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Laten we ons in deze eerste BASIS van 2014 aan een 

voorspelling wagen: als we niets doen, zijn beleids

onderzoek en beleidsontwikkeling over tien jaar 

gemarginaliseerd, gedecimeerd, uitgerangeerd. Of 

iets vrolijker geformuleerd: ze staan voor een van de 

grootste uitdagingen in hun bestaan. Die uitdaging 

heet cynisme.

Ergens in de afgelopen tien, vijftien jaar heeft ons 

wereldbeeld cynische trekjes gekregen. Mens en 

samenleving zijn in zo’n wereldbeeld onveranderbaar. 

Politiek is eigenbelang. Beleidsontwikkeling is het 

afstemmen van belangen. Beleid is een vorm van 

bedrijfsvoering. En beleidsonderzoek is in het beste 

geval een instrument om je argumenten kracht bij  

te zetten, en in het slechtste geval geldverspilling, 

franje. Want we weten het allemaal al. 

Het merkwaardige is dat de behoefte aan bruikbare 

kennis in deze tijd juist heel groot zou moeten zijn. Ga 

maar na. De wereld is sinds 2001 een stuk onoverzich

telijker geworden. Maatschappelijke problemen – van 

kredietcrisis tot klimaatverandering, van inkomens

verdeling tot integratie – zijn vaker ‘ongetemd’, om 

een sociologisch begrip te gebruiken. Ze zijn met 

grote onzekerheden omgeven. Pas na verloop van tijd 

weten we wat er werkelijk aan de hand is. In deze 

omstandigheden is eigenlijk heel veel onderzoek,  

kennis en reflectie nodig. Dan pas zijn zorgvuldige 

beleidskeuzes mogelijk. 

  

Met dit themanummer van BASIS leveren we een 

bescheiden bijdrage aan de toekomst van beleidsont

wikkeling. We zetten het cynisme opzij en stellen ons 

de vraag: met welke kennis kunnen we beleid verrij

ken? Het antwoord voert ons allereerst langs kennis 

die nu nog mondjesmaat in beleid terecht komt: de 

kennis uit de gedragseconomie. Hoogleraar gedrags

economie Fred van Raaij vertelt over de statusver

andering van zijn vakgebied. We vroegen de lezers van 

BASIS of ze gedragseconomische inzichten toepassen 

in hun werk. En we kijken naar buitenlandse voorbeel

den van effectieve inzet van gedragseconomie. 

Evaluatie is een andere vorm van kennis waarmee 

beleid is te verrijken. Dit vereist dat de werelden  

van wetenschap en politiek niet gescheiden, maar 

juist met elkaar verbonden worden, stellen Steven 

Schouten en Marjolein B.A. van Asselt in hun opinie

artikel. Ook Michiel van den Hauten en Pierre Koning 

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen

heid schrijven over het belang van evaluatie. Zij 

betogen dat experimenten broodnodige input leveren 

voor beleidsevaluatie. Net als experimenteel onder

zoek kan ook sociale simulatie een bouwsteen van 

beleid zijn. Marcia van Oploo licht toe wat sociale 

simulatie is en welke toepassingsmogelijkheden  

er zijn. 

‘Als we niets doen’, was het voorbehoud in de  

toekomstvoorspelling hierboven. Laten we daarom 

iets doen. De agenda voor de toekomst van beleids

ontwikkeling en onderzoek? Beleid met nieuwe 

kennis verrijken en zorgen dat onderzoek en ontwik

keling de verbindende schakel blijven tussen kennis 

en beleid. 

Lennart de Ruig is hoofdredacteur van BASIS
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Verbinding

Redactioneel  |



 ‘De Nobelprijs maakte het serieus’                             
 

Als pionier op het gebied van de gedragseconomie in Nederland ziet 

hoogleraar Fred van Raaij (69) het laatste decennium een status

verandering van zijn vakgebied. “Ons eerste grote succes was een 

personeelsadvertentie waarin een economische psycholoog werd 

gevraagd. Dat voelde toch als een soort erkenning.

Wat je met nudges kunt doen                        

Gedragseconomie en gedragsbeïnvloeding zijn razend populair.  

Afgaande op alle boeken en congressen lijken ze volledig ingeburgerd  

te zijn. Maar het aantal Nederlandse voorbeelden van effectieve inzet 

van gedragseconomie is op één hand te tellen. Wie over de grenzen  

kijkt, ontdekt meer toepassingsmogelijkheden. 

Bruikbaar en gezaghebbend                              

Wetenschap en politiek, kennis en beleid, worden in de evaluatiepraktijk 

van overheidsbeleid en handelen vaak als gescheiden werelden gezien. 

Zo’n scheiding bestaat echter niet en is ook niet wenselijk. Professionele 

evaluatoren moeten zorgen voor gezaghebbende én bruikbare evaluaties. 
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Gedragseconomie en beleidsevaluatie: twee ogenschijnlijk verschillende onderwerpen. Wel twee onderwerpen 

waarin kennis centraal staat. Kennis die belangrijke bouwstenen oplevert voor beleid. Doen we daar ook iets 

mee? We legden een aantal vragen hierover voor aan BASIS-lezers die in de publieke sector werken.

Een lezersonderzoek

Door Judith Zweers*

Onderzoek in beeld  |

De meesten van u werken in een beleidsomgeving. 

Beleid gaat vaak uit van de rationeel denkende burger. 

Deze burger blijkt in werkelijkheid echter vaker vanuit 

onbewuste processen, emoties en groepsgedrag te 

handelen dan gedacht. Gedrag dat vaak wel voorspel

baar is. 

Speelt irrationeel gedrag een rol? 
Wij vroegen of u in uw werk met (ogenschijnlijk) 

irrationeel gedrag te maken hebt. Bijna tweederde van 

u antwoordde met een volmondig ‘ja’. Er zijn tal van 

voorbeelden:

  de vooronderstelling dat mensen willen kunnen kiezen 

uit alternatieven, terwijl iedereen gewoon wil wat de 

buurman ook heeft;

  pogingen tot gedragsbeïnvloeding die niet werken 

(naleving regels, voorkómen van fraude, energiebespa

ring en duurzaam gedrag, inentingscampagnes etc.);

  subsidieregelingen, vóór invoering van harte onder

steund, waarvan uiteindelijk niemand  

gebruik maakt.

Wordt kennis uit de gedragseconomie toegepast? 
Slechts 12% van u denkt dat er binnen de eigen organi

satie voldoende kennis is van inzichten uit de gedrags

economie en dat deze kennis ook in praktijk wordt 

toegepast. Een derde zegt dat dit ‘een beetje’ zo is en 

42% zegt dat zowel kennis als toepassing hiervan 

onvoldoende zijn. Meer dan een derde zou hier (meer) 

mee bezig willen gaan, en voor 43% geldt dit ‘misschien’. 

Enkelen van u merken op dat ‘de gedragseconomie’ 

niets nieuws is: psychologen wisten al lang dat de mens 

handelt vanuit irrationele, onbewuste processen. Dat is 

natuurlijk helemaal waar. De vraag is alleen: wordt 

beleid mede vormgegeven vanuit deze (inderdaad al 

oude) inzichten, en worden deze inzichten meegenomen 

in de vraagstelling bij beleidsonderzoek? Uit uw 

antwoorden spreekt het tegendeel.

Kennis uit evaluaties
Evaluatieonderzoek vormt een andere bron van kennis 

voor beleid. Ruim de helft van u vindt dat er te weinig 

wordt geëvalueerd, met name vooraf (ex ante) en 

tussentijds. Ex ante evaluatie roept gemengde gevoelens 

bij u op. Sommigen zijn van mening dat ex ante onder

zoek gebaseerd is op “drijfzand”. Anderen vinden juist 

dat nieuw beleid te weinig van tevoren wordt doordacht 

en daarom te vaak gebaseerd is op drijfzand. Een kleine 

minderheid vindt dat er te veel wordt geëvalueerd. 

Wordt beleid gevoed  
door kennis? 
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Levert evaluatieonderzoek bruikbare info op? 
De helft van u vindt dat evaluatie soms onvoldoende 

bruikbare informatie oplevert. Redenen: 

  evaluaties richten zich teveel op processen, te weinig 

op effectiviteit;

  “expert judgment” staat te veel, en feitelijke onderbou

wing te weinig centraal;

 er is te weinig aansluiting bij de politieke context;

  de onderzoeksvragen zijn onvolledig of onjuist.

Over deze laatste twee punten heeft u veel opmerkingen. 

Omdat de onderzoeksvraagstelling wordt beïnvloed door 

politieke belangen, is vaak geen sprake van een echte 

kennisvraagstelling. Het onderzoek levert dan voor de 

werkvloer, waar vooral behoefte is aan bruikbare tools, 

onvoldoende op. De opdrachtgever stelt geen werkelijk 

belang in de inhoud van de evaluatie en gebruikt de 

bevindingen selectief en defensief. Ook de onderzoeker 

kan zich teveel door belangen van de opdrachtgever laten 

leiden en verzuimen fundamentele vragen te stellen.

Waar draait het bij evaluaties om? 
Evaluaties draaien volgens u in de praktijk vooral om de 

vraag of het beleid goed is uitgevoerd en of de beoogde 

effecten zijn bereikt. De eerste vraag vindt u niet zo 

relevant; de laatste wel. Verder vindt bijna een derde van 

u dat de vraag waarom het beleid heeft geleid tot 

gevonden resultaten meer centraal zou moeten staan. 

Weinigen hechten belang aan de vraag of het beleid juist 

is geweest.    

* Judith Zweers is redacteur van BASIS en senioronderzoeker bij Panteia.
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‘De Nobelprijs  
maakte het serieus’

Fred van Raaij over zijn vakgebied gedragseconomie

Door Bram van der Linden en Natasha Stroeker*

Als pionier op het gebied van de gedragseconomie in Nederland ziet hoogleraar Fred van Raaij (69) het laatste 

decennium een statusverandering van zijn vakgebied. “Ons eerste grote succes was een personeelsadvertentie 

waarin een economische psycholoog werd gevraagd. Dat voelde toch als een soort erkenning.”

“Ik verbaas me er altijd over hoeveel elementen van de 

gedragseconomie door grondleggers van economische 

theorieën meegenomen werden. Iemand als Adam 

Smith had het bijvoorbeeld al over ‘moral sentiment’. 

Die klassieke theorieën zijn breder dan alleen geld en 

nutsmaximalisatie. Alleen is er sinds die tijd een 

ontwikkeling geweest dat alle aspecten, die niet goed 

meetbaar waren, verwijderd werden. Economen wilden 

wetenschappers worden en moesten dus tot kwantifi

ceerbare eenheden komen met als direct gevolg een 

blikvernauwing. Moderne economen houden het liefst 

vast aan een standaardtheorie. Zij willen vooral alles 

meenemen wat gemeten kan worden of waarde heeft. 

Die theorie werkt echter vooral in een min of meer 

stationaire situatie; bij abrupte veranderingen faalt ze. 

Gedragseconomen kunnen aanvullend zijn door 

bijvoorbeeld status en sociale effecten wel mee  

te nemen.” 

CPB
“Een goed voorbeeld waar standaardtheorie tekort 

schiet zijn de voorspellingen van het CPB. Het is 

opvallend om te zien dat alle politieke partijen het  

CPB hun verkiezingsplannen laten doorrekenen. Ze 

hebben allemaal het volste vertrouwen in het planbu

reau. Maar zelfs voormalig directeur Coen Teulings zag 

al in dat met de CPBmodellen niet in alle situaties de 

juiste voorspellingen mogelijk zijn. Het wordt nu 

eenmaal steeds moeilijker om met alle factoren in de 

maatschappij rekening te houden. Zo is een belangrijke 

factor in deze tijd dat consumenten onderling via 

sociale media veel sneller kunnen communiceren. 

Hypes verspreiden zich sneller maar ook oppositie 

tegen bepaald overheidsbeleid organiseert zich 

bijvoorbeeld sneller. Een consumentenboycot was 

vroeger iets heel bijzonders, nu is het vrij snel te 

organiseren. Klassieke economen gaan er echter nog 

te veel van uit dat als mensen niet rationeel zijn, de 

economie daar wel voor corrigeert. Of dat mensen 

alleen maar gevoelig zijn voor financiële prikkels.”

Nederland 
“De gedragseconomie in Nederland gaat al terug tot 

begin jaren ’70. In 1972 zijn we in Tilburg gestart met 

gedragseconomie of economische psychologie, zoals 

wij het noemden. Pas de laatste tien tot vijftien jaar zijn 

Interview  | 



economen zich er echt voor gaan interesseren. Ik denk 

dat de Nobelprijs voor de economie van Kahneman in 2002 

daar veel mee te maken heeft. Dat is toch een soort 

erkenning waar de meeste economen acht op slaan. Die 

redeneerden: als er een Nobelprijs gegeven kan worden 

aan zoiets, dan is het wel serieus. Voor die tijd zagen ze 

het meer als een hobby voor psychologen of een franje van 

de economie. Zo werd het ook gebracht toen ik in Rotter

dam aan de universiteit verbonden was. Ik vreesde toen: 

zodra er bezuinigd moet worden, is die franje het eerste 

dat verdwijnt. Toen we in Tilburg startten met economi

sche psychologie was ons eerste grote succes dat we een 

personeelsadvertentie zagen: ‘economisch psycholoog 

gevraagd’. Dat vonden we echt leuk. Als er voor het eerst 

officieel zo’n advertentie staat, voel je het als een soort 

erkenning. Je ziet nu steeds vaker in personeelsadverten

ties dat men op zoek is naar gedragseconomen. Gedrag 

van mensen is vaak anders dan economische theorie 

voorspelt. Toepassing van gedragseconomie kan dan 

uitkomst bieden. Het is daarmee een mainstream 

onderwerp geworden – ook op economiecongressen.”

Verenigde Staten
“Veel successen binnen de gedragseconomie zijn afkom

stig uit de Verenigde Staten; dat land is echt een voorlo

per. Thaler en Sunstein spelen daarbij een belangrijke rol. 

Zij waren het ook die het begrip nudging (opnieuw) op de 

kaart gezet hebben. Het verbaast me wel dat alles nu 

opeens onder die noemer wordt geschaard. Nudging 

wordt gezien als de panacee, de oplossing voor alle 

kwalen. Dat is iets typisch Amerikaans: een Amerikaan is 

gewend om een verklarende factor te omschrijven, 

bijvoorbeeld nudging, en de hele wereld van daar uit te 

beschrijven. Dat wordt dan gebracht als dé oplossing voor 

het probleem. Een Amerikaan vindt een Europese 

Willem Frederik (Fred) van Raaij (1944) is hoogleraar economische 

psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is gespecialiseerd  

in (marketing-)communicatie, financieel gedrag van consumenten  

en de rol van het onbewuste in beslissingsprocessen. Behalve in 

Tilburg heeft Fred van Raaij ook gewerkt aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en de Universiteit van Twente. Hij heeft een eredoctoraat 

van de Helsinki School of Economics.
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benadering, waarin met meerdere verklarende factoren 

gewerkt wordt, rommelig. Dat spreekt volgens hem 

mensen niet aan, is niet duidelijk genoeg. Maar als  

zo’n begrip als nudging té algemeen wordt toegepast, 

kan het ook weer het einde van die hype betekenen.” 

Praktijktoepassingen
“Binnen een aantal vakgebieden wordt de gedragseco

nomie al toegepast. Zo doet de Stichting Wetenschap

pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid veel experimenteel 

onderzoek binnen het verkeer. Ze test onder andere via 

autocamera’s wat chauffeurs wel en niet zien en wat 

verbeterd kan worden zodat bestuurders bepaalde 

dingen wel zien.

Op het gebied van milieu heb ik zelf eens een onderzoek 

gedaan om mensen in het openbaar vervoer te krijgen. 

Je moet dan eerst onderzoek doen waarom mensen 

toch steeds maar weer in de auto stappen. Ze verzinnen 

smoezen als: ‘bij ons in de buurt is geen halte van de 

bus of tram’ of ‘ik moet te vaak overstappen’ of ‘het 

duurt te lang’. Die kon je meestal gelijk ontkrachten. 

Ook dat is gedragseconomie: de verschillen onderzoe

ken tussen de echte redenen en de opgegeven redenen. 

Vooral in Amerika is er vrij veel voedingsonderzoek 

gedaan, in het bijzonder naar het eetgedrag van 

mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om portiegroottes, 

hoe mensen eten en de volgorde van eten.  Het mooiste 

onderzoek vind ik dat van Brian Wansink. Hij liet 

mensen een bord tomatensoep in zijn laboratorium 

eten. Dat bord had hij vastgespijkerd aan een tafel en er 

zat een slangetje onder het bord dat ervoor zorgde dat 

de soep voortdurend aangevuld werd. Hij constateerde 

dat mensen bleven dooreten en zich niet realiseerden 

dat die soep langzamerhand eens op moest zijn. Het feit 

dat er soep op je bord ligt, betekende dat mensen door 

bleven eten. Zijn conclusie was dat als je mensen 

minder wil laten eten, je ze kleinere bordjes moet 

geven, zeker bij een buffet.

Waar ik zelf op dit moment mee bezig ben, is financieel 

gedrag van mensen: sparen, lenen, verzekeren, 

beleggen en pensioen. De meeste mensen houden wel 

van geld, maar vinden het een moeilijk onderwerp om 

over na te denken. Ze zijn daardoor behoorlijk advies

gevoelig en erg afhankelijk van wat een bank of 

tussenpersoon hen aanbeveelt. Als ze die bank of die 

persoon vertrouwen, vertrouwen ze het advies ook 

meestal. Maar het probleem bij financiële keuzes is  

dat mensen er eigenlijk niet rationeel in zijn. Waarom 

sparen mensen als de inflatie zo hoog is en de rente zo 

laag? Het mooiste antwoord: ‘Dan heeft het juist zin om 

te sparen, want dan moet ik meer sparen om een 

financiële buffer in stand te houden.’ Heel irrationeel 

dus. Een econoom zou zeggen dat het geen zin heeft 

om te sparen; je zou iets anders moeten doen. Als  

je dat aan mensen voorlegt, zeggen ze: ‘ja, maar  

wat moet ik dan? Moet ik dan goud kopen of  

onroerend goed?’” 

Knelpunten
“Een belangrijk knelpunt van de gedragseconomie op 

dit moment is dat het een lijst is met allerlei losse 

successen. Er zou wat meer systematiek in moeten 

komen. Meestal begint de levenscyclus van de weten

schap met anomalieën, uitzonderingen op de regel. 

Klassieke economische theorieën bieden niet overal de 

beste verklaring meer voor en komen onder vuur te 

liggen. Al die losse anomalieën binnen de gedragseco

nomie zouden na bestudering teruggebracht moeten 

worden tot een paar hoofddimensies. Een van die 

hoofddimensies is bijvoorbeeld verliesvermijding. Als  

je nog een paar van die hoofdgroepen kunt vinden – en 

hun onderlinge verband – en je kunt de meeste van die 

anomalieën daar in onderbrengen, dan zou je tot een 

leuk boek kunnen komen. Dat zou baanbrekend kunnen 

zijn. Er zou uiteindelijk een vast alternatief moeten 

komen voor de klassieke economische theorie die 

Interview  |

‘Gedragseconomie is nu een  
lijst met losse successen’
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rekening houdt met de gedragseconomie. Het zou 

geweldig zijn als ik dat nog mag meemaken. En dan 

moet het natuurlijk ook in de leerboeken op de 

middelbare school terechtkomen. Dan wordt economie 

ook echt een sociale wetenschap. Op dit moment 

spiegelt de economie zich echter eerder aan natuur

kunde dan aan sociale wetenschappen.

Een ander probleem van de gedragseconomie is dat 

experimenten vaak plaatsvinden in een klein deel van 

de totale doelgroep. Tegelijkertijd wil men de uitkom

sten gebruiken in beleid voor de hele populatie. Een 

steekproef, die bijvoorbeeld bestaat uit hogeropge

leide studenten, is moeilijk te generaliseren naar een 

populatie van minder hoog opgeleiden. Er wordt nog 

wel eens verondersteld dat resultaten gevonden bij 

een kleine steekproef automatisch voor de hele 

populatie gelden. Daar kun je vraagtekens bij zetten.” 

Toekomst 
“Door toepassing van gedragseconomie in beleid kan 

de overheid in de toekomst beter anticiperen op hoe 

mensen reageren op bepaalde maatregelen. Zo kan 

zij een bijdrage proberen te leveren aan geen of 

minder ontduiking, ontwijking of perverse effecten. 

Als gevolg daarvan houdt de overheid zich minder 

vaak bezig met symptoombestrijding en meer met  

de echte oorzaak van het probleem. Beleidsmakers 

moeten het gevoel krijgen dat die methode meer 

succes garandeert dan die via standaard economi

sche theorieën waar nu meestal gebruik van gemaakt 

wordt voor beleid. Wat nodig is om gedragseconomie 

door te laten dringen in beleid, zijn goede voorbeelden 

en vooral voorbeelden die niet alleen ‘werken’ maar 

ook veel mensen aanspreken. Je moet aan kunnen 

tonen dat bepaald beleid anders zal gaan uitwerken 

dan bedoeld, omdat consumenten anders reageren 

dan verwacht. Wat ook zou bijdragen, is als ministe

ries iemand in dienst hebben die helemaal achter 

gedragseconomie staat. Omdat het een relatief nieuw 

vakgebied is, zullen dat vaak jonge ambtenaren zijn. 

Het lastige is wel dat die vaak nog niet zo veel macht 

hebben om dat in beleid door te zetten. Wat ten slotte 

ook zou helpen, is als de media over die voorbeelden 

gaan schrijven en dan met name een politiek medium 

als Binnenlands Bestuur.”   

*  Bram van der Linden is redacteur van BASIS en onderzoeker  

bij Panteia. 

Natasha Stroeker is redacteur van BASIS en themamanager  

Arbeidsmarkt en Onderwijs bij Panteia

|  Interview

‘Wat nodig is,  
zijn goede voorbeelden’
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Nieuwe instrumenten in de overheidsgereedschapskist

Door Lennart de Ruig

Wat je met nudges 
kunt doen
Gedragseconomie en gedragsbeïnvloeding zijn razend populair. Afgaande op alle boeken en congressen lijken ze 

volledig ingeburgerd te zijn. Maar het aantal Nederlandse voorbeelden van effectieve inzet van gedragseconomie is op 

één hand te tellen. Wie over de grenzen kijkt, ontdekt meer toepassingsmogelijkheden. Een overzicht van buitenland-

se studies en ervaringen. 

Wie de gereedschapskist van de overheid openmaakt, 

treft instrumenten aan die een opvallende gelijkenis 

vertonen met die van Sinterklaas. Bovenaan liggen een 

paar wortels. Tussen het grote boek met geboden en 

verboden vind je een staf die ook dienst doet als 

knuppel. En onderin de kist ligt een verfomfaaide 

gebruiksaanwijzing voor het gereedschap. 

Wat staat daarin? Door burgers een wortel – korting, 

subsidie – voor te houden, worden ze geprikkeld iets te 

doen. Een milieuvriendelijke auto kopen bijvoorbeeld. 

Met het grote boek in de hand kan men een preek 

afsteken om burgers te overtuigen. Niet te veel en te 

vet eten bijvoorbeeld. De knuppel ten slotte is er om 

kwaadwillenden af te schrikken of te straffen. ‘Zonder 

geldig plaatsbewijs krijgt u een boete van vijftig euro’.

Contextuele gedragsbeïnvloeding
Het is misschien een beetje karikaturaal, maar toch 

heeft zo’n driekwart van het overheidsinstrumentarium 

een traditioneel karakter. Daar is niets mis mee. In veel 

gevallen voldoen deze instrumenten uitstekend. Maar 

soms ook niet. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat onge

zond gedrag voortkomt uit problemen met de wils

kracht in plaats van een informatietekort. Preken –  

informatie overdragen – zal dan niet helpen.  

Psychologen en gedragseconomen adviseren om de 

gereedschapskist aan te vullen met nieuwe instrumen

ten. Instrumenten die bedoeld zijn voor situaties waarin 

burgers nauwelijks individuele keuzes maken op basis 

van informatie en rationele calculatie, maar waarin ze 

zich laten leiden door gewoontegedrag, hun omgeving 

en hun vrienden. Een bekende term voor dit gereed

schap is ‘nudge’, een duwtje in de goede richting, naar 

het gelijknamige boek van de gedragseconomen Thaler 

en Sunstein. De term contextuele gedragsbeïnvloeding 

dekt ook de lading.

Populair
Gedragseconomie en gedragsbeïnvloeding zijn razend 

populair. Afgaande op het aantal populairwetenschap

pelijke boeken, congressen, overheidsrapporten en 

tijdschriftartikelen lijkt contextuele gedragsbeïnvloe

ding volledig ingeburgerd. Maar het aantal Nederlandse 

voorbeelden van toegepaste gedragsbeïnvloeding is 

Trends  |
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Nieuwe instrumenten in de overheidsgereedschapskist

  |  Trends

ongeveer op één hand te tellen – en al vaak beschre

ven. De nepvliegjes in mannenurinoirs, de aftellende 

voetgangerslichten in Amsterdam. Bovendien ontbreekt 

het vaak aan overtuigend bewijs dat het nieuwe 

gereedschap effectiever is dan de traditionele wortel, 

knuppel en preek. 

Voor interessante nieuwe toepassingen en studies 

moeten we ons vooral wenden tot het buitenland, in het 

bijzonder het Verenigd Koninkrijk, waar het Behavioural 

Insights Team niet alleen inzichten uit de gedrags

economie in een beleidssetting toepast, maar ook 

meteen de effecten vaststelt. Vaak gaat het dan om 

kleinschalige experimenten met een lokaal karakter. 

Maar ook die geven een aardige indruk van de  

toepassingsmogelijkheden en effectiviteit.

Leuk
Neem de pianotrap in een metrostation van Stockholm. 

Die laat zien en horen hoe gedrag met speelse oplos

singen is te veranderen. Dit initiatief van Volkswagen uit 

2009 moest aantonen dat plezier de gemakkelijkste 

manier is om gedrag ten goede te veranderen. In dit 

geval: gebruik van de roltrap ontmoedigen en gebruik 

van de trap stimuleren.  

Door de treden van de trap te veranderen in pianotoet

sen, die bij het betreden ook echt geluid maken, werd 

het een sport om de trap te nemen. Volgens Volkswa

gen gebruikt liefst 66% van de metroreizigers de trap 

nu meer dan voorheen. Of deze gedragsverandering 

blijvend is, zegt het experiment niet. Leuk was de 

verandering wel.

Goede doelen
Net als de Nederlanders geven de Britten relatief veel 

geld aan goede doelen. Desondanks wilde het Behavi

oural Insights Team vorig jaar weten of het geefgedrag 

kon stimuleren. Daarvoor zette het vijf experimenten uit 

in het Verenigd Koninkrijk waarbij het nieuwe instru

menten afzette tegen oude praktijken. Eén van de 

experimenten vond plaats bij werknemers van de Home 

Retail Group, een bekende Britse detailhandelreus. 

De Home Retail Group had al een donatieprogramma 

waaraan een kwart van de werknemers deelnam. Via 

De pianotrap in Stockholm  Bron: http://www.thefuntheory.com/pianostaircase
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het salarisstrookje gaven deze werknemers automa

tisch een vast bedrag aan goede doelen. Een tiende van 

de gevers deed ook mee aan de ‘Xtra Factor’, waardoor 

de donaties met drie procent per jaar stegen om te 

corrigeren voor inflatie en salarisstijging. 

Simpel
Het Behavioural Insights Team maakte gebruik van 

simpele gedragseconomische inzichten om deelname 

aan de Xtra Factor te bevorderen. De eerste: maak het 

mensen gemakkelijk om geld te doneren. De tweede: 

timing is van belang; mensen commiteren zich eerder 

aan toekomstige stijgingen in donaties dan aan een 

vergelijkbare som geld die ze direct moeten ophoesten. 

De interventie kon niet eenvoudiger zijn. De Home 

Retail Group paste het inschrijfformulier voor het 

programma aan, waardoor de Xtra Factor de ‘default’ 

werd. Door elders op het formulier een vakje aan te 

kruisen konden werknemers er van af zien. Het 

resultaat was dat het aantal deelnemers aan de Xtra 

Factor steeg van tien procent naar 49%, wat overeen

komt met drie miljoen pond extra donaties per jaar. Een 

mooi voorbeeld van de kracht van defaults.

Werkloosheid
Het Behavioural Insights Team zet ook gedragsecono

mische inzichten in om werkloosheid te verminderen. 

De gedachte daarbij is dat werkloosheid niet alleen een 

probleem is van economie, arbeidsmarkt en scholing, 

maar ook van de psychologie van de werkloze. Werk

loosheid heeft een grote invloed op de geestelijke 

weerbaarheid, kan leiden tot onverschilligheid en 

daarmee tot ineffectief zoekgedrag op de arbeidsmarkt. 

Toegewijde ondersteuning van werklozen en hun 

geestelijke weerstand is daarom van groot belang.

Op een vestiging van het Jobcentre Plus in Loughton, 

Essex – het Britse UWV – kregen ruim 2000 werklozen 

te maken met een nieuwe aanpak. Die bestond uit drie 

nieuwe elementen. Als eerste reorganiseerde het 

Jobcentre Plus de interne processen. Daardoor kon de 

arbeidsvoorziening al de eerste dag met werklozen 

spreken over terugkeer naar werk en niet pas na twee 

weken, zoals voorheen. 

Beloftes
De tweede aanpassing was mogelijk nog eenvoudiger. 

Normaal vragen medewerkers van het Jobcentre of 

werklozen in de voorgaande twee weken drie sollicita

tiepogingen hebben ondernomen. Uit psychologisch 

onderzoek blijkt dat mensen zich vaker aan voorgeno

men gedrag houden wanneer ze  vooraf publiekelijk een 

belofte uitspreken. Gebruikmakend van dat inzicht, 

vroegen medewerkers van het Jobcenter voortaan waar

voor werklozen zich de komende weken gingen inzetten. 

Het derde element bouwt voort op de gedachte dat het 

uitblijven van succes op de arbeidsmarkt ook een pro

bleem is van zelfkennis, wilskracht en zelfvertrouwen. 

Werklozen die hun beloftes niet nakomen, moeten daarom 

werken aan hun psychologische veerkracht. Ze moeten 

hun ervaringen met werkloosheid opschrijven (‘expressive 

writing’) en hun sterke kanten leren ontdekken. 

De resultaten van dit experiment zijn indrukwekkend 

volgens het blog van het Behavioural Insights Team. 

Werklozen die te maken kregen met de nieuwe aanpak, 

hebben 15%20% meer kans om na dertien weken uit de 

uitkering te geraken dan werklozen in de ‘controle

groep’. Een officiële publicatie van deze resultaten is 

volgens het Behavioural Insights Team in de maak.

Belastingaangifte
Een krachtig instrument in de gereedschapskist van 

psychologen en gedragseconomen is de sociale norm. 

Mensen worden namelijk sterk beïnvloed door het 

gedrag van anderen in hun omgeving. Sociale normen 

geven in feite een impliciete aanwijzing over hoe je je 

moet gedragen in een bepaalde situatie. Overheden 

kunnen deze kennis gebruiken door mensen te wijzen 

op wat andere mensen in een bepaalde situatie doen. 

Trends  |

‘De interventie kon niet 
eenvoudiger zijn’
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Figuur 2. Het percentage achterblijvers met belasting-

aangifte dat na drie maanden reageerde op een brief.
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Bron: Behavioural Insights Team, ‘Applying behavioural insights  

to reduce fraud, error and debt’, 2012.

Slagroom
De nieuwe gereedschapskist van de overheid bestaat 

dus uit ‘defaults’, sociale normen, speelse omgevings

verandering en psychologische trucs zoals het ver

sterken van het zelfsturend vermogen van mensen.  

Die laten zien dat simpele, soms bijna lachwekkende 

aanpassingen een behoorlijk effect hebben. 

Wat opvalt aan de toepassing van gedragseconomie, is 

dat het vooral om communicatie en omgevingsveran

deringen gaat. De overheidsdienstverlening zelf en de 

bijbehorende wortels en stokken blijven onaangetast: 

het verstrekken van uitkeringen, het uitdelen van 

boetes, het maken van beleid, het straffen van gevange

nen. Toegepaste gedragseconomie is daardoor nu als 

slagroom op de taart. Lekker, maar de taart verandert 

er niet wezenlijk door. Het is daarom wachten op de 

eerste toepassingen waarin de gereedschapskist van de 

overheid zelf onder handen wordt genomen. Zal 

Nederland een voorloper zijn?     

Bronnen

–  Behavioural Insights Team (2012), Applying behavioural insights to 

reduce fraud, error and debt. London: Cabinet Office.

–  http://blogs.cabinetoffice.gov.uk/behaviouralinsightsteam 

–  Behavioural Insights Team & Charities Aid Foundation (2013), 

Applying behavioural insights to charitable giving. London:  

Cabinet Office.

Dat is wat het Behavioural Insights Team deed met de 

Britse belastingaangifte. Ook in het Verenigd Koninkrijk 

is een deel van de bevolking te laat met hun belasting

aangifte. De meerderheid is echter op tijd. Dit gegeven 

gebruikte het Behavioural Insights Team om de 

achterblijvers te stimuleren. 

Het team stelde vier verschillende brieven op. Een 

anonieme standaardbrief zoals de belastingdienst die al 

jaren verzendt. Een brief met de nationale sociale 

norm: ‘9 van de 10 mensen doet zijn aangifte op tijd’. 

Een brief met de lokale sociale norm: ‘9 van de 10 

mensen in uw postcode doet zijn aangifte op tijd’ en een 

brief met een gepersonaliseerde sociale norm, bijvoor

beeld: ‘9 van de 10 mensen in Birmingham doet zijn 

aangifte op tijd’. 

Ruim 140.000 belastingbetalers ontvingen één van de 

vier brieven. Na drie maanden bekeek het Behavioural 

Insights Team hoeveel procent zijn belastingaangifte 

had gedaan. De verschillen waren aanzienlijk. Twee 

derde van de ontvangers van de standaardbrief hadden 

aangifte gedaan, tegenover ruim 72 procent bij de 

ontvangers van de brief met nationale sociale norm. 

Maar de brief met de gepersonaliseerde sociale norm 

was met 83% het meest effectief.

Figuur 1. Het percentage werklozen dat na 13 weken  

de uitkering verlaat (voorlopige resultaten)
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Bron: http://blogs.cabinetoffice.gov.uk/behaviouralinsights

team/2012/12/14/newbittrialresultshelpingpeoplebackintowork/#
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Onlangs betoogde Lennart de Ruig in BASIS dat de 

huidige trend naar beleidsexperimenten niet zal leiden 

tot beter beleid. De Algemene Rekenkamer zou te 

hardvochtig te werk gaan door van ministeries alleen 

nog maar evidence based beleid te eisen, en dat met 

experimenten te onderbouwen. De Ruig stelt dat we 

daarmee te ver doorschieten. Hij wijst in dit verband 

dan ook op drie gevaren: technocratie, misvattingen 

over de hardheid van cijfers en onvoldoende oog voor 

de verklaring van beleidseffecten. Vooral het derde 

risico baart hem zorgen. Zonder oog voor de rol van 

uitvoerders, consumenten, cliënten e.d. is effectonder

zoek niet bruikbaar en gereduceerd tot een ‘afrekening’ 

op beleid. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest.

Het betoog van De Ruig nodigt uit tot discussie. Kort 

gezegd achten wij de argumenten van De Ruig nogal 

eenzijdig. Daarbij hanteert hij heel vaardig een oude 

retorische truc: door de tegenstander als fundamenta

listische karikatuur af te schilderen kan de lezer niet 

anders dan kiezen voor het ‘genuanceerde’ wenkende 

perspectief dat de auteur biedt. Je moet je wel aanslui

ten bij het verzet tegen de experimentfundamentalis

ten, die nu onterecht de lakens uitdelen. Zinnen als 

“evidence based beleid noemen ze dat” dragen daarbij 

bij aan de beeldvorming van ‘wij’ tegen ‘zij’.

In deze bijdrage gaan we kort in op de drie genoemde 

argumenten tegen beleidsexperimenten en (breder dan 

dat) evidence based beleid. De kern van ons betoog is 

tweeledig. Ten eerste: kennis over de werking van 

beleid is voor beleidsmakers wel degelijk noodzakelijk 

om tot goede beleidskeuzes te komen. Dat er ook 

andere (politieke) overwegingen een rol spelen is geen 

reden om het belang van goed evalueren opzij te 

schuiven. Ten tweede: verkeerd uitgevoerd evidence 

based onderzoek mag geen reden zijn te stoppen met 

evalueren. Integendeel, het is hoog tijd goed de 

bijsluiter van evidence based beleid te lezen, zaken te 

verbeteren en meer en beter gericht experimenteel 

onderzoek te verrichten, al dan niet in combinatie met 

andere vormen van evaluatieonderzoek.

Technocratie als gevaar?
Evidence based beleid roept soms kille associaties op: 

een te eenzijdige focus op getalsmatige effecten, ten 

Experimenten zijn een 
bouwsteen van beleid

Door Michiel van den Hauten en Pierre Koning*

Opinie  |  

Reactie op BASIS 01/2013

Experimenteel beleidsonderzoek zou te dogmatisch zijn en daardoor leiden tot slechter beleid, aldus sommige sceptici. 

Deze constatering is echter weinig vruchtbaar en gaat uit van een verkeerd beeld van de kracht van experimenten, die 

de broodnodige input vormen voor beleidsevaluatie.
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nadele van ongrijpbare zachtere factoren. Bij die 

“zachte” factoren valt te denken aan rechtvaardigheid, 

veiligheid of vrijheid – niet onbelangrijk dus. Een veel 

aangehaald voorbeeld in dit verband zijn de doorreke

ningen van verkiezingsprogramma’s door het Centraal 

Planbureau. Daarbij zouden partijen niet beloond 

worden voor bijvoorbeeld een verbetering van sociale 

cohesie of duurzaamheideffecten. Daarmee dreigt 

blikvernauwing die een zorgvuldige afweging van 

publieke belangen in gevaar brengt.

Toch gaat deze gedachtegang erg snel en is hij 

onvolledig. De impliciete gedachte is dat beleidsmakers 

een lijdend voorwerp zijn in het geheel, alsof zij ten 

prooi vallen aan het probleem van blikvernauwing en 

dus alleen maar slechte afwegingen kunnen maken. 

Dat is wel een tamelijk nihilistische visie op beleidsvor

ming. Het zou betekenen dat je nu beter informatie 

achter kunt houden; beleidsmakers kunnen er toch niet 

mee omgaan.

Laten we het vizier daarom eens omdraaien: de 

besluitvorming van beleidsmakers kan er alleen maar 

op vooruitgaan als in ieder geval langs een aantal 

‘harde’ dimensies bekend is wat beleid oplevert. Liever 

iets dan niets. Vervolgens is dan vast te stellen hoeveel 

we er voor over hebben voor de normatieve uitkomsten 

van beleid. Een afgewogen oordeel dus, met optimaal 

gebruik van de informatie die er is.  Een voorbeeld ter 

illustratie kan helpen: het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid evalueert regelmatig ingezette 

arbeidsmarktinstrumenten. Daarbij proberen wij zo 

veel mogelijk te leren over de werking van beleid. Zo is 

onderzoekstechnisch redelijk goed in te schatten wat 

de maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld gesubsi

dieerde banen zijn. De beleidsvraag is vervolgens of die 

kosten het beleid waard zijn. Dat is een politieke, geen 

technocratische afweging. Nieuwe kennis helpt die 

afweging niet alleen te maken op basis van ideologie. 

Het zorgt dus voor blikverruiming, niet blikvernauwing.

Het is een misverstand te denken dat de verplichting 

tot evalueren automatisch leidt tot onvoldragen 

evaluaties – met slecht onderbouwde cijfers als input 

– die invloed hebben op beleidsvorming. De insteek van 

SZW is dat er soms goede redenen om beleid juist niet 

|  Opinie
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te evalueren, bijvoorbeeld omdat er methodologische 

problemen zijn of omdat beleid constant in beweging is. 

In die gevallen ziet SZW – als de Tweede Kamer daar ook 

mee instemt  onderbouwd af beleidsevaluatie. 

Contextuele factoren
Als tweede argument tegen evidence based beleid noemt 

De Ruig het gevaar van misvattingen rond de hardheid 

van cijfers. Kort gezegd komt het er op neer dat experi

menten alleen ‘contextueel’ relevant zijn – dus voor een 

bepaalde groep cliënten in een bepaalde periode, onder 

bepaalde omstandigheden. Hier valt als vanzelfsprekend 

niet veel tegen in te brengen. De conclusie die De Ruig 

vervolgens trekt is echter wel verrassend. Hij stelt 

namelijk dat we daarom weinig waarde moeten hechten 

aan experimenteel onderzoek. Hoe ‘hard’ cijfers immers 

ook zijn, we hebben er niet veel aan als we hier en nu 

over nieuw beleid moeten beslissen. 

Hoe valide is dit argument? Of liever gezegd: is dit wel 

het hele verhaal? Iedereen zou een wereld wensen 

waarin kennis over effectmeting op maat geleverd wordt. 

Dat zal echter nooit gebeuren. Ook in dit geval geldt 

daarom: liever iets dan niets. Iedere beleidsonderzoeker 

behoort de waarde van onderzoek voor de beleidspraktijk 

in te kunnen schatten. Geen eenvoudige taak is dat. 

Experimenteel onderzoek lost dit probleem ook nooit 

volledig op, maar het levert wel belangrijke stappen 

voorwaarts op. 

Met een beetje goede wil zou de conclusie dus juist 

moeten zijn meer in te zetten op experimenteel onder

zoek. Dit geldt juist voor onderzoek binnen Nederland. 

Dan hoeven we niet langer te leunen op resultaten uit de 

Angelsaksische landen. Vooralsnog baseren de meeste 

beleidsevaluaties, ook bij SZW, zich vooral op kwalitatieve 

analyses. Inzicht in de causaliteit van effecten is helaas 

in veel gevallen beperkt.  Als experimenten daaraan 

kunnen bijdragen – al is het maar partieel – dan helpt dat 

SZW bij het inzicht in de werking van beleid. 

Openen van de ‘black-box’ vergt verschillende 
invalshoeken
Het derde punt van De Ruig is dat evidence based 

onderzoek niet helpt om te onderbouwen waarom beleid 

werkt of niet werkt. Zonder te weten welke schakel van 

de uitvoering bepalend is, verwordt evalueren tot 

afrekenen. Er is dan geen voedingsbodem om te  leren 

van beleid, we weten niet wat de ‘werkzame bestand

delen’ zijn.

Net als iedere andere lezer kunnen we dit argument 

alleen maar omarmen. Hetzelfde geldt voor zo ongeveer 

iedereen die actief is als onderzoeker of als onderzoeks

coördinator. Maar wie zijn dan die experimentfundamen

talisten die niet zo denken? Zijn die er wel? Of nog 

sterker: moet je het evidence based onderzoek aanreke

nen dat we nog te weinig weten over de ‘blackbox’  

met verklaringen waarom beleid werkt of niet? Nee,  

is ons antwoord. 

De Ruig doet voorkomen alsof evidence based beleid per 

definitie niet verklarend kan zijn voor effectiviteit. In 

plaats daarvan zouden stromingen als Realistic Evalua

tion, Dynamic Evaluation of Centered Evaluation nodig 

zijn. Ons inziens helpt het echter niet als onderzoekers 

uit deze verschillende scholen elkaar bevechten, hun 

kavels afbakenen en vast blijven zitten in eigen vooroor

delen. Voor de beleidsmedewerkers en onderzoekscoör

dinatoren van SZW is het juist belangrijk verschillende 

invalshoeken te betrekken in de beleidsevaluatie. Als 

onderzoekers elkaar aanvullen en helpen de blinde 

vlekken in de eigen aanpak en die van de ander te 

compenseren, juist dan kan de invloed van ‘kennis’  

op beleid groter worden. 

Zo geldt voor evidence based onderzoek dat eenvoudig

weg variatie in treatment effecten kan worden inge

bouwd, bijvoorbeeld door uitvoerders verschillende 
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opdrachten of verschillen in beleidsruimte mee te 

geven. De variatie in uitkomsten die dit oplevert 

helpt om niet alleen te leren wat werkt, maar ook wat 

werkzame bestanddelen zijn. Goed uitgevoerde 

experimenten houden hier rekening mee. Door uit te 

gaan van de karikatuur van de ‘fundamentalistische 

variant’ doe je de huidige literatuur op dit terrein  

geen recht.

Daarnaast is ook moeilijk te begrijpen waarom we 

zouden moeten kiezen tussen experimenten of 

kwalitatieve evaluaties. De meest overtuigende 

evaluaties combineren beide methoden. Eerst een 

‘harde’ inschatting van het effect van beleidsinstru

menten blootleggen, en vervolgens aan de hand van 

kwalitatieve methoden – surveys of interviews – bezien 

waarom sommige instrumenten succesvol zijn, en 

andere niet. Soms – bijvoorbeeld als we nog weinig 

weten over het beleid – is het juist zinvol om te begin

nen met een verkennend (kwalitatief) beleidsonderzoek, 

opdat we een experiment beter kunnen richten. 

Kortom, het is niet een kwestie van het kiezen tussen 

methodes, maar van kiezen van waar op welk moment 

het meeste behoefte aan is.
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Betere experimenten voor beter beleid
De Ruig betoogt dat de opkomst van experimenten als 

vorm van evidence based beleid niet zal leiden tot beter 

beleid. Wij betwisten dat. We hebben duidelijk gemaakt 

dat er wel degelijk toegevoegde waarde zit in goed op 

gezette experimenten. Dat “goed” kan wat ons betreft 

nog beter. Naarmate we meer ervaring opdoen met dit 

soort onderzoek zal het naar onze overtuiging ook beter 

worden. Maar dan nog moeten – dat zijn we met De 

Ruig eens – de uitkomsten van dit soort experimenten 

genuanceerd en met verstand worden gebruikt. Wij 

pleiten niet voor een technocratische aanpak van 

beleid. Wel pleiten wij er voor, dat naast politieke 

ideologische opvattingen ook inzicht in de werking van 

beleid meeweegt in beleidsvorming. In tijden waarin 

politieke akkoorden elkaar in hoog tempo opvolgen en 

de koers van beleid soms snel wisselt, kan dat alleen 

wanneer de kwaliteit van het onderzoek hoog is. 

Verschillende soorten onderzoek kunnen elkaar 

versterken. Experimenten vormen één van de bouw

stenen van beleid, maar wel die van het fundament.    

*  Michiel van den Hauten en Pierre Koning zijn beide werkzaam bij het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Koning is daar

naast als bijzonder hoogleraar ‘Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid’ 

verbonden aan de VU Amsterdam. 

 

Het opinieartikel waarop Pierre Koning en Michiel van den Hauten 

reageren is verschenen in BASIS 01/2013 en hier te vinden:  

http://publicaties.panteia.nl/basis1_2013/   
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Het belang van evaluatie voor de kwaliteit 

van het openbaar bestuur wordt steeds 

vaker erkend. Ook in de politiek is de waarde 

van evaluatie recentelijk nog onderstreept in 

het onderzoeksrapport van de Eerste Kamer 

over de parlementaire besluitvorming over 

privatisering en verzelfstandiging van 

overheidsdiensten. Het rapport, getiteld 

Verbinding verbroken?, ziet evaluatie als een 

middel om de informatiepositie van het 

parlement te versterken. Evaluatie is daarbij 

een kanaal waarlangs ‘kennis’ de wereld van 

beleid en politiek betreedt. 

Dit perspectief op evaluatie is gangbaar en 

niet noodzakelijkerwijs onjuist. Maar het 

geeft een eenzijdig, zo niet vertekend beeld 

van de werkelijkheid. Wetenschap en 

politiek, kennis en beleid, staan in de 

evaluatiepraktijk van overheidsbeleid en 

handelen niet los van elkaar. Wij pleiten 

daarom voor een alternatief perspectief  

op evaluatie. Daarin is evaluatie niet langer 

de oversteek van de wereld van kennis en 

wetenschap naar die van beleid en politiek, 

maar de verbinding tussen beide. Erkenning 

van zo’n perspectief draagt volgens ons ook 

bij aan het realiseren van de duale opdracht 

evaluaties zowel gezaghebbend als bruik

baar te laten zijn. 

Evaluatie is politiek
Alle vormen van evaluaties van het over

heidsbeleid en optreden zijn politiek. Dat 

geldt voor het onderwerp van dergelijke 

evaluaties, maar ook voor de aard van de 

activiteit. Onder de noemer ‘evaluatie’ is er 

momenteel een familie van praktijken, die 

weliswaar onderling heel divers zijn, maar 

die allemaal gaan over het waarderen van 

beleid of overheidshandelen op basis van 

empirische kennis over de interacties tussen 

overheid en maatschappij. Dit waarderen 

heeft, in essentie, een politieknormatief 

karakter. In elke evaluatie worden immers 

keuzes gemaakt over wat te waarderen en 

op grond van welke criteria. Of het nu gaat 

om het verschaffen van inzicht in de beoogde 

effecten van beleid, of om het in kaart 

brengen van de oorzaken of onvoorziene 

bijwerkingen van beleid, het gaat altijd om 

keuzes die verbonden zijn met opvattingen 

over goed bestuur en beleid. 

Evaluaties zijn ook onlosmakelijk verbonden 

met de dynamiek van politiekbestuurlijke 

(machts)verhoudingen. Zij fungeren daarbij 

niet zelden als politieke valuta. Zo is een 

evaluatie waaruit blijkt dat het beleid van 

een minister is mislukt, koren op de molen 

van de oppositie. 

Ook de aanleiding en de randvoorwaarden 

van evaluaties zijn politiek. In Nederland is 

de verantwoordelijkheid voor het evalueren 

van overheidsbeleid expliciet belegd bij de 

regering en meer in het bijzonder bij de 

ministers. Evaluaties zijn ook vaak het 

gevolg van een verzoek of eis van het 

parlement. Het leeuwendeel van de evalua

ties wordt bovendien, direct of indirect, door 

de overheid betaald. Ook worden er sturende 

De duale opdracht van evaluatie

Door Steven Schouten en Marjolein B.A. van Asselt*

Wetenschap en politiek, kennis en beleid, worden in de evaluatiepraktijk van overheidsbeleid en -handelen vaak als gescheiden werelden 

gezien. Zo’n scheiding bestaat echter niet en is ook niet wenselijk. Professionele evaluatoren moeten zorgen voor gezaghebbende én bruikbare 

evaluaties. Dit vereist dat de werelden van wetenschap en politiek niet gescheiden, maar juist met elkaar verbonden worden.

Bruikbaar en  
gezaghebbend
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keuzes gemaakt door politici (ministers, 

staatssecretarissen en Kamerleden) en 

ambtenaren over het moment, het doel, de 

opdracht, de duur, de uitvoerders, de 

spelregels, de aanpak en het gebruik van 

evaluaties. Vaak bepalen politici en ambtena

ren hoe en wanneer de conclusies worden 

gepresenteerd en welke onderwerpen  

ter evaluatie op de agenda komen. Zij 

kunnen proberen om evaluaties te sturen  

en ‘managen’. 

Wetenschappelijke ambitie
Evaluatie van overheidsbeleid en –handelen 

is, met andere woorden, een politiekbe

stuurlijk fenomeen. Het is tegelijkertijd 

echter verbonden met een wetenschappe

lijke rationaliteit. In de loop van de tijd is 

evaluatie één van de kanalen geworden 

waarlangs empirische kennis de politiek

bestuurlijke en maatschappelijke arena’s 

betreedt. De inzet van evaluaties is om beleid 

of overheidshandelen te waarderen op grond 

van een naar wetenschappelijke maatstaven 

valide representatie van maatschappelijke 

werkelijkheden. Daarom wordt bij evaluatie 

gebruik gemaakt van (sociaal)wetenschap

pelijke methoden, normen en principes, en 

worden er wetenschappelijk geschoolde 

onderzoekers bij betrokken. 

Evaluatie moet echter ook bruikbaar zijn. 

Het kan daardoor niet samenvallen met 

wetenschappelijk onderzoek, dat andere 

primaire ambities heeft. Evaluatie heeft 

weliswaar wetenschappelijke aspiraties, 

maar het is geen wetenschap.  

Het duale karakter van evaluatie
Evaluatie van overheidsbeleid en –handelen 

heeft dus een wetenschappelijke én een 

politiek bestuurlijke oriëntatie. De evaluator 

is noch wetenschapper noch politicus, maar 

moet wel op beide borden kunnen schaken. 

Dat duale karakter van evaluatie is positief 

te waarderen. Fora waarin wetenschap, 

beleid en politiek worden vermengd, 

functioneren als ‘hybride’ verbindingen 

tussen die verschillende arena’s en rationa

liteiten. Zonder die verbindende praktijken 

kan politiek verworden tot fact free politics 

en kunnen kennispraktijken verworden tot in 

zichzelf gekeerde wetenschap. In evaluaties 

van overheidsbeleid en –optreden moeten 

het politieke en het wetenschappelijke dan 

ook productief met elkaar worden verbon

den, opdat ze elkaar (kunnen) versterken. 

De wetenschappelijke oriëntatie kan, zoals 

hoogleraar wetenschapsstudies Sheila 

Jasanoff stelt, een empirische vorm van 

tegenwicht bieden aan de verlangens, 

wensen en eisen van politici. De politiek

bestuurlijke oriëntatie kan juist bevorderen 

dat evaluatie bruikbaar(der) wordt. Volgens 

Michael Quinn Patton, auteur van diverse 

boeken over evaluatieonderzoek, is de 

uitdaging van evaluatie ‘om politieksensitief 

en intelligent om te gaan met het politieke 

[...] zonder de geloofwaardigheid [en dus het 

gezag van evaluaties] te ondermijnen. Dat is 

een uitdaging vol nuances – en niet zonder 

risico’. Het verbinden van deze twee 

oriëntaties is dus een kunst op zich.

Verschillen
Hoewel elke evaluatie van overheidsbeleid 

en –handelen met dit duale karakter behept 

is, zijn er wel verschillen. Er zijn evaluaties 

waar het politieke er flink bovenop ligt. Som

mige evaluaties, zoals bijvoorbeeld de in 

2010 geïnstalleerde Commissie Davids, zijn 

van meet af aan politieke kwesties. In dat 

soort evaluaties moet hard gewerkt worden 

om de sensitiviteit voor bewijs en openheid 

voor kritische of onwelkome boodschappen 

overeind te houden, zodat de geloofwaardig

heid (en dus het gezag) van de evaluatie niet 

wordt ondermijnd. 

Andere evaluaties staan juist veel minder 

politieke belangstelling en zien er eerder 

uit als kennisvragen en wetenschappelijk 

onderzoek. Dergelijke evaluaties worden 

vaak, bewust of onbewust, wat verder van 

de politiek georganiseerd: een parlemen

tair onderzoek of een commissie onder 

directe verantwoordelijkheid van minister of 

kabinet wordt dan niet zo snel overwogen. 

Vaak wordt besloten een dergelijke 

evaluatie door een planbureau of door een 

eigen evaluatieafdeling uit te laten voeren. 

In dat soort evaluaties moet juist hard 

gewerkt worden aan de politiekbestuurlij

ke sensitiviteit om op de goede manier 

relevante en bruikbare kennis te realiseren. 

De risico’s van eenzijdigheid
Problemen kunnen ontstaan als het duale 

karakter van evaluatie niet of onvoldoende 

wordt erkend en als er onvoldoende 

aandacht aan wordt besteed. Als enkel 

gefocust wordt op de wetenschappelijke 

methodiek en kwaliteit, dan loopt de 

evaluatie het gevaar niet aan te sluiten bij 

de politiekbestuurlijke discussie of 

praktijk. Daardoor kan het van het politiek

bestuurlijke toneel verdwijnen zonder dat 

iets in beweging is gezet.

Een evaluatie die zich eenzijdig richt op het 

politieke, loopt het risico te worden 

ingekapseld. Als het puur voor politieke 

doeleinden wordt ingezet, staat de geloof

waardigheid van een evaluatie op het spel. 

Geen enkele partij in de politiekbestuurlij

ke arena kan de evaluatie dan als gezag

hebbend ijkpunt gebruiken. Evaluatie 

functioneert dan niet als vorm van empi

risch geïnformeerd tegenwicht. Daarmee 

gaat zowel de kracht van wetenschap als 

de legitimiteit van democratische proces

sen verloren. 
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Het ‘speaking truth to power’-probleem
Ondanks het duale karakter van evaluatie, 

en ondanks het bewustzijn daarvan bij 

evaluatoren, wordt evaluatie nog vaak 

voorgesteld als een vorm van ‘speaking 

truth to power’ (een term van politicoloog 

Wildavsky). De wereld van de opportunisti

sche en machtsbeluste politiek wordt 

tegenover het neutrale en wetenschappe

lijke territorium van de evaluatie geplaatst. 

In een evaluatie vellen ‘onafhankelijke 

experts’ op basis van ‘objectieve feiten’ 

oordelen over (de resultaten van) beleid en 

het handelen van de overheid of specifieke 

bestuurders. De evaluatie en de evaluator 

worden het apolitieke imago van ‘waar

heidsvinding’ toebedeeld. Ook evaluatoren 

dragen dit beeld uit door hun werk als 

zodanig te presenteren. Zo werden alle 

parlementaire enquêtes van de laatste  

drie decennia als zoektocht naar ‘waar

heid’ neergezet. 

De claim van evaluatie als een vorm van 

‘speaking truth to power’ is vooral gewor

teld in het middel waarmee die waarheid 

kan worden onthuld: de wetenschap. Deze 

claim berust echter op een heel specifiek 

beeld van wetenschap, volgens welke 

wetenschap enkel over feiten gaat en 

waarden op afstand staan. Daarin is 

evaluatie het vehikel dat de oversteek 

maakt van het (geïsoleerde en autonome) 

wetenschappelijke domein naar het 

politieke. Met dat beeld wordt het duale 

karakter van evaluatie ontkend of  

tenminste miskend. 

Evalueren wat gemeten kan worden
Onlosmakelijk verbonden met dit heel 

specifieke beeld van evaluatie als de 

waarheid tegenover de ‘onwaarheid’ van de 

politiekbestuurlijke macht zijn methodolo

gische voorschriften om het ‘bewijs’ van die 

‘waarheid’ zo ‘wetenschappelijk’ mogelijk te 

maken. Daarin gelden gecontroleerd 

uitgevoerde experimenten met een gerando

miseerde controlegroep – de zogeheten 

Randomized Controlled Trials (RCT’s) – als 

‘gouden standaard’. Dit ‘gouden standaard’ 

instrumentarium is echter toegesneden op 

operationele evaluatievragen over beleid met 

duidelijk omschreven en te isoleren effecten. 

Effectiviteit heeft hier een heel specifieke 

betekenis. Er wordt gekeken of de vooraf 

geformuleerde, bij voorkeur gekwantificeer

de, doelen wel of niet zijn gehaald. Wanneer 

dergelijke doelen worden bereikt ten koste 

van serieuze negatieve (neven)effecten,  

kan beleid nog steeds worden beoordeeld  

als effectief. 

Dit methodologische perspectief lokt uit dat 

evaluatie beperkt wordt tot de ‘getemde’ 

problemen, die beleidsmatig conform het 

rationeelanalytische boekje zijn opgepakt. 

Het lokt ook uit dat complex beleid wordt 

gereduceerd tot iets wat ‘evalueerbaar’ is. Dit 

doet niet of nauwelijks recht aan de com

plexiteit van het daarmee nauw verbonden 

beleid. Het kan er toe leiden dat ‘verkeerde’ 

evaluatievragen worden gesteld en ‘verkeer

de’ problemen of materie wordt geëvalueerd. 

Het stimuleert dat wordt geëvalueerd wat 

eenvoudig gemeten kán worden en niet wat 

relevant is (of kan zijn) om te weten. Daar

door kan evaluatie de aansluiting met de 

politiekbestuurlijke werkelijkheid verliezen 

en zelfs voorbijgaan aan structurele, 

onderliggende problemen. 

Experimenten en quasiexperimenten (RCTs) 

kunnen in bepaalde situaties zeker een 

nuttige manier zijn om zicht te bieden op de 

maatschappelijke consequenties van 

overheidsinterventies. Het (quasi)experi

mentele design hoort, wat ons betreft, dan 

ook in de evaluatiegereedschapskist van 

elke zichzelf respecterende evaluator. Wel 

dient steeds opnieuw te worden afgewogen of 

en hoe (quasi)experimenten van waarde 

kunnen zijn voor het beantwoorden van 

politiekbestuurlijk relevante evaluatievra

gen. De (quasi)experimentele aanpak is dus 

niet per definitie problematisch, maar wel het 

‘speaking truth to power’denken dat die 

aanpak bij voorbaat op een troon zet. 

SMART is niet altijd slim
Het ‘speaking truth to power’perspectief 

vereist bovendien dat de politiek duidelijke 

doelen stelt en dat die doelen SMART – Spe

cifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdsgebonden – geformuleerd worden. Maar 

in de politiekbestuurlijke realiteit is SMART 

niet altijd slim. Vaak is het politiek zelfs 

onverstandig of onhaalbaar om doelen 

scherp te formuleren. Ook worden in de 

politiekbestuurlijke arena meerdere doelen 

tegelijk nagestreefd en ligt de onderlinge 

verhouding bij voorkeur niet van tevoren vast. 

Dus zelfs als zouden de doelen SMART 

geformuleerd zijn, dan nog is het onduidelijk 

hoe zwaar ze uiteindelijk moeten wegen in de 

waardering. Daarbij komt dat het regelmatig 

wenselijk of zelfs noodzakelijk is om 

gaandeweg doelen los te laten en bij te 

stellen. SMART, met andere woorden, 

miskent de politiekbestuurlijke dynamiek. 

Deze mismatch leidt tot evaluaties met 

disciplinerende aanbevelingen die niet 

gericht zijn op het verbeteren van het 

overheidsbeleid en –handelen, maar primair 

op de veronderstelde taak van de overheid 

om SMART geformuleerde doelen te stellen. 

Een stok om mee te slaan
Het aanprijzen van evaluatie als ware het 

neutrale waarheidsvinding levert ook een 

stok op om mee te slaan. Politici kunnen 

onwelgevallige evaluaties gemakkelijk in 

diskrediet brengen of onbedoelde conse
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quenties aan een evaluatie verbinden door 

het onvermijdelijke politieke karakter van de 

waardering aan de orde te stellen. Dat 

gebeurt regelmatig. Zo werd het eerderge

noemde rapport van de Commissie Davids 

gepresenteerd als pure waarheidsvinding, 

terwijl het in de politiekbestuurlijke arena en 

de media terecht ook werd gezien als een 

politieknormatieve waardering van het 

overheidsbeleid en – handelen. Het verwijt 

dat de evaluator politiek bedrijft, is dodelijk 

als de evaluatie gepresenteerd wordt als 

neutrale waarheidsvinding. Dan is het ook 

eenvoudig voor politici en ambtenaren om te 

ontkomen aan kritische reflectie, óók als het 

een betrouwbare evaluatie is die hout snijdt. 

De gevaarlijke comfortzone
De fictieve scheiding van politiek en weten

schap en het beeld van evaluatie als overste

kend vehikel zijn overzichtelijk en voor veel 

partijen comfortabel. De evaluator kan zich 

presenteren als ‘zuivere wetenschapper’ (een 

term van de Amerikaanse hoogleraar Pielke), 

ook al is zo’n wetenschapper een mythische 

figuur, die in de realiteit niet voorkomt. Het is 

voor onderzoekers een gemakkelijk excuus 

om zich af te sluiten voor het politieke. Voor 

beleidsmakers straalt deze evaluatielogica 

eenduidigheid uit, wat het aantrekkelijk 

maakt. Het kan politiek gezien ook goed 

uitkomen om evaluatie voor te stellen als een 

spreekbuis van de waarheid en evaluatoren 

als waardevrije wetenschappers. 

Evaluatie kan echter nooit voldoen aan het 

ideaal van waardevrijheid dat besloten ligt in 

het ‘speaking truth to power’ideaal, hoe zeer 

evaluatie ook wordt gedisciplineerd, gefor

maliseerd en geïnstitutionaliseerd aan de 

hand van ‘wetenschappelijke’ criteria. In de 

geest van ‘speaking truth to power’ wordt 

vaak gepleit voor rationalisering en discipli

nering van de politiekbestuurlijke praktijken. 

Bijvoorbeeld door manieren te zoeken om 

ambtenaren en politici te verplichten 

rationeelanalytisch te werk te gaan en 

wetenschappelijk ‘bewijs’ voor hun beleid en 

handelen in huis te halen. Daarvan wordt veel 

verwacht, maar dat is utopisch. Het politieke 

kan niet uit de politiek verdreven worden. 

De crux zit dan ook niet in het ontkennen of 

het vermijden van het politieke, maar in het 

erkennen en het confronteren daarvan. Het 

niet kunnen voldoen aan het ideaal van 

waardevrijheid moet niet gezien worden als 

een ‘falen’ van de evaluatiepraktijk, maar als 

iets wat door het duale karakter van evaluatie 

per definitie zo is, en waarmee moet worden 

omgegaan. De uitdaging is om het politieke 

karakter en de wetenschappelijke aspiraties 

productief met elkaar te verbinden. Dan 

levert evaluatie zowel gezaghebbende als 

bruikbare kennis op. 

Conclusie
Evaluatie van overheidsbeleid en –optreden, 

aldus onze stelling, vereist een ander 

perspectief dan dat waarin evaluatie de 

oversteek maakt van de wereld van de 

wetenschap naar die van beleid en politiek. 

Het vereist een perspectief dat minder 

utopisch is en dat recht doet aan het feit dat 

dergelijke evaluatie zich op het snijvlak van 

wetenschap, politiek en beleid beweegt. 

Dat heeft consequenties. Het maakt dat er 

geen blauwdruk en gouden standaarden voor 

evaluatie bestaan. Voor elke situatie afzon

derlijk moet gekeken worden hoe bruikbaar

heid en gezaghebbendheid – de duale 

opdracht – kan worden nagestreefd. Het 

betekent ook minder aandacht voor metho

den (alleen) en meer aandacht voor profes

sionele creativiteit. Dit vereist dat evaluatoren 

actief participeren in de (internationale) 

evaluatiegemeenschap en kennis nemen van 

een breed palet van evaluatiemethoden en 

– technieken. Daarnaast moeten zij beschik

ken over een politiekbestuurlijke sensitiviteit 

en in staat zijn om ‘juiste’ afwegingen tussen 

wetenschap en politiek te kunnen en ook 

willen maken. Een duaal perspectief, dat 

wetenschap en politiek met elkaar verbindt, 

betekent bovendien meer aandacht voor de 

keuze van het evaluatiearrangement (ad hoc 

commissie, parlementair onderzoek, 

commerciële uitbesteding, etc.) en de 

daarmee verbonden ‘spelregels’, in dit geval 

vooral om de onafhankelijkheid – en dus het 

gezag – van evaluaties te waarborgen. 

Kortom, een duaal perspectief op evaluatie 

leidt tot andere, mogelijk productievere, 

aandachtspunten bij het ontwerp, de 

uitvoering en het resultaat van evaluaties van 

overheidsbeleid en –optreden.    

Bronnen

–  Eerste Kamer der StatenGeneraal (2012) (Commissie

Kuiper) Verbinding verbroken?  

Onderzoek naar parlementaire besluitvorming over de 

privatisering en verzelfstandiging van overheidsdien

sten, Den Haag: Sdu Uitgevers

  Jasanoff, S. (1990) The Fifth Branch: Science Advisers as 

Policymakers, Cambridge MA: Harvard University Press.

  Patton, M.Q. (1990) ‘The challenge of being a profession’, 

pp. 4551, in American Journal of  Evaluation, 11 (1). 

  Pielke, R.A. (2007) The honest broker : making sense of 

science in policy and politics, Cambridge [etc.]: 

Cambridge University Press. 

  Wildavsky, A. (1979) Speaking truth to power: the art and 

craft of policy analysis. Boston,  Little, Brown, and 

Company.

*  Steven Schouten en Marjolein B.A. van Asselt zijn res

pectievelijk staf en Raadslid van de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij schrijven deze 

bijdrage op persoonlijke titel.



Meestal dit: onderzoekers storten zich op de succesaap om 

te inventariseren welke ‘succesfactoren’ een rol hebben 

gespeeld bij het bereiken van dit ongelofelijke resultaat. En 

die vinden ze ook: de aap eet misschien meer bananen dan 

de andere apen, of heeft een kenmerkende gewoonte.

Dit voorbeeld komt uit het boek ’De kunst van het heldere 

denken’ van Rolf Dobelli, voormalig CEO van Swiss Air. 

Het voorbeeld illustreert volgens Dobelli de outcome bias: 

ons oordeel over een beleidsinterventie, een project of een 

leider vormen we vaak op basis van de resultaten – en niet 

op grond van de wijze van de besluitvorming of de manier 

waarop een project tot stand is gekomen. 

De outcome bias komt vaak voor. Achteraf zien we alle-

maal signalen die de crisis van 2008 aankondigden, maar 

in 2007 zag niemand die (en zeker de economen onder 

ons niet!). En we zijn allemaal geneigd om de directeur 

van een florerend miljardenbedrijf in te schatten als een 

zeer capabel persoon – terwijl het bedrijf zónder hem of 

haar misschien juist nog beter zou presteren. Ik voel me 

eerlijk gezegd ook aangesproken door het voorbeeld van 

Dobelli. Want als onderzoeker komt het niet zelden voor 

dat ik studie doe naar ‘goede voorbeelden’ van beleids-

interventies. Daarbij probeer ik dan te beschrijven welke 

factoren het succes van die interventie hebben bepaald. 

Dat ook beleidsonderzoekers zich daarbij vaak laten 

leiden door het resultaat, ondervond ik een paar weken 

geleden. Ik vroeg een beleidsmedewerker bij een ge-

meente aan welke informatie over beleidsinterventies hij 

behoefte had. Hij antwoordde tot mijn schrik: “aan eerlijke 

informatie. Best practices zijn vaak opgeklopte verhalen 

over resultaten. Er wordt zelden eerlijk beschreven welke 

problemen er waren. Of welke varianten van het project 

zijn mislukt. Laat staan dat eerlijk wordt vermeld hoeveel 

geld en tijd het ontwikkelen van het project heeft gekost.” 

Het lijkt erop dat rapporten vol goede praktijken toch nog 

vaak succesapen beschrijven.

Als ik een stap verder redeneer zou het – paradoxaal 

genoeg – kunnen dat onderzoekers in een studie naar 

effectieve gedragsbeïnvloeding zélf worden beïnvloed door 

psychologische effecten als de outcome bias. Hoe kunnen 

we dat voorkomen? Mijn tip: beoordeel zo veel mogelijk 

het proces en niet het resultaat. Zoek bronnen die dat 

proces kennen. Dus niet alleen de wethouder (die gefo-

cust zal zijn op resultaat) of de projectleider (idem dito), 

maar ook de uitvoerende frontlijnwerkers. Zij kunnen je 

vertellen of en hoe de interventie werkt – of dat je eigenlijk 

tuurt naar een succesaap.    

Martine van Ommeren is senior onderzoeker bij Panteia
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Stel, er speculeren een miljoen apen op de beurs. Wat gebeurt er? Waarschijnlijk iets als dit: na een half jaar heeft 

de helft van de apen winst gemaakt en de andere helft verlies. Na nog een half jaar heeft van de winnende apen 

weer de helft winst gemaakt – en de andere helft verlies. Na een jaar of tien zijn er zo nog duizend apen over die 

altijd winst hebben gemaakt. En na pakweg vijftien jaar is er misschien nog maar één aap over die altijd succes 

heeft gehad. Wat gebeurt er dan?

Succesaap  
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Door Marcia van Oploo*

Gedrag voorspellen is niet gemakkelijk. Neem de rellen 

in Haren in 2012. Die gaven niet alleen een inkijkje in de 

YOLOcultuur van de Facebookgeneratie, maar leerden 

ook dat de sociale omgeving een sterke invloed heeft op 

gedrag. Zonder sociale media waren er op de bewuste 

avond geen jongeren naar Haren gegaan. En zonder 

een voorhoede van proactieve relschoppers was het 

waarschijnlijk een druk bezocht, maar gezellig feestje 

gebleven.

De invloed van de sociale omgeving was geen onder

deel van de risicoinschattingen van politie en gemeen

te. De Commissie Cohen die de rellen onderzocht, 

concludeerde dan ook dat het inschattingsvermogen 

van de autoriteiten beperkt was, mede door de onbe

kendheid van het fenomeen sociale media. Deze 

hebben voor een versnelling gezorgd waar men niet op 

was voorbereid. De rellen in Haren laten zien dat het 

verklaren en voorspellen van gedrag vraagt om een 

nieuwe verbinding tussen kennis en beleid.

Economische modellen
Wanneer overheden gedrag willen voorspellen, baseren 

ze zich meestal op economische modellen en op scena

rio’s,  beschrijvingen van mogelijke gebeurtenissen in 

de toekomst. Economische modellen zijn gericht op het 

macroniveau: ze kijken naar de optelsom van represen

tatieve individuen of groepen. Op basis van bijvoorbeeld 

longitudinaal onderzoek wordt een gemiddelde 

doelgroep geconstrueerd, waarbij uitzonderingen of 

afwijkingen worden weggelaten. 

Scenario’s houden vaak wel rekening met uitzonderin

gen of afwijkingen, maar zijn doorgaans niet zo 

gedetailleerd als economische modellen. De voorspel

lingen die uit scenario’s en modellen rollen, zijn 

geschikt om inzicht te geven in verwachte ontwikkelin

gen op macroniveau, maar gedrag voorspellen is 

lastiger, net als een beter begrip krijgen van gedragsef

fecten. Waardoor escaleert een feest? Bij welk omslag

punt ontstaan onbedoelde effecten? De rellen in Haren 

Proefdraaien van beleidsscenario’s met sociale simulatie

Een vliegsimulator  
voor de samenleving
Hoe goed doordacht een nieuwe beleidsmaatregel ook is, de kans dat er  

onbedoelde effecten optreden is altijd aanwezig. Sociale simulatie biedt  

vooraf inzicht in deze effecten en verklaart hoe ze ontstaan.

Trends  |

‘De werkelijkheid is complex.’
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Proefdraaien van beleidsscenario’s met sociale simulatie

|  Trends

basis van eenvoudige beslisregels in plaats van 

gecalculeerde kostenbatenanalyses. 

Bij het uitzoeken van bijvoorbeeld een fles wijn zal het 

uiterlijk van het etiket vaak bepalender zijn dan de 

tekst. Het is nu eenmaal ondoenlijk om alle etiketten 

van de aanwezige voorraad te lezen, dus maken we de 

eerste selectie op basis van een visuele inspectie. 

Overigens is niet iedereen hierin gelijk: een vinoloog 

hanteert andere heuristieken dan bijvoorbeeld een 

student. Juist met deze persoonlijke kenmerken –  

bijvoorbeeld kennis en inkomen – en de daaruit 

voorkomende gedragingen, houdt een sociale  

simulatie rekening.

Componenten van complexiteit
Pieter Hooimeijer is hoogleraar ‘Sociale Geografie en 

Demografie’ aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef 

namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen het adviesrapport ‘Kwetsbaarheid en 

veerkracht van maatschappelijke systemen’. Daarin is 

agentbased modelling aanbevolen als techniek om 

complexe sociale systemen te onderzoeken. 

leren ons dat gedragsreacties en onbedoelde effecten 

juist ontstaan doordat mensen niet standaard reageren 

of onverwacht op elkaar reageren.  

Agent-based modelling
Enter: sociale simulatie. In tegenstelling tot de 

standaardmodellen en scenario’s, houdt sociale 

simulatie, een vorm van agentbased modelling, wel 

rekening met de verschillen tussen mensen en hun 

onderlinge wisselwerking. Sterker, dit is het uitgangs

punt. Een sociale simulatie bestaat uit een virtuele 

wereld waarin verschillende individuen zijn gemodel

leerd. Elke ‘agent’ is uniek in zijn persoonskenmerken 

en gedrag. Doordat de individuen elkaar kunnen 

beïnvloeden, ontstaan effecten op groepsniveau. 

Sociale simulatie valt de laatste jaren in vruchtbare 

aarde. Het beeld van de homo economicus is aan het 

kantelen. Mede naar aanleiding van het gelijknamige 

rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid zien beleidsmakers hun doelgroep 

steeds vaker als ‘menselijke beslissers’. Dat wil 

zeggen: mensen die hun keuzes veelal maken op  
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Hooimeijer ziet de toegevoegde waarde van sociale 

simulatie vooral in “het feit dat je gedragscomponenten 

kunt inbouwen op microniveau. De eenheden handelen 

binnen de mogelijkheden en beperkingen die een (sub)

systeem, bijvoorbeeld de woningmarkt, biedt”, zo legt  

hij aan de telefoon uit. “Door hun gedrag ontstaan er 

vervolgens nieuwe mogelijkheden en beperkingen  

voor anderen, wat leidt tot een collectief effect van  

het handelen op systeemniveau” (zie kader onderaan  

de pagina).

Zeilen
Wander Jager is managing director van het Groningen 

Center for Social Complexity Studies (GCSCS) van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hij vertelt dat met sociale 

simulatie de complexiteit van problemen te vangen is. 

Lineaire modellen slagen daar niet in. Met sociale 

simulatie is de uitkomst niet exact te voorspellen,  

maar de dynamiek is wel weer te geven. 

In het voorbeeld in de tekstinzet valt niet exact aan te 

geven hoeveel voor en tegenstanders er na verloop van 

tijd zijn, maar is wel in te schatten hoe snel de menin

gen kunnen omslaan én hoe je dit kunt beïnvloeden. 

Jager maakt graag een vergelijking met zijn favoriete 

hobby zeilen: “In turbulente weersomstandigheden kun 

je niet precies voorspellen wat je boot gaat doen, maar 

toch lukt het om te zeilen en koers te houden”.

Jager en Hooimeijer zijn het erover eens dat de belang

rijkste toegevoegde waarde van sociale simulatie is dat 

het een link legt tussen individueel gedrag en macro

effecten op het niveau van het sociale systeem. Hiermee 

zijn bijvoorbeeld omslagpunten en subtiele veranderin

gen inzichtelijk te maken: wanneer veranderen mensen 

hun mening, wanneer wordt een kleine hype een  

grote rel?

Bijkomend voordeel van sociale simulatie is dat het een 

schakel kan zijn tussen kwalitatieve en kwantitatieve 

informatie. Kwalitatieve gedragsbeschrijvingen kunnen 

een belangrijke bron zijn om de agents op microniveau 

te ontwikkelen, waarvan het resultaat op macroniveau 

vervolgens kwantitatief meetbaar is.  

Schoonmaken
De kracht van sociale simulatie komt het beste tot uiting 

bij problemen waar veel mensen op elkaar reageren. 

Het gaat om situaties waarbij je wilt weten hoe de 

systemen werken, maar je geen zicht op het effect van 

de interventies. De modellen kunnen helpen de com

plexiteit van dergelijke problemen beter te begrijpen en 

handvatten bieden om bij te sturen. 

Jager geeft het schoonmaken in steden als voorbeeld. 

Het is bekend dat een vervuilde omgeving ertoe leidt dat 

mensen gemakkelijker afval laten slingeren. Met 

sociale simulatie is vast te stellen waar het omslagpunt 

ligt. Hoeveel rommel kan een stad verdragen zonder dat 

het escaleert? Een slim schoonmaaksysteem kan 

hiermee rekening houden. 

Een ander voorbeeld is de verspreiding van nieuwe 

technieken, zoals de elektrische auto. Bij nieuwe 

Trends  |

Illustratie van sociale simulatie 

Een beleidsmaker wil weten welk effect een overheidscampagne heeft. 

In de onderstaande sociale simulatie is een aantal individuen opgeno

men, die ieder een mening hebben in een bepaalde discussie. In de 

eerste figuur is de aanvangssituatie te zien: er zijn evenveel mensen 

voor (groen), neutraal (wit) als tegen (rood). In de tweede situatie is te 

zien dat een tegenstander onder invloed van zijn sociale omgeving 

voorstander is geworden. In het laatste figuur is te zien dat de sociale 

netwerken veranderlijk zijn, waardoor ook de individuele meningen 

wijzigen. Zo ontstaat (‘emergeert’) er een collectief aan meningen, dat 

overigens op zijn beurt ook het individu kan beïnvloeden. Zo verandert 

bijvoorbeeld stemgedrag als gevolg van opiniepeilingen.

Bron: Panteia
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innovaties duurt het altijd even voordat mensen ze 

gebruiken, en dan plots neemt het gebruik een vlucht 

als er voldoende massa is. Met sociale simulatie kun je 

laten zien hoe je deze sociale kracht handig kunt 

inzetten om het gebruik van de innovatie te promoten.

Hooimeijer vindt de inzet van sociale simulatie pas echt 

interessant worden als er zogenoemde tweedeorde 

effecten optreden. Dat wil zeggen: effecten op het 

macroniveau – die door individueel gedrag zijn ontstaan 

– beïnvloeden op hun beurt weer het individuele gedrag 

(zoals het voorbeeld van de opiniepeiling in de inzet). 

Hooimeijer vertelt dat de overheid op bepaalde gebie

den gebruikt maakt van agentbased modellen. Zo is er 

PRIMOS, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken 

gebruikt voor woningmarktsimulaties. De dynamiek op 

de woningmarkt ontstaat door verhuisketens die 

worden afgebroken door startende huishoudens. Als de 

toegang tot de markt voor starters wordt beperkt, 

neemt de dynamiek toe, terwijl de wachtlijsten groeien. 

Een ander voorbeeld is het landelijk verkeers en 

vervoersmodel TIGRIS XL, dat is handen is van het 

Planbureau Leefomgeving en, waarmee de directe en 

indirecte netwerkeffecten van ruimtelijke ontwikkelin

gen in wonen en werken kunnen  worden getraceerd. 

De toekomst
Zowel Hooimeijer als Jager vinden dat sociale simulatie 

nog te weinig wordt ingezet voor ex ante onderzoek. 

Waarom? Hooimeijer denkt dat sociale simulaties 

ontnuchterend kunnen werken. De modellen converge

ren in tegenstelling tot econometrische modellen niet 

per definitie naar een eenduidige uitkomst, maar geven 

juist aan dat de werkelijkheid complex is. Hooimeijer 

ziet een mogelijkheid voor bredere inzet van sociale 

simulatie in het signaleren van vroege tekens (‘weak 

signals’) dat er een omslagpunt aankomt. Dit fenomeen 

is voor veel beleidsmakers interessant en volgens 

Hooimeijer zouden ze graag weten hoe ze hierop  

kunnen anticiperen. 

Jager heeft grotere toekomstdromen. Hij streeft ernaar 

dat we sociale simulaties gaan inzetten als een soort 

vliegsimulator. “Iedereen die in een vliegtuig stapt vindt 

het fijn als de piloot veel ervaring heeft in een vlieg

simulator en bij voorkeur daarin ook een aantal keren  

is gecrasht”. Als een beleidsmaker naar analogie veel 

vlieguren in een sociale simulatie heeft gemaakt, is hij 

getraind voor de praktijk en weet hij hoe effectief te 

handelen in verschillende situaties in een samenleving 

waar zelfversterkende sociale processen een rol 

spelen. Als de sociale wetenschappen en het bedrijfs

leven investeren in sociale simulaties, kan dit toe

komstbeeld volgens Jager werkelijkheid worden.    
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‘Hoeveel rommel kan een  
stad verdragen?’
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Jonge kinderen kunnen er niets aan doen dat zij overgewicht ontwikkelen, maar ondervinden er wel de rest van hun 

leven gevolgen van. Gelukkig zijn er kansrijke interventies te bedenken om overgewicht bij jonge kinderen te voorkomen. 

Interventies die de overheid vooralsnog onbenut laat. Effectieve overgewichtpreventie begint bij ouders, houdt rekening 

met de beleving van die ouders en speelt op groepsniveau in op het veranderen van de omgeving en de sociale norm. 

Een kwestie van gedragsbewust beleid

Overgewichtpreventie  
bij kinderen

Door Floor Volker*

Trends  |

In Nederland heeft 40% van de volwassenen overgewicht 

en 10% is obees. Het aantal kinderen met overgewicht is 

sinds 1980 verdriedubbeld. Eén op de zeven baby’s en 

peuters is inmiddels te zwaar. Pas bij hun derde jaar 

worden te dikke kinderen doorverwezen naar de diëtist, 

terwijl het dan eigenlijk al te laat is; deze kinderen 

blijven meestal te dik. Afvallen is bijna nooit succesvol, 

doordat ingesleten gedragspatronen en onze evolutionair 

bepaalde drang naar suiker en vet, sterker zijn dan onze 

wilskrachtspier. 

Curatie werkt dus niet, maar gelukkig is preventie  

bij jonge kinderen kansrijker. Jonge kinderen hebben 

nog geen ingesleten gedragspatronen en kunnen  

alle smaken aanleren. Zij zijn tot een jaar of 3, 4 nog 

volledig te beïnvloeden als het gaat om wat ze wel en 

niet eten. Ouders hebben daarin een sleutelrol. Een 

geboorte is voor ouders een moment waarop zij het 

graag ‘goed willen doen’ voor het kind. Bovendien staan 

zij er in die tijd ook open voor om het eigen gedrag te 

veranderen. Het is dus logisch om overgewichtpreventie 

vorm te geven via de ouders van jonge kinderen.   

Verplaatsen in de ouder
Jonge ouders worden op dit moment geïnformeerd via 

het consultatiebureau. Adviezen zijn vaak globaal, zoals: 

‘Jij bepaalt wat het kind eet, het kind bepaalt hoeveel’. 

Ook is de informatie feitelijk en houdt het consultatiebu

reau weinig rekening met de emotionele belevingswe

reld van de ouder. Om te onderzoeken hoe voorlichting 

en interventies er wél uit zouden moeten zien, heeft 

Panteia kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan 

onder 334 moeders naar hoe zij het voeden en voedings

voorlichting beleven.  

Het onderzoek wijst ten eerste uit dat moeders concrete 

handvatten willen in plaats van algemeen advies. Moeder 

willen schema’s, recepten en praktische tips voor aan de 

eettafel. Veel ouders zijn niet in staat om de abstracte 

informatie van het consultatie bureau of andere organi

saties te vertalen naar hun eigen thuissituatie. 

‘Moeders willen tips  
voor aan de eettafel’
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Een tweede hoofdinzicht is dat angst een grote rol 

speelt bij het ‘overvoeden’. Vaak wordt gedacht dat 

ouders hun kinderen uit gemak of verwennerij 

verkeerd voeden, maar de onderzochte moeders had

den een primaire, dierlijke neiging tot ‘zorgen dat je 

kind genoeg eten krijgt’. Zo geven alle moeders hun 

kind iets vervangends als het zijn avondeten niet op 

eet. Ook pushen moeders hun kinderen het bord leeg 

te eten: “Hij eet niet alles op. Daar word ik zenuw

achtig van omdat ik dan denk dat hij niet genoeg 

voedings stoffen binnenkrijgt.” Hoe groot het kind is 

lijkt hierin niet uit te maken: “Ik weet dat hij zwaar is, 

maar toch ben ik vaak bang dat hij te weinig krijgt.” 

Zowel hoog als laagopgeleiden hebben deze angst. 

We weten dat het belangrijk is dat ouders zelf het 

goede voorbeeld geven als het gaat om gezond eten, 

omdat kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. 

Het onderzoek toont aan dat ouders hun kind per  

definitie al niet voorschotelen wat ze zelf niet lekker 

vinden. Een obese moeder zegt hierover: “Ik moet 

straks groenten gaan geven, maar ik lust het zelf 

niet. Dat voelt als je kind pesten. Hoe doe ik dat?”.  

De twaalf groenten die ouders het minst lekker 

vinden, geven ze hun kinderen ook niet. Hierdoor zou 

een neerwaartse spiraal kunnen ontstaan. Steeds 

meer ouders houden niet van groenten, dus hun 

kinderen eten die groenten automatisch ook niet. 

Veranderen van de omgeving en sociale norm 
Overgewichtpreventie in er nu op gericht om ouders 

te informeren en overtuigen. De gedragseconomie zet 

vraagtekens bij deze benadering. Niet een gebrek aan 

kennis leidt ertoe dat ouders hun kinderen ongezond 

of te veel laten eten. Het eerste advies van dit onder

zoek is dan ook bij voorlichting en interventieontwik



keling voor ouders meer aandacht te besteden aan 

hun belevingswereld. Geschreven voorlichting zou 

bijvoorbeeld meer gericht kunnen worden op het 

wegnemen van angst. Daarnaast wordt geadviseerd 

om een interventie te ontwikkelen waarbij baby’s en 

ouders sámen nieuwe groenten leren eten.  

Verder is het aan te raden om de omgeving en sociale 

norm te veranderen. Concreet: zet in op gedragsver

andering van moeders en kinderen via kinderdagver

blijven en scholen. Wat kinderen daar eten en 

drinken, heeft een direct effect op de gezondheid. 

Voedingskundigen als Jaap Seidell pleiten er al jaren 

voor dat op kinderdagverblijven alleen nog maar 

water wordt aangeboden. Moeders zijn tevreden over 

kinderdagverblijven als informatiebron, bijna even 

tevreden als over hun eigen moeder, blijkt uit het 

onderzoek. Het kinderdagverblijf heeft dus de 

potentie om de sociale norm te beïnvloeden. Op korte 

termijn zal dit misschien weerstand opleveren van 

ouders die het zielig vinden dat hun kind daar geen 
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vruchtensap en hagelslag meer krijgt, op langere 

termijn is dit het begin van gezondere kinderen  

in Nederland.    
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Uitnodiging

Panteia organiseert  
symposium Gedragsbewust Beleid 

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat financiële prikkels om mensen met 

weinig zelfdiscipline te helpen om te stoppen met roken uiteindelijk 

contraproductief werken. Het blijkt dat deze mensen bij het wegvallen 

van de financiële prikkel niet meer bereid zijn tot het gewenste gedrag.

Op dit soort vragen zoeken beleidsmakers een antwoord. Dat vereist 

kennis van gedrag. Kennis van recente wetenschappelijke inzichten uit 

de gedragseconomie en de psychologie. Kennis die wordt gebruikt om te 

komen tot effectief beleid dat rekening houdt met bewuste én onbewuste 

gedragsmechanismen. In onze woorden: Gedragsbewust Beleid.

Op dinsdagmiddag 11 maart organiseert Panteia een  

Symposium over Gedragsbewust Beleid.

Datum en locatie  
Het symposium Gedragsbewust Beleid vindt plaats op  

dinsdag 11 maart 2014 van 15.00 uur tot 18.00 uur in  

het auditorium van Panteia (Bredewater 26, Zoetermeer). 

Keynote speaker van het symposium is  

prof. dr. Fred van Raaij, hoogleraar en expert  

op het gebied van economische psychologie.

Voor meer informatie en aanmelding kijk op 

panteia.nl/symposium    




