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Waar is de tijd dat beleidsstukken nog ambtelijk 

werden geschreven, vol met plechtstatig en archaïsch 

taalgebruik? Verdwenen zijn de passieve werkwoords-

vormen en woorden als ‘aandachtig’, ‘behoudens’ en 

‘met betrekking tot’. Beleidsnota’s kenmerken zich  

nu door een sexy schrijfstijl. Overheden ‘zetten in op’, 

hebben een ‘ambitieniveau’, ‘focussen’ op  

‘transparantie’ of op ‘integraliteit’, ze ‘faciliteren’  

een ‘kwaliteitsslag’ of proberen ‘klantgerichtheid’  

te ‘realiseren’.

Het is de taal van managers: vlot en daadkrachtig, 

maar in wezen net zo vaag als de oude ambtelijke 

taal. Nuchtere feiten lijken in moderne beleidstaal 

weinig aan bod te komen, maar merkwaardig genoeg 

valt dat voor de lezer nauwelijks op. Het daadkrach-

tige gevoel overheerst bijvoorbeeld na het lezen  

van een willekeurige zin in een beleidsnota van  

een onderwijsinstelling: “Het object van sturing  

en coaching door het College van Bestuur zal zich  

nog beter dienen te richten op de realisatie van  

de integrale jaarplannen van de afdelingen.”

Natuurlijk, beleidsmakers schrijven vaak over 

bedenksels van de geest: systemen, culturen, 

strategieën en visies. Onvermijdelijk leidt dat tot 

abstracte taal. En het is niet verwonderlijk dat een 

minister liever zegt: “Ik zet in op maximale transpa-

rantie” dan “Ik vertrouw deze organisaties niet”.  

Met dit soort beleidstaal ontstaat een positief ‘frame’.  

Toch wringt er iets. Die sexy beleidstaal strookt 

namelijk niet met de werkelijkheid waarin burgers, 

bedrijven en overheden tot actie moeten overgaan. 

Neem de drie decentralisaties, waardoor gemeenten 

in 2015 verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk 

en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. 

Die decentralisaties hebben geleid tot stapels 

visienota’s die de nieuwe werkelijkheid als vanzelf-

sprekend veronderstellen. Een werkelijkheid waarin 

de burger centraal staat en zelfredzaam is. Maar  

de cruciale beleidsvraag ‘hoe dan?’ blijft meestal 

onbeantwoord. 

Het risico is dat beleid zo een vorm van wensdenken 

wordt. Dat kan leiden tot pijnpunten en dilemma’s bij 

de uitvoering van het beleid. Niet alle burgers weten 

bijvoorbeeld dat hun gemeente wil dat ze eerst hulp 

zoeken bij familie en vrienden. En niet alle burgers 

zullen een “nee, dat doen wij niet” van de gemeente 

accepteren. De professional zal zich afvragen hoe  

hij met specifieke gevallen moet omgaan. Een niet 

ondenkbare vraag voor een professional in de 

jeugdzorg: Hoe voorkom ik dat het stimuleren  

van de zelfredzaamheid in deze familie uitloopt  

op een gezinsdrama?  

Je zou willen dat deze vraagstukken niet het sluitstuk, 

maar zo’n beetje het uitgangspunt van beleid zijn. 

Draai het om en schrijf beleidsnota’s met de praktijk 

van alledag voor ogen. Geen weidse vergezichten, 

maar tastbare voorbeelden: de burger die aan de 

balie komt, de professional die voor een dilemma 

staat. En geen woorden als integraal en zelfredzaam 

zonder duidelijk te maken wat die woorden waard zijn. 

Dat zou leiden tot concretere beleidsnota’s, en vooral 

tot beter uitvoerbaar beleid.

Lennart de Ruig is hoofdredacteur van BASIS
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Beleidstaal

Redactioneel  |



‘Men beseft niet altijd hoe sturend een nudge kan zijn.’                

Alleen onder bepaalde voorwaarden mag de overheid burgers een duwtje 

in de goede richting geven. Dat staat in het advies waarmee de Raad voor 

Maatschappelijk Ontwikkeling dit voorjaar kwam. Een gesprek met Irene 

van Staveren van de RMO.

Pinnen? Ja graag                           

In de afgelopen 25 jaar heeft het betaalgedrag van consumenten aan  

de kassa een enorme verandering  ondergaan. Bestond voorheen het 

overgrote deel uit contante betalingen, nu pinnen we steeds vaker en  

lijkt de kassaloze winkel slechts een kwestie van tijd. 

Cultureel Ondernemerschap: vervolgstappen zijn nodig                             

Ondernemerschap is voor culturele instellingen een belangrijke  

voorwaarde om voor rijksfinanciering in aanmerking te komen.  

Bezuinigingen, zowel op landelijk als op regionaal niveau, maken  

eigen inkomsten noodzakelijk. Daarvoor is een andere manier van 

denken nodig, een ware cultuuromslag.
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De cao staat onder druk. Dat komt door de zich steeds 

sneller globaliserende en innoverende economie. Maar 

ook de diverser wordende samenleving, waar de neiging 

om lid te worden van beroeps- en vakverenigingen 

afneemt, speelt hierin een rol. Tegen deze achtergrond 

heeft werkgeversorganisatie FME advies laten uitbren-

gen over de volgende vraag: ‘Wat is het optimale proces 

van arbeidsvoorwaardenvorming in de Metalektro, 

rekening houdend met de wensen en de behoeften van 

de bij FME aangesloten bedrijven en hun werknemers die 

onder de cao Metalektro vallen, en welke effecten zijn te 

verwachten bij verschillende alternatieven, specifiek met 

betrekking tot de arbeidsverhoudingen op alle niveaus?’

Meer ruimte voor maatwerk
De conclusie is dat de huidige cao Metalektro niet meer 

aansluit bij de wensen en behoeften van zowel werkge-

vers als werknemers. Bedrijven moeten steeds sneller 

reageren op veranderende markten. De verschillen 

tussen bedrijven in de sector worden steeds groter. De 

ledenaantallen bij de vakbonden nemen af. Werknemers 

vinden meer zeggenschap over hun werk belangrijk. Bij 

zowel werkgevers als werknemers is er daarom behoefte 

aan meer maatwerk. Zij willen ook meer worden 

betrokken bij de totstandkoming van de cao.

Op de huidige manier doorgaan met de cao betekent een 

steeds groter risico op conflicten tussen werkgevers en 

vakbonden. Ook neemt de kans toe op verstoorde 

verhoudingen binnen bedrijven. Concurrentiekracht en 

verdienvermogen van de Metalektro kunnen alleen 

worden versterkt als de arbeidsverhoudingen goed zijn. 

Verandering is noodzakelijk, in de manier waarop de cao 

tot stand komt en in de inhoud. Er moet wél een cao 

blijven, maar met meer ruimte voor maatwerk. 

Co-creatie best mogelijke oplossing
Co-creatie geeft werkgevers en werknemers de mogelijk-

heid een nieuwe start te maken om te komen tot een cao 

(inhoud en proces) waar alle partijen zich in kunnen 

vinden. Co-creatie betekent een gemeenschappelijke 

voorbereiding, meer betrokkenheid van iedereen en 

transparante processen.

Co-creatie gaat beter als het mogelijk is over bepaalde 

arbeidsvoorwaarden in het bedrijf zelf afspraken te 

CAO vernieuwing  
in de metalektro 

Door Bart Dekker*

Actueel  |  

Hoe verder met het fenomeen van de cao? Het is een vraag die breed leeft in verschillende sectoren van de Nederlandse 

economie. In opdracht van werkgeversorganisatie FME bracht Panteia een advies uit over de toekomst van de cao in de 

Metalektro. Conclusie? Er moet wél een cao blijven, maar met meer ruimte voor maatwerk.
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maken. Werkgevers en werknemers zullen zich meer 

betrokken voelen als er afspraken binnen het bedrijf 

gemaakt kunnen worden. Daarnaast maakt dit  

maatwerk mogelijk.

Ledenbijeenkomsten 
In juni heeft FME in het land ledenbijeenkomsten georga-

niseerd, waar aan de hand van een presentatie door 

Panteia van het eindrapport ‘Cao vernieuwing in de 

Metalektro’ over dit onderwerp werd gediscussieerd. 

Daar bleek dat de meeste leden zich goed kunnen 

herkennen in de uitkomsten van het onderzoek. Na de 

zomer komt FME met een plan van aanpak voor cao-

vernieuwing.

Trechteraanpak
Het project is in de periode februari-mei 2014 uitgevoerd. 

Daarbij is een trechteraanpak gevolgd van open inter-

views met sociale partners, werkgevers, werknemers en 

wetenschappers, naar een half-gestructureerde aanpak 

via een online discussieplatform naar twee gestructu-

reerde online vragenlijsten voor werkgevers en werkne-

mers. De eerste elementen zijn gebruikt om de proble-

matiek inhoudelijk te verkennen om deze vervolgens naar 

alternatieven te kunnen vertalen. De online vragenlijsten 

zijn vervolgens gebruikt om de alternatieven kwantitatief 

te onderbouwen. Hierbij is onder meer gekeken naar 

ervaringen in andere sectoren en zijn adviezen ingewon-

nen van gerenommeerde wetenschappers op het gebied 

van arbeidsverhoudingen.   

Meer informatie

-  http://www.panteia.nl/nl/Nieuwsoverzicht-Panteia/FME.aspx#.

U7aU0zbCS70

-  http://www.fme.nl/content.jsp?objectid=57810

-  http://www.fme.nl/Actueel/Content/Nieuws/FME_leden_herken-

nen_zich_in_advies_Cao_vernieuwing_in_de_metalektro 

*  Bart Dekker is directeur van Panteia. 

|  Actueel
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‘Men beseft niet altijd hoe 
sturend een nudge kan zijn.’

Irene van Staveren licht RMO-advies toe

Door Lennart de Ruig*

Alleen onder bepaalde voorwaarden mag de overheid burgers een duwtje in de goede richting geven. Dat staat 

in het advies waarmee de Raad voor Maatschappelijk Ontwikkeling dit voorjaar kwam. Een gesprek met Irene 

van Staveren van de RMO. “Je moet nudges inzetten om mensen te laten reflecteren op hun gedrag.”

‘Nudging’, het klinkt zo onschuldig. De overheid geeft 

burgers een duwtje in de ‘goede’ richting, zodat ze 

vaker keuzes maken die in hun eigen belang zijn. 

Gezond eten, meer sparen, minder alcohol drinken. 

Denk aan de gele BOB-sleutelhanger die automobilis-

ten eraan herinnert dat ze onbeschonken achter het 

stuur moeten kruipen. Of denk aan het verkleinen van 

borden in kantines, zodat mensen minder eten kunnen 

opscheppen. Wie kan daar op tegen zijn?

Dit voorjaar bracht de RMO een advies uit over het 

gebruik van nudges door de overheid. De RMO laat in 

het advies zien dat nudges soms minder onschuldig zijn 

dan we denken. Nudges kennen gevaren waar politici 

en beleidsmakers rekening mee moeten houden. In het 

advies ‘De verleiding weerstaan’ beschrijft de RMO 

onder welke voorwaarden de overheid burgers een 

duwtje in de goede richting kan geven, zonder daarbij 

hun vrijheden in te perken. 

“Wij wilden onderzoeken hoe de overheid nudges kan 

gebruiken zonder dat zij paternalistisch wordt”, zegt 

Irene van Staveren, die het advies bij de RMO leidde. 

“Wij zeggen dat nudges mensen moeten helpen om de 

verleiding te weerstaan. Nudges moeten zorgen dat 

mensen keuzes maken die niet tegen hun eigen doelen 

en wensen ingaan.” 

Wat is het gevaar van nudging?
“Men beseft niet altijd hoe sturend een nudge kan zijn. 

Een nudge kan effect hebben op een diepere laag, op de 

identiteit van mensen. Het risico is dat enthousiaste 

beleidsmakers met goede bedoelingen aan de haal 

gaan met nudges voordat ze alle mogelijke consequen-

ties hebben voorzien.”

Bij de presentatie van het RMO-advies gaf Van Staveren 

donorregistratie als voorbeeld. In het voorlichtingsfilm-

pje ‘Ja of Nee’ van de overheid zijn steeds meer ‘ja’s’ te 

horen. Het filmpje zet mensen niet aan tot nadenken, 

maar duwt ze in de richting van een ‘ja’, terwijl dat 

besluit misschien wel ingaat tegen hun eigen doelen  

en wensen. 

“Ik denk niet dat beleidsmakers met zo’n voorlichtings-

filmpje mensen opzettelijk willen manipuleren.”, zegt 

Interview  | 



Van Staveren. “Maar tijdens het bedenken van het 

voorlichtingsfilmpje verschuift het doel. Het oorspronke-

lijk doel van het filmpje was waarschijnlijk het aansporen 

van mensen om na te denken over donorregistratie. Maar 

dat is geworden: ‘je moet je registeren als donor’.”

In het advies maakt de RMO onderscheid tussen vier 

manieren waarop nudges inspelen op denkprocessen. Het 

onderscheid helpt om te bepalen waar nudging omslaat in 

manipulatie. Het meest transparant zijn de nudges die ook 

het reflectieve denksysteem van mensen beïnvloeden en 

waarvan het doel en de werking die worden beoogd vrij 

helder zijn. Denk aan de aanduidingen ‘look right’ bij 

oversteekplaatsen in Engeland. Schimmig zijn nudges die 

niet aanzetten tot reflectief denken en waarvan ook niet 

makkelijk is op te maken wat precies het doel ervan is. Denk 

aan het plotseling veranderen van de standaardoptie bij 

keuzes die mensen belangrijk vinden, zoals donorregistratie.

Nudges moeten dus mensen aanzetten tot  
nadenken. Maar werken nudges niet beter  
wanneer ze inspelen op het onbewuste?
“Ik geloof niet dat nudges per definitie beter werken als 

mensen zich er niet bewust van zijn. Neem gezonde 

schoolkantines. Kinderen zijn echt niet achterlijk als ze de 

kroketten ineens achteraan vinden en het fruit vooraan. 

Daar hoef je niet geheimzinnig over te doen. Je kunt rustig 

foldertjes uitdelen en een poster ophangen waarop staat dat 

volgende week de nieuwe gezonde schoolkantine opent.”

“Je moet nudges inzetten om mensen te laten reflecteren 

op hun gedrag, omdat ze zelf ook doorhebben dat er 

ruimte zit tussen hun feitelijke gedrag en wat ze belang-

rijk vinden in het leven. Als nudges kunnen helpen om  

die ruimte te verkleinen, heb je al heel wat bereikt.”

Irene van Staveren (1963) is lid van de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling. Daarnaast is ze hoogleraar ‘pluralist development 

economics’ aan het International Institute of Social Studies van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is gespecialiseerd in ethiek  

en economische filosofie, naast ontwikkelingseconomie en  

feministische economie. 
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|  Interview

foto: Eric Brinkhorst
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“Een nudge is volgens ons dan ook geen duwtje in de 

rug. Als de overheid burgers een bepaalde richting op 

duwt, terwijl je weet dat mensen veel beslissingen 

onbewust nemen, dan ben je de grens van paternalisme 

over naar ons idee. Een nudge moet een middel voor 

burgers zijn om keuzes te maken in lijn met hun eigen 

doelen en waarden.”

In het advies noemen jullie drie voorwaarden 
waarmee de overheid rekening moet houden bij 
het vormgeven van nudges. Wees terughoudend 
bij beleidsonderwerpen die meer omstreden zijn. 
Zorg voor onafhankelijke en gemeenschappelijke 
kennisontwikkeling. Waarborg transparantie en 
tegenkrachten in het democratische beleids-
proces. In hoeverre zijn deze voorwaarden in de 
praktijk hanteerbaar voor beleidsmakers?
“Daar kom je op een lastig punt. In ons enthousiasme 

dachten we eerst: we maken een afwegingskader met 

lijstjes die je kunt afvinken. Maar zo simpel is het niet. 

Het gebruik van nudges is zo contextueel dat we 

hebben besloten om geen afwegingskader of afvink-

lijstjes te maken.”

“De beleidsmaker moet goed reflecteren op gedragsbe-

invloeding. En hij moet ook reflecteren op het eigen 

gedrag, zoals het voorkomen van tunnelvisie en 

verkokerd beleid. Je moet dus juist niet al die afvink-

lijstjes maken, maar beleidsmakers stimuleren om 

eens rustig achterover te leunen en na te denken.  

Wat is het palet aan bestaande maatregelen, inclusief 

nudges? Hoe helpen die om het beleidsdoel te  

bereiken? Wat is de legitimiteit daarvan?”

“Wij opperen ook het idee dat er een platform komt 

waaraan beleidsmakers, wetenschappers en mensen 

uit het maatschappelijk middenveld deelnemen. Zo 

vindt er een bundeling van kennis plaats en voorkom je 

tunnelvisie. Een andere aanbeveling is dat er een soort 

ombudsman komt waar mensen kunnen klagen. Ik 

wordt genudged, ik ben daar niet van gediend. Over-

heid, geef eens een legitimering. Waarom hebben jullie 

dit veranderd?”

Waarom legt de RMO in het advies zoveel nadruk 
op de voorwaarden waaronder de overheid kan 
nudgen?   
“We hebben dit element er zelf ingebracht. Oorspron-

kelijk zou het advies wat algemener worden, maar wij 

dachten dat de huidige invulling de discussie over 

nudging en beleid verder zou brengen. Bovendien is de 

WRR [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-

leid] bezig met een advies op hetzelfde terrein. Dat gaat 

meer over de wijze waarop de overheid nieuwe ge-

dragswetenschappelijke kennis kan inzetten, hoe je het 

moet institutionaliseren.”

“In ons advies zijn we geïnspireerd door de ‘capability 

approach’ van Amartya Sen. Daarin gaat het over 

vrijheid en autonomie. Autonomie betekent volgens Sen 

onder andere dat mensen de skills moet hebben om 

een keuze te kunnen maken. Een mens is volgens Sen 

een ‘agent’ die bepaalde doelen en waarden nastreeft. 

Intuïtief hadden we het gevoel dat er een interessante 

link is tussen nudging en de capability approach. Want 

als een nudge inspeelt op onbewuste processen, dan 

versterk je niet de autonomie van mensen. Dan 

beschouw je mensen niet als een echte agent.” 

Je bent naast RMO-lid ook hoogleraar ‘pluralist 
development economics’. Hoe past dit advies  
binnen je professionele carrière?
“ik heb in de jaren tachtig economie gestudeerd aan de 

Erasmus Universiteit. Dat werd toen gedomineerd door 

het neo-klassieke denken [in essentie: mensen 

handelen rationeel op basis van volledige informatie  

Interview  |

‘De beleidsmaker moet 
goed reflecteren op 

gedragsbeïnvloeding’
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en proberen nut te maximaliseren]. In mijn eerste jaar 

merkte ik al dat de veronderstellingen achter dat 

denken te beperkt waren. Ik geloofde daar geen fluit 

van. Toen ben ik mij ook gaan verdiepen in de geschie-

denis van het economisch denken, economie en ethiek 

en ontwikkelingsprogrammering, wat nu ontwikke-

lingseconomie heet.”

“Ik vind het leuk om buiten de gebaande paden te treden. 

Het verschil tussen mij en mainstream economen is dat 

zij een nieuw thema pakken en dat proberen te onder-

zoeken vanuit het neo-klassieke paradigma, en ik pak 

nieuwe en oude thema’s die ik juist buiten dat neo-klas-

sieke paradigma wil onderzoeken. De rode lijn in mijn 

carrière is het pluralisme zelf. Dat zie je terug in de 

naam van mijn leerstoel, die ik zelf mocht bedenken.”

“Gedragseconomie en nudging passen hier niet 

vanzelfsprekend in. Dat komt doordat de gedrags-

economie vooral kanttekeningen plaatst bij het 

neo-klassieke paradigma, maar de redenering start  

net als de neo-klassieke economie vanuit het  

methodologisch individualisme. Dat is de onderlig-

gende filosofie. In mijn werk begin ik aan de andere 

kant, bij sociaal-economische theorieën.” 

Van Staveren vertelt dat ze geïnspireerd is geraakt door 

het werk van de Amerikaanse economen Samuel 

Bowles en Herbert Gintis. Zij hebben veel gepubliceerd 

over geefgedrag en reciprociteit. “Bowles en Gintis 

hebben een aantal beroemde casestudies gedaan op 

het snijvlak van economie en antropologie. Bij de meest 

afgelegen stammen in oerwouden over de hele wereld 

hebben ze het ultimatumspel gespeeld. Op die manier 

wilden ze weten of er een soort menselijke constante  

is in geefgedrag en reciprociteit. Tot hun eigen verba-

zing vonden ze verschillen. Uit vervolgonderzoek  

bleek dat het type samenleving – matriarchale  

of patriarchale samenlevingen – van invloed is.  

Je ziet hier dat de sociale context zelfs de primaire  

gedragsmechanismen bepaalt.”      
 

*  Lennart Ruig is hoofdredacteur van BASIS

|  Interview

‘Het advies moet de discussie 
over nudging en beleid  

verder brengen’
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Panteia voerde samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport analyses uit op een groot bestaand gegevens-

bestand. Doel hiervan was zicht te krijgen op de aard en omvang van cabotage in het goederenvervoer over de 

weg en de mate van overtredingen (illegale cabotage). Hiermee kan gerichter worden geïnspecteerd en kan de 

pakkans worden vergroot. Een mooie toepassing van Big Data.

Informatie uit Big Data

Door Aad van den Engel en Judith Zweers*

Onderzoek in beeld  |

In Nederland rijden goederenvervoerders uit andere 

EU-lidstaten. Hoewel dit meestal internationale ritten 

zijn, gaat het bij een klein deel hiervan om binnen-

landse ritten. Dit heet cabotage, en is in principe 

toegestaan. De internationale vervoerder voorkomt 

hiermee dat hij ongeladen moet terugrijden. Voor 

Nederlandse opdrachtgevers is het vaak lonend om 

gebruik te maken van vervoerders uit andere (Oost-

Europese) EU-lidstaten, vooral vanwege de lagere 

chauffeurs kosten.   

Illegale cabotage
Cabotage is alleen onder bepaalde voorwaarden 

toegestaan. Een internationale vervoerder mag binnen 

een periode van zeven dagen maximaal drie binnen-

landse ritten rijden. Hiermee wordt voorkomen dat 

goedkopere internationale vervoerders binnenlandse 

vervoerders van de markt verdringen. Wordt van deze 

voorwaarden afgeweken, dan is sprake van illegale 

– en dus strafbare – cabotage.

Weigh-in-Motion
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van grote 

gegevensbestanden van Rijkswaterstaat die verzameld 

zijn met WIM-VID. WIM staat voor ‘Weigh-in-Motion’: 

een netwerk van aslastsensoren in het wegennet 

waarmee onder andere belading, voertuigtype, locatie 

en tijdstip van passage worden geregistreerd. Daar-

naast leest een videobeeld (VID) het kenteken. Doel 

van dit systeem is overbelading op te sporen, omdat 

dit schade toebrengt aan de infrastructuur. Maar het 

systeem kan ook gebruikt worden om cabotage op te 

sporen.

Meten van illegale cabotage
Cabotage is het meest waarschijnlijk bij bulkvervoer 

van niet-gevaarlijke stoffen, waarvoor de  trekker-

opleggercombinatie het meest geschikt is. Er is 

gekeken naar trekker-opleggercombinaties met 

buitenlands kenteken, die in zeven werkdagen  

meer dan drie maal een meetpunt passeerden.  

Het is waarschijnlijk dat het hier om illegale  

cabotageritten gaat.    

*  Aad van den Engel senior onderzoeker Monitoring & Bedrijfs-

vergelijking. Judith Zweers is redacteur van BASIS.

Gegevens over cabotage   
in het goederenwegvervoer 
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De opkomst van elektronisch betalen

Door Jaap Wils en Frans Pleijster*

Pinnen? Ja graag

In de afgelopen 25 jaar heeft het betaalgedrag van consumenten aan de kassa een enorme verandering  ondergaan. 

Bestond voorheen het overgrote deel uit contante betalingen, nu pinnen we steeds vaker en lijkt de kassaloze winkel 

slechts een kwestie van tijd. De verandering in betaalgedrag is merkbaar door het verdwijnen van de bordjes bij de 

kassa waarop een toeslag voor pinnen werd gevraagd. Nu staat op die zelfde toonbank prominent een pinapparaat 

met een bordje “Pinnen, Ja graag”. Hoe is dit zo gekomen? En is Nederland hierin uniek? 

Bijna 25 jaar geleden werd het moderne elektronische 

betalen met behulp van de pinpas in Nederland geïntro-

duceerd. Pinnen sloeg meteen aan. Al in 1990 werden 

ruim 220 miljoen betalingen met de pinpas gedaan. Dit 

was destijds echter slechts 0,5% van alle toonbankbeta-

lingen, dat zijn de betalingen gedaan bij de kassa’s in 

winkels, in de horeca, bij recreatiebedrijven en musea en 

bij de benzinestations. Het overgrote deel werd contant 

gedaan. 

In de loop der jaren is dit beeld drastisch veranderd. Zo 

deden consumenten in 2012 bijna 2,5 miljard betalingen 

met de pinpas (39% van alle toonbankbetalingen) met een 

totale waarde van bijna € 85 miljard (63% van de totale 

waarde van alle toonbankbetalingen). Pin-only kassa’s 

zijn inmiddels in de meeste supermarkten een vertrouwd 

beeld geworden en zelfs Pin-only winkels (Telfort, Marqt 

en the Grape) hebben hun intrede gedaan. 

De verwachting is dat pinnen ook in de komende jaren 

nog sterk zal blijven toenemen. Tussen 2008 en 2012 is 

een opmerkelijke groei van het gebruik van de pinpas  

(+ 41%) te zien. Hier staat een duidelijke daling in het 

aantal contante betalingen (-/- 23%) tegenover.

Figuur 1a: Samenstelling toonbankbetalingen  

naar betaalmethode in 2008
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‘Klein bedrag, pinnen mag’

Bron: Panteia 2013, mede op basis van gegevens van DNB
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Figuur 1b: Samenstelling toonbankbetalingen naar betaalmethode in 2012

De belangrijkste winst voor het pinnen in de afgelopen 

jaren komt vooral voor rekening van de betalingen voor 

kleine bedragen. Pinnen voor kleine bedragen wordt 

steeds vaker normaal gevonden. 

Nederland in internationaal perspectief
Binnen Europa neemt Nederland een uitzonderings-

positie in met onze liefde voor pinnen. Nederland staat  

in de EU op plaats 4 als het gaat om de mate waarin 

consumenten met de pinpas betalen. Alleen de  

Scandinaviërs pinnen vaker. In Europees perspectief is 

vooral de geringe betekenis van de creditcard in Neder-

land opvallend. Alleen in landen als Hongarije en Polen 

ligt het aantal creditcardbetalingen per hoofd van de 

bevolking lager. Zeker voor het gebruik in toonbankin-

stellingen speelt de creditcard geen rol van betekenis.  

De lage tarieven van pinbetalingen (laagste in Europa) 

voor een ondernemer ten opzichte van de hoge kosten 

van een creditcard spelen hierin een rol.

Bron: Panteia 2013, mede op basis van gegevens van DNB
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Samenwerking tussen banken  
en toonbankinstellingen
Waar komt de groei van pinnen vandaan en dan met 

name de opvallende stijging in de afgelopen jaren? In 

grote lijnen zijn hier twee factoren voor aan te wijzen.

Ten eerste is de acceptatie door ondernemers van 

pinbetalingen toegenomen. Bijna overal - zelfs op  

de markt - kan tegenwoordig worden betaald met  

een pinpas. De hoge acceptatie komt vooral doordat 

Nederland al jaren de laagste tarieven voor pinbetalin-

gen in Europa heeft. Door efficiëntere afhandeling en 

door de stijging van de kosten van contant betalen zijn 

de kosten voor een pinbetaling sinds 2009 zelfs lager 

dan voor een contante betaling. 

Voor ondernemers is het dus gaan lonen meer te 

sturen op een pinbetaling. Daarnaast is het besef 

gegroeid dat het voor de veiligheid van het kassaperso-

neel beter is zo min mogelijk contant geld in de kassa 

te hebben. Het risico slachtoffer te worden van een 

overval neemt op deze manier af. Deze beide factoren 

(lagere kosten en veiligheid) zijn voor ondernemers 

belangrijke aspecten om pinnen te accepteren en  

actief te gaan stimuleren.

Naast acceptatie door de ondernemer is uiteraard ook 

het gedrag van de consument zelf veranderd. In Neder-

land was pinnen al jaren gewoon, maar dan vooral voor 

betalingen van relatief grote bedragen. De mindset van 

de gemiddelde consument was dat het voor de onderne-

mer prettig is grote bedragen te pinnen, maar kleine 

bedragen contant te betalen. Met name de bordjes met 

een toeslag voor pinnen hebben hieraan bijgedragen. Ook 

al zijn deze bordjes al jaren verdwenen, in de beleving van 

de consument was pinnen van kleine bedragen toch 

vervelend voor ondernemers. In de afgelopen jaren is dit 

beeld veranderd. De schroom om voor kleine betalingen 

de pinpas te gebruiken is verminderd.

Deze ontwikkelingen zijn deels autonoom, maar zijn zeker 

ook te danken aan samenwerking tussen banken en 

toonbankinstellingen. In 2005 hebben banken en verte-

genwoordigers van toonbankinstellingen een convenant 

afgesloten. Dit was enerzijds om een lang lopend conflict 

over de kosten van pinnen te beëindigen en anderzijds om 

in te zetten op vergroting van de efficiency en veiligheid 

van het betalingsverkeer. In 2009 is een aanvullende 

overeenkomst opgesteld. Deze afspraak was noodzakelijk 

vanwege Europese eisen over de overgang van de 

magneetstrip naar de inmiddels alom bekende betaling 

met een kaart met een chip. Onderdeel van de afspraken 

was dat het tarief voor pinbetalingen voor ondernemers 

gelijk zou blijven en dat stevig geïnvesteerd zou worden in 

het stimuleren van de betrouwbaarheid, veiligheid en 

efficiëntie van pinbetalingen. 

Met de afspraken ontstond zo een basis bij banken  

en toonbankinstellingen voor gezamenlijke acties om 

pinbetalingen te stimuleren. Voor ondernemers is 

geïnvesteerd in acties om pinnen goedkoper te maken, 

bijvoorbeeld door te pinnen via breedband. Banken 

boden aan ondernemers transparante “pinbundel 

pakketten” aan met volumekorting. Ook zijn diverse 

promotiecampagnes gericht op het MKB en het groot-

winkelbedrijf gehouden. De gezamenlijke aanpak van 

banken en toonbankinstellingen heeft geleid tot het 

verder aantrekkelijk maken van pintransacties en een 

heldere boodschap aan ondernemers over het nut  

van pinnen. 

Trends  |
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Op dit moment wordt hard gewerkt aan een verdere 

verbetering van de efficiëntie en het betaalgemak van 

pinbetalingen. De introductie van ‘contactloos pinnen’ 

met de betaalpas dan wel de telefoon in 2013 is een 

succes geweest. Bij deze vorm van betalen moet de 

betaalpas of de mobiele telefoon dichtbij de betaalauto-

maat worden houden om te betalen. Bij bedragen tot en 

met € 25,- is geen pincode nodig. Bij contactloos 

betalen is het niet nodig om de betaalpas of telefoon 

van tevoren op te laden zoals eerder bij de Chipknip. 

Gebleken is dat deze vorm van betalen nog tot een 

verdere kostenbesparing kan leiden bij de toon-

bankinstellingen. De mogelijkheid om contactloos  

te betalen wordt nu in Nederland breed uitgerold.  

Een nieuwe groei-impuls voor elektronisch betalen  

is daarmee gegeven. 

Belangrijk is verder dat op Europees niveau wordt 

gewerkt aan verdere integratie van de Europese 

betaalmarkt (SEPA). Uitgangspunten hierbij zijn het 

vergroten van de concurrentie, meer keuze en transpa-

rantie, meer innovatie en vergroting van de betalings-

veiligheid. De vervanging van de pinpas met een 

magneetstrip voor de pas met chip was hiervan een 

concreet gevolg. Op termijn zal de integratie ertoe moe-

ten leiden dat consumenten en ondernemers  overal in 

de Europese Unie op dezelfde manier kunnen betalen, 

uit meer aanbieders kunnen kiezen en de tarieven van 

het betalingsverkeer omlaag gaan.     

Meer informatie is te vinden in:

-  Wils J., R. Hoevenagel en P. van der Zeijden, Monitor Betalingsver-

keer 2009-2012, juli 2013. 

-  Pleijster F., A. Ruis, Kosten van het toonbankbetalingsverkeer in 

2012, juni 2013.

Beide rapporten zijn te downloaden via de website  

www.efficientbetalen.nl 

*  Jaap Wils en Frans Pleijster zijn werkzaam bij Panteia  

als Accountmanager. 

Ook is de consument via massamediale communicatie 

benaderd. Het gemak voor de consument en de 

veiligheid voor de ondernemer zijn daarbij benadrukt. 

Belangrijk is vooral de voorlichting aan consumenten 

in de kassaomgeving. De aanwezigheid van pin-only 

kassa’s, bordjes bij het pinapparaat met boodschappen 

als “Klein bedrag, pinnen mag” en “Pinnen, ja graag” 

blijken effectief te zijn om consumenten te overtuigen 

dat het pinnen van ieder bedrag gemakkelijk en  

prettig is.

Het resultaat van de gezamenlijke acties van partijen zijn 

duidelijk terug te zien in concrete cijfers. Gedurende de 

looptijd van de aanvullende afspraken (2009-2013): 

•  is het aantal betaalautomaten met 30% gestegen

•  nam het aantal pintransacties met 41% toe

•  nam het aandeel van pinbetalingen onder de € 10  

toe van 9% naar 24%

•  steeg het aantal betaalautomaten met een breed-

bandverbinding naar 74%

•  daalde het aantal opnamen bij geldautomaten  

met 11%

•  bleven de kosten voor een pinbetaling gelijk terwijl  

de kosten van contante betalingen juist zijn gestegen 

met twee cent per transactie.

Ook als bovenstaande ontwikkelingen in Europees 

perspectief worden geplaatst, is op alle fronten sprake 

van een bovengemiddelde groei. Hoewel Nederland al 

een relatief hoog percentage pinbetalingen kent, is de 

groei ook duidelijk hoger dan gemiddeld. De in Europees 

opzicht unieke samenwerking tussen banken en 

toonbankinstellingen blijkt succesvol te zijn geweest.

Toekomst
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren tonen aan  

dat Nederland hard op weg is naar een situatie waarin 

pinbetalingen de overhand krijgen op contante betalin-

gen. Dat is nu al het geval als gekeken wordt naar de 

waarde van de betalingen, maar dat zal over enkele  

jaren ook het geval zijn als gekeken wordt naar het 

aantal betalingen. 

|  Trends
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‘Er is meer nodig: een cultuurverandering 
binnen de sector die leidt tot langdurige 

gedragsverandering ten aanzien van 
ondernemendheid.’
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Nu culturele instellingen de eerste stappen 

zetten op het ‘ondernemingspad’ is de 

vraag: hoe vordert dit? Waar staan culturele 

instellingen op de ladder van cultureel 

ondernemerschap? Welke stappen zijn gezet 

en welke stappen moeten nog gezet 

worden? Deze vragen stonden centraal in 

het onderzoek dat Panteia in 2013 deed in de 

bibliotheeksector en de museumsector. Het 

onderzoek werd uitgevoerd in het kader van 

het door het ministerie van EZ gefinancierde 

programma ‘MKB en Ondernemerschap’. 

Dit artikel presenteert de uitkomsten van 

het onderzoek, maar ook bespiegelingen op 

deze uitkomsten door het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en 

Cultuur-Ondernemen, een organisatie die 

zich inzet voor culturele organisaties, 

zelfstandig werkende kunstenaars en 

creatieven die meer rendement willen halen 

uit hun ondernemerschap. 

Buzz-woord
Uit de gesprekken met instellingen en 

bibliotheken blijkt cultureel ondernemer-

schap vooral een ‘buzz woord’ te zijn, zonder 

eenduidige betekenis en invulling. Veel 

instellingen worden van oudsher volledig 

door de overheid gefinancierd en moeten nu 

de eerste stappen zetten om eigen middelen 

te verwerven. Dit doen ze bijvoorbeeld door 

het ‘Vrienden van’-concept te introduceren, 

crowdfunding te initiëren of door ruimtes 

voor andere doeleinden te verhuren. 

Cultureel ondernemerschap is meer dan het 

vergroten van de eigen inkomsten. Wat 

vooral nodig is, is een externe gerichtheid en 

een andere houding ten aanzien van geld. 

Van dit laatste lijkt men zich in de sector 

bewust. In tegenstelling tot het verleden, 

waarin het not done was om over geld te 

praten, ziet men nu in dat het nodig is zich 

met financiering bezig te houden. Om die 

extra financiën te vergaren, is een andere 

attitude nodig: de aanpak moet onderne-

mend zijn, grensverleggend, initiërend, en 

niet op zekerheid spelend. 

Innovatief, proactief en risicobereid
Om ondernemerschap in de culturele sector 

te kunnen meten, is in het onderzoek een 

ondernemerschapstest ontwikkeld, be-

staande uit negen vragen die samen de 

schaal vormen voor drie componenten: 

‘innovatief’, ‘proactief’, en ‘risicobereid’. 

Innovativiteit is de ontwikkeling van nieuwe 

diensten en producten. Proactiviteit is actief 

opereren in plaats van reactief, als eerste 

vernieuwingen durven uitvoeren. Risicobe-

reidheid is daadkrachtig handelen en risico 

durven nemen. Deze definitie sluit aan bij de 

‘Entrepreneurial Orientation’-schaal van 

Covin & Slevin. 

Hoe musea en bibliotheken ondernemender zijn te maken

Door Natasha Stroeker*

Ondernemerschap is voor culturele instellingen een belangrijke voorwaarde om voor rijksfinanciering in aanmerking te komen.  

Bezuinigingen, zowel op landelijk als op regionaal niveau, maken eigen inkomsten noodzakelijk. Daarvoor is een andere manier  

van denken nodig, een ware cultuuromslag.

Cultureel Ondernemerschap: 
vervolgstappen zijn nodig

|  Opinie



Reactie van het ministerie van OCW

“Deze manier van operationaliseren 

is nuttig en inzichtelijk en laat ook 

het bredere maatschappelijke 

perspectief goed zien. Het biedt een 

aanvulling op het operationaliseren 

van ondernemerschap op  basis van 

het percentage van de inkomsten 

dat een instelling  zelf uit de 

markt kan halen”. 

 
Scores iets boven het gemiddelde
In het onderzoek zijn de scores bij musea en 

bibliotheken gemeten op de drie componen-

ten. Er is gemeten op een schaal van 1 t/m 5, 

van helemaal niet (1) tot zeer sterk (5). 

Musea en openbare bibliotheken hebben een 

score die overeenkomt met een licht 

ondernemende houding (score iets boven de 

3,0). Er is dus ruimte voor ontwikkeling: men 

is bezig met ondernemerschap, maar er 

moet ook nog veel gebeuren. 

Risicobereidheid scoort het laagst van de 

drie componenten van ondernemendheid. 

Dit heeft deels te maken met subsidieveror-

deningen die de mogelijkheden tot het 

nemen van risico’s beperken. In de meeste 

musea en zeker in de bibliotheeksector zijn  

subsidies de belangrijkste inkomstenbron 

en wil men ‘niet pokeren met andermans 

geld’. De continuïteit van de organisatie en 

haar diensten staat voorop. 

Musea Bibliotheken

Innovatief 3,41 (2) 3,62 (1)

Proactief 3,62 (1) 3,57 (2)

Risicobereid 2,94 (3) 3,11 (3)

Ondernemende 
houding

3,27 3,39

N = 117 107

Bron: Ondernemendheid in de culturele sector door 

Panteia en UvA / WareKennis (2014).

Bibliotheken scoren relatief hoog op 

innovativiteit. Dit heeft vermoedelijk te 

maken met de aanvullende middelen die de 

openbare bibliotheeksector hiervoor sinds 

2009 van het Rijk krijgt, al gaan die middelen 

voor het grootste deel niet naar de biblio-

theekorganisaties zelf maar naar de 

landelijke stichting Bibliotheek.nl. Op 

proactiviteit scoren musea en bibliotheken 

vergelijkbaar. In de bibliotheeksector zijn de 

scores op innovativiteit en proactiviteit 

ongeveer gelijk, en hoger dan de scores op 

risicobereidheid. In de museumsector is de 

proactiviteit duidelijk het meest ontwikkeld, 

gevolgd door innovativiteit en daarna 

risicobereidheid.

Reactie Cultuur-Ondernemen

Ook Cultuur-Ondernemen is van 

mening dat het onderdeel  risicobe-

reidheid nog aandacht vergt: “Nu 

culturele instellingen steeds meer 

gaan ondernemen, gaat dat ook 

gevolgen hebben voor de rol van de 

overheid (rijk en gemeenten). 

Immers met ondernemerschap 

gaan instellingen risico’s aan. Om 

enigszins verantwoord te onderne-

men hebben instellingen ruimte 

nodig, zowel beleidsmatig als 

financieel. Als die ruimte er niet is, 

is elk risico al snel een onverant-

woord risico.”

“Instellingen moeten ook de 

gelegenheid krijgen om met andere 

vormen van financiering te leren 

werken. Daarvoor zijn in Amster-

dam, Utrecht en de provincie 

Noord-Brabant de eerste stappen 

gezet door in samenwerking met 

Cultuur-Ondernemen regionale 

leenfondsen te introduceren in de 

cultuursector. Zeker op de korte 

termijn moeten overheden enige 

verantwoordelijkheid nemen voor 

de risicozijde van het ondernemer-

schap. Dat kan bijvoorbeeld door 

vooraf goed te formuleren onder 

welke voorwaarden instellingen 

kunnen ondernemen, het kan ook 

door op de korte termijn op ge-

meentelijk of regionaal niveau een 

gezamenlijk risico fonds op te 

richten. Tegelijkertijd moet de 

overheid er voor waken niet de 

ondernemersrisico’s over te  

nemen van instellingen.”

Opinie  |

 18 | 2014 | BASIS



BASIS | 2014 | 19

Op de goede weg
Zowel aangaande innovativiteit als proactivi-

teit zijn er in beide sectoren interessante 

voorbeelden te vinden. Vrijwel alle musea 

hebben of zijn bezig met een ‘Vrienden 

van’-concept. Het Museum Beelden aan Zee 

heeft dat al van oudsher. Het Rijksmuseum is 

er pas mee gestart, omdat het eerder vanuit 

financieel oogpunt niet noodzakelijk was. 

Sommige bibliotheken hebben een steunlid-

maatschap ingevoerd, omdat daaraan bij 

leden behoefte bleek te bestaan: deze leden 

- daarvóór geen fervente gebruikers - namen 

een ‘toplidmaatschap’, een duurdere variant 

met extra rechten, zoals meer materialen 

tegelijkertijd mogen lenen en een langere 

uitleentermijn.

Op het gebied van innovativiteit komen 

voorbeelden voorbij als een reizende museale 

collectie en een collectie tegen betaling in 

bruikleen. Eén museum heeft een Sculpture 

club, een Vrienden van-concept in het 

hoogste segment. Deze club bestaat uit 100 

leden die jaarlijks 1.000 euro bijdragen. Voor 

deze groep wordt ieder jaar een veiling 

georganiseerd waarbij beelden uit de 

collectie tegen betaling een jaar in bruikleen 

gegeven worden. 

Hoewel risicobereidheid nog de meeste 

aandacht behoeft, zijn hiervan ook al 

voorbeelden te zien in beide sectoren. Denk 

aan nieuwe verdienmodellen zoals crowdfun-

ding en betaling voor (nieuwe) diensten of het 

duurder maken van bestaande diensten.

Nog een wereld te winnen
Er is ook nog veel te winnen in de museum- 

en bibliotheeksector. De randvoorwaarden 

voor cultureel ondernemerschap zijn nog niet 

op orde, blijkt uit het onderzoek. Het gaat dan 

om het op orde hebben van de bedrijfspro-

cessen, zelfstandigheid (los van de gemeen-

te), van de gemeente de ruimte krijgen zich 

ondernemender te gedragen en in staat zijn 

de eigen organisatiecultuur te veranderen. 

Ook in contact blijven met de omgeving, zoals 

wethouders, samenwerkingspartners en 

medewerkers, zis een belangrijke randvoor-

waarde. Evenals externe gerichtheid van 

directie en personeel (een eigen netwerk en 

samenwerking met andere instellingen) en 

bedrijfsmatige aspecten als bedrijfsecono-

misch inzicht, professionalisering en een 

doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. 

Al deze aspecten zijn in de sector zeker nog 

niet zover op orde als men zou hopen.

In het onderzoek zijn hindernissen aan het 

licht gekomen, zoals de taaie organisatiecul-

tuur, die de overgang naar een meer 

marktgerichte en minder op subsidie 

leunende instelling in de weg staat. Een 

andere hindernis rondom financiering die wij 

tegenkwamen in ons onderzoek is de 

‘subsidieparadox’. Dit verschijnsel treedt op 

wanneer op de gemeentelijke subsidie wordt 

gekort op het moment dat de betreffende 

(gemeentelijke) culturele instelling voor 

eigen inkomsten heeft gezorgd. De subsidie 

wordt dan gekort met het bedrag dat aan 

eigen inkomsten is binnengehaald. Op deze 

wijze wordt de instelling dus gekort (lees: 

bestraft) voor ondernemendheid, terwijl deze 

eigenlijk beloond zou moeten worden. 

Gemeenten gaan hier verschillend mee om. 

De één kort wel op de gemeentelijke 

subsidie, de andere gemeente kort niet of 

slechts ten dele. 

Eerste stappen in ondernemendheid zijn in 

beide sectoren gezet. Het laaghangend fruit 

is geplukt. Er is echter meer nodig: een 

cultuurverandering binnen de sector die leidt 

tot langdurige gedragsverandering ten 

aanzien van ondernemendheid. Wat is nodig 

om deze volgende stappen te zetten?

Help als overheid
De eerste aanbeveling is: help als overheid 

de sector (nog even) om ondernemender te 

worden. Het ministerie van OCW financiert 

een programma ondernemerschap voor de 

periode 2013 – 2017 om de sector hierin nog 

enkele jaren te ondersteunen. Dit program-

ma kent twee lijnen. 

-  Lijn 1 Het stimuleren van een geefcultuur 

met als actiepunten onder andere 

Communicatie Geven aan Cultuur (zoals 

www.daargeefjeom.nl) en training / 

coaching fondsenwerving voor 100 

instellingen per jaar (t/m 2017),  

zie ook www.wijzerwerven.nl.

-  Lijn 2 Ondersteuning van culturele 

instellingen en makers op het terrein van 

ondernemerschap door trainingen, advies 

en begeleiding, evenals het Leiderschaps-

programma Cultuursector  

(www.leiderschapincultuur.nl).

Integrale financieringsmix
De tweede aanbeveling is: denk als instelling 

na over een integrale financieringsmix. Het is 

belangrijk om als culturele instelling goed na 

te denken over wat de beste integrale 

financiersmix is, zowel op instellingsniveau 

als op projectniveau. Het gaat om een 

combinatie van verschillende soorten 

financiering, zoals revolverende fondsen 

(waarbij  geen geld wordt gegeven, maar 

wordt geleend aan de betreffende instelling), 

leningen, meer risicodragend kapitaal, 

crowdfunding, et cetera. 

Elk soort financiering heeft zijn voor- en 

nadelen. Op dit moment wordt crowdfunding 

bijvoorbeeld gezien als dé oplossing, toch is 

het slechts één onderdeel in de financie-

ringsmix. Het voordeel van crowdfunding is 

de veelzijdigheid: het zorgt voor een andere 

relatie met het publiek en omgeving, er vindt 

een wisselwerking plaats, en er ontstaan 

|  Opinie
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ringen van contact. Dit leidt tot het vormen 

van een netwerk om je organisatie heen, dat 

op een mooie manier kan bijdragen aan 

ondernemerschap. Voordeel van revolve-

rende fondsen boven het simpelweg ‘geven’ 

van geld (doneren, sponsoren) is, dat men 

hiermee de ondernemendheid van de 

instelling meer stimuleert.

Reactie Cultuur-Ondernemen

Cultuur-Ondernemen vertelt dat de 

oplossing is om ‘samen de dans te 

doen’: “In het zoeken naar de 

optimale, integrale financieringsmix 

moeten financiers, ministerie, 

gemeenten en instellingen samen 

tot een oplossing komen. Alle 

partijen moeten er voor open staan 

om samen stappen te zetten. Zo 

kom je verder. Rijk en gemeenten 

moeten instellingen ruimte geven 

om te ondernemen. Instellingen 

moeten die ruimte zoeken en 

pakken. Cultuur-Ondernemen biedt 

leen- en investeringsfaciliteiten aan 

culturele instellingen en aan 

makers. Via een borgstellingsfonds 

(vermogen van 2 miljoen euro) 

worden in samenwerking met 

Triodos Bank aan culturele instel-

lingen leningen verstrekt. Zo’n 150 

culturele instellingen en cultureel 

ondernemers hebben op deze 

manier een bancair krediet gekre-

gen met een garantie vanuit het 

borgstellingsfonds. In acht jaar tijd 

is zo voor 32 miljoen euro aan 

leningen verstrekt. Daarnaast heeft 

het fonds de afgelopen 8 jaar aan 

ongeveer 550 kunstenaars micro-

kredieten verstrekt, van maxi-

maal 10.000 euro’.” 

Zorg dat medewerkers ondernemender 
worden
De derde aanbeveling: zorg dat medewerkers 

ondernemender worden. De stap naar 

ondernemendheid gaat gepaard met een 

cultuuromslag binnen een organisatie/ 

instelling en vergt ook een verandering bij 

medewerkers. Een ondernemende organisa-

tie is per definitie een organisatie met 

ondernemende medewerkers. Een meer 

inhoudelijk gerichte medewerker, zoals een 

tentoonstellingsmaker, moet nu ook 

programmamanager worden. Deze mede-

werker kan bijgeschoold worden door middel 

van een training projectmanagement. Ook 

kan medewerkers een cursus aangeboden 

worden over financieringsmogelijkheden, of 

een netwerk- of acquisitiecursus om meer 

toegerust te zijn op de nieuwe taken. In de 

training gaat het erom mensen aan de hand 

te nemen en de stof behapbaar en concreet 

te maken. 

Werk als culturele instellingen  
meer samen
In tijden van bezuinigingen kan het zowel 

effectief als efficiënt zijn voor culturele 

instellingen de krachten te bundelen. De 

instellingen kunnen leren van elkaar, het leidt 

tot kostenbesparing en het kan inspireren tot 

nieuwe eindproducten (innovatie). Uiteraard 

zijn er ook randvoorwaarden waaraan voldaan 

moet worden, wil samenwerking succesvol 

zijn. Zo moet ‘brengen en halen’ van alle 

partijen in evenwicht zijn. Als de ene instelling 

op het gebied van cultureel ondernemerschap 

verder is dan de andere, zal deze niet geneigd 

zijn om samen te werken met de instelling die 

nog veel moet leren. Immers, er moet tijd 

geïnvesteerd worden en daarvoor wil men wel 

iets terugzien. Andere randvoorwaarden zijn 

dat de intenties van beide partijen goed zijn, de 

doelen duidelijk zijn en samen gedeeld worden 

en er sprake is van onderling vertrouwen.

Een mogelijke invulling voor samenwerking 

op het gebied van cultureel ondernemerschap 

tussen culturele instellingen binnen een 

gemeente of regio is bijvoorbeeld een 

gezamenlijke profilering naar relevante 

doelgroepen en het gezamenlijk benaderen 

van nieuwe doelgroepen. Uiteraard speelt dat 

de instellingen vaak elkaars concurrent zijn in 

het aan zich binden van de doelgroep. Daarom 

is onderlinge onderscheidenheid binnen de 

gezamenlijke benadering van belang. Er zijn 

allerlei andere gebieden waarop samenwer-

king mogelijk is, zoals op het gebied van 

educatie of een gezamenlijke invulling van 

een ‘Vrienden van’ concept. Zeker als het gaat 

om het binden van belangrijke topmensen uit 

de regio of gemeente is een gezamenlijke 

aanpak aan te raden.

Samenwerking is sleutelbegrip
Om cultureel ondernemerschap, na het 

plukken van het laaghangend fruit, een stap 

verder te brengen, moet in de eerste plaats 

de bedrijfsvoering op orde zijn en de organi-

satie zelfstandig. Vervolgens moet actief 

nagedacht worden over een integrale 

financieringsmix, waarbij samenwerking 

tussen verschillende partijen cruciaal is,  

en andere vormen van samenwerking die 

cultureel ondernemerschap in brede zin ten 

goede komen. Daarnaast moet aandacht zijn 

voor een cultuuromslag binnen de organisa-

tie waarbij ook ondernemerschap van de 

medewerkers centraal staat. In deze 

volgende fase van cultureel ondernemer-

schap is samenwerking het sleutelbegrip: 

alle relevante partijen zoals ministerie, 

gemeente, culturele instellingen en mede-

werkers moeten samen de dans doen.  

 

*  Natasha Stroeker is themamanager Arbeidsmarkt & 

Onderwijs bij Panteia. Met dank aan Hedda Maria Post 

voor redactiewerkzaamheden.



Hoe het ook zij, dit voorjaar bracht mij het gezegde in bijna 

letterlijke betekenis. Op een mooie lentedag voeren wij op 

een kleine veerboot vanuit Sorento naar Napels. Als de ge-

noemde uitspraak al van Goethe zou zijn geweest, dan had 

hij de stad nooit gezien zoals wij haar tegen de achtergrond 

van de Vesuvius zagen opdoemen. Kades met vergane 

loodsen en verroeste hijskranen kwamen rap naderbij: de 

veerboot voer full speed. 

Ik klom bovendeks om naast de kajuit een foto te maken. 

Terwijl ik afdrukte bekroop me een vreemd gevoel. Vanuit 

mijn ooghoek zag ik de man die naast me stond terugdein-

zen. Hij zakte lijkbleek in een stoel, alsof door een hartaan-

val getroffen. Tegelijkertijd kondigde een enorm gebrul aan 

dat de motoren vol in de achteruit gingen, en een zwenking 

dat het roer werd omgegooid.

Me vastklampend aan de kajuit, keek ik om en zag hoe 

we op een haar na de kade misten. Ongeloof vocht tegen 

het besef dat we ternauwernood aan een ramp ontsnap-

ten. Alsof er niets was gebeurd voer de boot nu in rustig 

tempo naar de andere kant, naar de passagiershaven. Nog 

natrillend op onze benen speculeerden we over wat er was 

gebeurd. Was dit machogedrag van de kapitein? Had hij 

te veel gedronken en/of was hij in slaap gevallen? Was de 

cruise control defect? In ieder geval had niemand van ons 

een vrouw op de kade gezien.

Een verklaring bleef achterwege. Op vragen van de veront-

ruste passagiers reageerden bemanningsleden schouder-

ophalend, alsof dit onderdeel van de reis standaard in de 

prijs was inbegrepen. Ook op e-mails aan de reder kwam 

geen enkele respons. Terwijl we hier toch echt een typisch 

geval van een near-accident hadden, met potentieel ramp-

zalige gevolgen. Het was dus van groot belang dit incident 

te onderwerpen aan een grondig onderzoek om te voorko-

men dat zoiets zich ooit weer zou voordoen.

We moesten onze risicominimaliserende reflex al snel over 

boord zetten. Op de straten van Napels snelden scooters, 

auto’s en voetgangers zich met ware doodsverachting van 

near-accident naar near-accident. Risico zoeken is hier 

gewoontegedrag. Toch nadert de conversie van near tot 

full accident de nul procent. Of dat komt door de enorme 

percenteerbasis of doordat risico zoeken de alertheid expo-

nentieel vergroot, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik 

Napels heb gezien …. en overleefd.    

Bart Dekker
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Eerst Napels zien, dan sterven. Herkomst en betekenis van deze befaamde spreuk zijn omstreden. Goethe zou 

het hebben gezegd om de unieke schoonheid van Napels te duiden. Volgens een andere uitleg is het een Italiaans 

gezegde waarin het woord muori (sterf) ook de naam was van een plaats in de buurt van Napels. Als je toch naar 

Napels ging, dan moest je zeker ook Muori gaan bekijken. 

Muori  
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Door Bram van der Linden*

Ook al geven resultaten in het verleden geen garantie 

voor de toekomst, toch is het verstandig om in het 

geval van fraude naar het verleden te kijken. Welke 

persoon of organisatie is eerder op fraude betrapt? 

Waarin wijken fraudeurs af van niet-fraudeurs? 

Hadden zij meer gelegenheid tot fraude of staan ze er 

meer voor open? Maar ook: hangt fraudegedrag 

samen met kenmerken van personen of organisaties? 

Zo zijn er bij personen misschien wel verschillen naar 

leeftijd, geslacht, opleiding en etniciteit en zijn er bij 

organisaties wellicht verschillen naar bestaansduur, 

grootte en regio. 

Een antwoord op dergelijke vragen kan enerzijds 

helpen om fraude in de toekomst te voorkomen en 

anderzijds bijdragen aan een gerichter toezicht op 

potentiële fraudeurs. Opsporingsinspanningen 

kunnen immers gericht worden op personen of 

instanties met een verhoogd frauderisicoprofiel.  

Dat scheelt ook nog eens in opsporingskosten. 

Fraudebestrijding speerpunt VWS

Het belang dat de Nederlandse overheid tegen-

woordig hecht aan het aanpakken van fraude, 

komt onder andere naar voren in de speerpunten 

van het Ministerie van VWS. Op de website van 

VWS is te lezen dat fraudebestrijding in de zorg 

een van de speerpunten is in de komende jaren. 

VWS stelt: “Fraude in de zorg is onacceptabel en 

het kabinet pakt dit hard aan. Het Ministerie van 

VWS werkt samen met partners als de Nederland-

se Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, de 

Fiscale Inlichtingen en Opsporingen Dienst en het 

Openbaar Ministerie aan het terugdringen van 

fraude in de zorg.“ En: “Het aanvalsplan om fraude 

in de zorg tegen te gaan, beter op te sporen en 

harder aan te pakken is sterk geïntensiveerd. 

Hiervoor is in 2014 vijf miljoen extra beschikbaar 

en vanaf 2015 jaarlijks tien miljoen. Dit geld wordt 

onder meer gebruikt voor de inzet van tientallen 

extra inspecteurs die zich louter gaan richten 

op zorgfraude.”

De fraudevoorspeller 

Voorkomen is beter  
dan genezen
Overal waar met mensen of organisaties wordt samengewerkt, bestaat de kans op fraude. Denk aan de recente 

huurtoeslagenfraude, bijstandsfraude en zorgtoeslagenfraude. Overheden doen al het nodige om fraude aan te 

pakken, bijvoorbeeld verscherpt toezicht door inspectiediensten. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan gene-

zen’ probeert de fraudevoorspeller het probleem bij de voordeur aan te pakken.

Trends  |
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De fraudevoorspeller 
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Wat is er zoal van invloed op de nalevingsbereidheid? 

De aanwezige kennis van wet- en regelgeving bij een 

organisatie of persoon is een eerste aspect. Dat er 

fraude gepleegd wordt, wil niet automatisch zeggen 

dat dat bewust gebeurd is. Op het moment dat een 

organisatie simpelweg niet op de hoogte is van 

bestaande wet- en regelgeving, kan dat immers 

aanleiding zijn voor onbewuste fraude. Een tweede 

aspect is de sociale norm die een persoon of organi-

satie heeft ten aanzien van het overtreden van regels. 

Is het overtreden van regels iets dat pertinent niet 

door de beugel kan of is het in sommige gevallen toch 

geoorloofd? Een ethisch dilemma dus. Een derde 

aspect is de inschatting en beleving van de kosten van 

het overtreden van regels. Als fraude aan het licht 

komt, kan dat leiden tot (financiële) sancties. Daar-

naast bestaat de kans dat een persoon of organisatie 

imagoschade oploopt. Een vierde en laatste nale-

vingsaspect heeft betrekking op de mogelijkheden tot 

overtreden. Het gaat er dan om hoe gemakkelijk het is 

voor organisaties om bestaande regels te overtreden.

Nalevingsbereidheid
Om mogelijke fraude te kunnen voorspellen, moet 

allereerst de nalevingsbereidheid in kaart gebracht 

worden. Nalevingsbereidheid is gedefinieerd als de 

bereidheid of intentie van organisaties om zich aan 

bestaande regels te houden. Rechtstreeks vragen 

naar de intentie om regels na te leven, kan al snel 

leiden tot sociaal wenselijke antwoorden (‘Ik ben niet 

van plan regels te overtreden’). Om dat te voorkomen, 

maken onderzoekers gebruik van een indirecte 

methode van vraagstelling: niet de nalevingsbereid-

heid zelf maar de aspecten die van invloed zijn op de 

intentie tot naleven worden uitgevraagd. Factoren die 

van invloed zijn op de nalevingsbereidheid, zijn 

grofweg in twee categorieën te verdelen: nalevingsa-

specten en achtergrondkenmerken van een organisa-

tie of een persoon. Om te komen tot een inschatting 

van nalevingsbereidheid zullen daarom per organisa-

tie gegevens verzameld moeten worden over de 

verschillende nalevingsaspecten en achtergrond-

kenmerken. 
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Naast de genoemde nalevingsaspecten kunnen ook 

verschillende achtergrondkenmerken van invloed zijn 

op de nalevingsbereidheid. Voorbeelden zijn: de 

organisatie van het aanbod, de grootte van een organi-

satie, kenmerken van klanten en structuurkenmerken, 

zoals bestaansduur. Via dit raamwerk kan per organi-

satie onderzocht worden hoe belangrijk elk van deze 

nalevingsaspecten is. Ook de samenhang tussen 

achtergrondkenmerken en nalevingsaspecten kan in 

kaart gebracht worden. Als bijvoorbeeld de beleving van 

de sociale norm samenhangt met de bestaansduur, kan 

de bestaansduur gebruikt worden om de nalevingsbe-

reidheid van een organisatie in te schatten. 

Inzichtelijkheid uitkomsten
Om de samenhang tussen achtergrondkenmerken en 

nalevingsaspecten in kaart te brengen, maken onder-

zoekers gebruik van statistische analysetechnieken. 

Om precies te zijn: logistische regressies. Een compli-

catie van deze analysetechniek is dat de uiteindelijk 

gevonden resultaten niet echt inzichtelijk zijn. Ze 

worden meestal gepresenteerd in de vorm van tabellen 

met allerlei parameterschattingen die – zeker voor 

buitenstaanders – moeilijk te interpreteren zijn. Het is 

daarbij vaak wel gemakkelijk vast te stellen óf een 

bepaalde nalevingsaspect invloed heeft op de kans dat 

een organisatie al dan niet fraudeert; een stuk lastiger 

is het om aan te geven hoe groot die invloed dan is. Dat 

maakt het voor beleidsmakers ook lastig om een goede 

afweging te maken: is het probleem zo groot dat er 

daadwerkelijk actie ondernomen moet worden? 

De fraudevoorspeller maakt gebruik van een nieuwe 

manier van presenteren van resultaten van logistische 

regressies om de uitkomsten voor een breed publiek 

begrijpelijk te maken. Dat zorgt er onder meer voor dat 

de kenniskloof tussen beleidsonderzoeker en beleids-

maker kleiner wordt. De beleidsonderzoeker is nu 

immers in staat zijn (regressie)resultaten vanuit een 

overzichtelijke presentatie beter op de beleidsmaker 

over te brengen. Die snapt de precieze uitkomsten 

beter en kan daardoor beter gefundeerde  

beslissingen nemen. 

Nalevingsprofielen
Hoe komt dat overzicht dan precies tot stand en hoe ziet 

het er uiteindelijk uit? De basis van een overzichtelijke 

weergave van resultaten is het opstellen van zogenoem-

de nalevingsprofielen. Die profielen worden vastgesteld 

aan de hand van de berekening van de nalevingsbereid-

heid. Organisaties met een vergelijkbare nalevingsbe-

reidheid worden geclusterd in een profiel. Elk profiel 

staat dan voor een bepaalde mate van intentie om de 

regels – al dan niet bewust – te overtreden. 

Het aantal profielen kan per onderzoek verschillen, 

afhankelijk van hoe ver de nalevingsbereidheid uit 

elkaar ligt. Vervolgens kunnen de gevormde nalevings-

profielen gebruikt worden om fraude te voorspellen. 

Dat is mogelijk door de profielen terug te koppelen aan 

de onderzochte nalevingsaspecten en achtergrondken-

merken. De uiteindelijke stap is een overzichtelijke 

presentatie van de nalevingsprofielen in combinatie met 

de nalevingsaspecten en achtergrondkenmerken. Dat 

gebeurt via een spinnenweb-diagram. Dat geeft snel 

inzicht in de mate waarin bepaalde nalevingsaspecten 

en achtergrondkenmerken typerend zijn voor de 

verschillende nalevingsprofielen. Hoe dat precies in zijn 

werk gaat en er uit ziet, wordt kort geïllustreerd aan de 

hand van een onderzoek binnen de zorg.

Trends  |
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Figuur: de fraudevoorspeller brengt de nalevings bereidheid in kaart
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De fraudevoorspeller in actie
Naar aanleiding van signalen dat binnen de extramu-

rale AWBZ-zorg incorrect gedeclareerd werd, heeft de 

Nederlandse Zorgautoriteit onlangs een onderzoek 

laten verrichten waarbij de fraudevoorspeller voor het 

eerst ingezet is. Allereerst is binnen dat onderzoek de 

nalevingsbereidheid van extramurale zorgorganisaties 

geanalyseerd. Als indicator daarvoor is het antwoord op 

de volgende vraag gebruikt: ‘Denkt u dat er in uw 

organisatie het afgelopen jaar wel eens  onbewust de 

wet is overtreden?’ (in dit geval ging het om artikel 35 

van de Wet marktordening gezondheidszorg). 

Op basis van de antwoorden is een verdeling over vijf 

verschillende nalevingsprofielen gemaakt, oplopend 

van extramurale zorgorganisaties die een erg lage 

intentie tot naleven hebben (een erg hoge intentie tot 

fraude) tot organisaties die een erg hoge nalevings-

bereidheid hebben. Daarna zijn de vijf nalevingsprofie-

len gekoppeld aan de onderzochte nalevingsaspecten 

en achtergrondkenmerken van de zorgorganisaties, 

zoals bekendheid met regelgeving en sociale norm  

van de organisatie. Die aspecten zijn gemeten op een 

zevenpuntschaal. Met een spinnenweb-diagram is 

uiteindelijk een overzicht van die koppeling gegeven. 

Aan de hand van het spinnenweb-diagram (zie figuur 

hierboven) kunnen conclusies getrokken worden die 

ook goed zichtbaar zijn. In dit geval komt steeds 

hetzelfde patroon naar voren: zorgorganisaties met een 

lager nalevingsprofiel (lage of erg lage intentie) scoren 

gemiddeld genomen lager op de nalevingsaspecten. 

Het grootste verschil tussen de nalevingsprofielen  

‘erg lage intentie’ en ‘erg hoge intentie’ zit in de mate 

waarin naleving van artikel 35 als niet-belastend  

wordt ervaren.   

*  Bram van der Linden is redacteur van BASIS.

|  Trends

‘De presentatie van de resultaten 
verkleint de kenniskloof tussen 
onderzoeker en beleids maker.’
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In de wereld van beleid en beleidsonderzoek gaat Big Data een steeds belangrijkere rol spelen. Dit is niet de smaak  

van de week die volgende week weer vergeten is. Er is hier wel degelijk iets wezenlijks aan de hand. Het zal de wereld 

misschien niet op z’n kop zetten, zoals sommigen doen geloven, maar het is wel nieuw en wezenlijk anders en geen 

oude wijn in nieuwe zakken.

De kracht en zwakte van Big Data

Big Data – Grote mogelijk-
heden voor beleid?

Door Gerben Zwart*

Trends  |

Big Data is een containerbegrip voor een aantal zaken 

waarbij alles draait om de drie V’s, volume, variety en 

velocity. In goed Nederlands veel, gevarieerd en snel. 

Hiervan zijn in de moderne maatschappij veel voor-

beelden voorhanden. Men kan denken aan telefoonge-

gevens, banktransacties, activiteit op social media, 

zoekgedrag op internet, transactiegegevens met de 

OV-chipkaart, gebruiksgegevens van een loyaltykaart, 

patiëntgegevens, registratiegegevens van overheden of 

uitvoeringinstanties, tel- of weeglussystemen in 

wegen, cameratoezicht, sportuitslagen, schoolpresta-

ties, navigatiesystemen of slimme voertuigen.

Big in Big Data houdt niet alleen in dat het veel is, maar 

ook zo veel dat het met conventionele analysemethoden 

niet te bevatten is. Het vraagt om nieuwe methoden en 

technieken. Het begrip ‘veel’ is wel relatief: de grenzen 

van wat vandaag de dag niet te bevatten is, zijn over een 

jaar al weer achterhaald met de komst van nieuwe 

technologieën. Daarnaast is het ook zo dat de hoeveel-

heid gegevens in de wereld zich op dit moment elke twee 

jaar verdubbelt. Over 25 jaar is alles wat de mensheid tot 

nu toe aan gegevens verzameld heeft, slechts een 

procent van waar we dan over zullen beschikken. 

Gegevens worden ook met steeds hogere snelheid 

gegenereerd. Liep een meteoroloog in het verleden 

een paar keer per dag naar een thermometerhut om 

de waardes af te lezen, nu is dat allang vervangen  

door een constante stroom aan meetwaarden op zijn 

computer. Door de snelheid waarmee gegevens 

beschikbaar komen, kan ook eerder ingespeeld 

worden op veranderingen. Zo kan via zoekresultaten 

op internet een griepepidemie eerder gesignaleerd 

worden dan op basis van  gegevens van huisartsen. 

De kracht van Big Data is ook het combineren van 

verschillende bronnen en het gebruik van gegevens 

voor doelen waar ze niet primair voor verzameld 

worden. Elders in dit nummer is te vinden welke 

inzichten uit weeglussen in wegen verkregen kunnen 

worden, anders dan het primaire doel waarvoor deze 

‘In de wereld van het beleidsonderzoek 
is big data nog geen gemeengoed.’
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infrastructuur is aangelegd. Het op deze wijze inzicht 

krijgen in de omvang van cabotage – binnenlands 

vervoer door een buitenlandse vervoerder – kan 

bijdragen aan de discussie over de noodzaak van 

gerichte maatregelen. 

Causale verbanden
Dat Big Data al lang zijn intrede hebben gedaan in de 

wereld van de commerciële toepassingen is bekend. 

Google en Amazon zijn er groot mee geworden. In de 

wereld van het beleidsonderzoek en het maken en 

ondersteunen van beleid is het echter nog geen 

gemeengoed. 

Dit komt doordat oorzaak en gevolg belangrijke 

uitgangspunten zijn bij beleidsontwikkeling. Bij Big 

Data analyses worden relaties blootgelegd in termen 

van kansen en waarschijnlijkheden, niet als  1-op-1 

causale verbanden. Soms blijken de relaties achteraf 

zo voor de hand liggend te zijn dat het een Cruijfianis-

me oproept als ‘Nu je het weet, is het logisch’. Bij het 

zoeken naar de optimale inzet van preventief onder-

houd van elektriciteitskabels in New York, bleken de 

meeste problemen voor te komen bij oude kabels die al 

eerder storingen vertoond hadden. Achteraf niet echt 

een opzienbarende conclusie.

Meestal blijken er echter relaties te zijn met een 

hogere waarschijnlijkheid, waarvan het causale 

verband op voorhand niet duidelijk is. Soms is er zelfs 

helemaal geen direct causaal verband. Als waarschijn-

lijkheidsrelaties op basis van Big Data voor commerci-

ele  doeleinden ingezet worden, is dit eigenlijk ook niet 

van direct belang, als het maar geld oplevert. Het 

voorraadbeleid voor ijsjes koppelen aan de verkoop-

cijfers van zwembroeken kan in de praktijk best goed 

werken. Als echter het beleid gericht is op het terug-

dringen van de ijsconsumptie is een verbod op zwem-

broeken niet een adequate beleidsmaatregel. Het kan 

zelfs averechts werken, mensen zoeken verkoeling in 

het eten van ijsjes in plaats van in het zwembad.

Het vormgeven van beleid op basis van deze niet-causale 

relaties is vooralsnog geen haalbare kaart. Het inzetten 

van dergelijke afhankelijkheden voor monitoring kan wel 

voordelen geven boven andere, meer traditionele 

technieken. Zeker in termen van snelheid en kosten. Ook 

kunnen gevonden waarschijnlijkheidsrelaties gebruikt 

worden om nieuwe ontwikkelingen te signaleren en zo 

agenderend optreden voor nieuw beleid.

Privacy
Daarnaast speelt bij het aan elkaar koppelen van alles 

van iedereen het punt van de privacy. Voor een echte 

Big Data analyse is het individu niet belangrijk, alleen 

de patronen en verbanden, maar daarvoor zijn wel data 

op individueel niveau nodig. Het simpelweg alleen 

bewaren van verbanden of het collectief resultaat is 

vaak niet wenselijk, omdat er achteraf de mogelijkheid 

moet zijn om verantwoording af te leggen over datgene 

wat op basis van de individuele gegevens is uitgevoerd. 

Als de bank het saldo op je rekening aangepast heeft, 

wil je achteraf kunnen zien welke transacties daaraan 

ten grondslag liggen in plaats van er blind op vertrou-

wen dat het wel goed zit. 

Door deze individuele gegevens langere tijd te bewaren 

liggen nu wel juist de problemen op de loer en is 

misbruik mogelijk. Voor commerciële partijen is dit 

vaak af te dekken door consumenten vooraf om 

toestemming te vragen. Ongelukkige communicatie 

kan echter wel imagoschade opleveren, zoals de ING 

recentelijk ondervond toen de bank aangekondigde dat 

klantdata zou worden benut voor commercie. 

Bij overheden is het direct zakelijk nut van Big Data 

vaak niet duidelijk. Niet voor de overheid en niet voor 

de burger en de schijn van Big Brother is snel gewekt. 

In het post-Snowdon tijdperk zal er altijd een zekere 

achterdocht jegens overheden zijn; waarom willen ze 

Trends  |

‘Goed nadenken over 
privacy waarborgen is een 

randvoorwaarde.’
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dit van me weten? Een moreel-ethische discussie is 

ook zeker op z’n plaats. Bepalen hoe ver men kan en 

mag gaan. De eerste experimenten met ‘preventive 

policing’ in de VS hebben dit al losgemaakt. Gericht 

preventief fouilleren is een ding, maar mensen van 

hun bed lichten, omdat de data-analyse aangeeft dat 

ze binnenkort crimineel worden, is heel wat anders.

Goed nadenken over en duidelijk regelen van privacy-

waarborgen is een randvoorwaarde. Om dit als 

overheid, onder druk van de politiek, af te doen met 

hele strikte regels waarbij feitelijk niks meer mag,  

is geen toekomstbestendige manier van handelen.  

Als overheid doe je jezelf dan ernstig tekort en mis  

je een kans op het vergroten van slagkracht in toe-

komstig beleid.

Big data lost niet alles op
Als laatste is het niet per definitie zo dat met veel gege-

vens ook alles wordt afgedekt. Voor het doen van 

gedegen beleidsonderzoek is dit wel een vereiste. Als 

Amazon zijn boekenverkoopbeleid vorm geeft op basis 

van het gedrag van de mensen die boeken kopen, 

kunnen ze daarmee hun klanten beter bedienen. Om 

hier beleid voor laaggeletterdheid op te baseren is 

weer iets heel anders.

Je zal je bij het inzetten van Big Data als instrument in 

beleidsonderzoek altijd moeten blijven afvragen hoe 

representatief iets is. In sommige gevallen is het niet 

zo, maar is het gegeven het feit dat je op deze wijze 

überhaupt iets weet of tegen geringe kosten verande-

ringen kunt meten, wel degelijk een bruikbaar 

instrument.

Ondanks al de genoemde kanttekeningen is Big Data 

een krachtig nieuw gereedschap in het arsenaal aan 

mogelijkheden van de beleidsonderzoeker en beleids-

maker, maar zeker niet een die alles vervangt en als 

enige de absolute waarheid in pacht heeft.    

*  Gerben Zwart is Thema-expert Mobiliteit & Big Data bij Panteia

|  Trends



Gedragsbewust beleid: 

What’s new and what’s not?
Gedragsbewust Beleid. Deze term introduceerde Panteia op de gelijknamige symposia in maart en juni. Het is het 

antwoord van het onderzoeksbureau op de grote aandacht voor gedragseconomie en sociale psychologie en de 

bijdrage die zij kunnen leveren aan overheidsbeleid. Een impressie van de symposia. 

Actueel  |

Bij aanvang stel ik mezelf de vraag: wat is er eigenlijk 

nieuw aan gedragsbewust beleid? Ik vraag het onder de 

koffie aan een aantal aanwezigen – toevallig allen Rijks-

ambtenaar – en kom er al gauw achter dat het thema goed 

op de radar staat. Mijn gesprekspartners zijn op de hoogte 

van de gedragseconomie en sociale psychologie, maar zijn 

er nog niet over uit hoe je gedragsbewust beleid handen en 

voeten geeft. Mooi, eens kijken wat we kunnen leren.

Paradigmaverschuiving

Fred van Raaij, hoogleraar economische psychologie en 

keynote speaker op het symposium, geeft een theoreti-

sche aanzet. De belangrijkste les uit gedragseconomisch 

onderzoek van de afgelopen decennia is deze: gedrag 

komt tot stand door bewuste én onbewuste processen, en 

misschien wel meer door de laatste dan door de eerste. 

De ratio kan een rol spelen in de bewuste processen, 

maar haar rol is beperkter dan we lang hebben gedacht 

– en dan we misschien graag zouden willen denken.

De conclusie van Van Raaij: de mens is geen rationeel, 

nutsmaximaliserend wezen dat zijn opties afweegt en de 

meest gunstige kiest, maar eerder een ‘voorspelbaar 

irrationeel’ wezen. Van Raaij beschrijft hiermee een 

paradigmaverschuiving die – zo blijkt bij navraag tijdens 

de borrel – breed gedragen is: van de homo economicus 

naar de mens van vlees en bloed.

Interesse in de doelgroepen
Wat betekent deze paradigmaverschuiving voor de 

dagelijkse praktijk van het beleidsproces? Dat blijkt een 

ongemakkelijke vraag voor sommige bezoekers. Veel 

beleidsmakers blijken goed ingevoerd in het onderwerp. 

Ze kennen de theorie en zien de belofte die ze in zich 

draagt om beleid effectiever te maken. Maar op de vraag 

“maakt u gedragsbewust beleid?” is het meest gehoorde 

antwoord: “dat is op mijn werkveld niet zo van toepassing” 

of “dat ligt wat gevoelig”.

Misschien, bedenk ik me, is het ook niet eerlijk om een 

label op beleid te plakken: dit beleid is gedragsbewust, en 

dit beleid niet. Het veronderstelt een strakke dichotomie 

tussen nieuw en oud, goed en fout beleid. Terwijl ook 

‘klassiek’ beleid dat inspeelt op bewuste gedragsmecha-

nismen erg effectief kan zijn in het beïnvloeden van 

gedrag. Een vast recept voor gedragsbewust beleid is 

wellicht te hoog gegrepen.

Mijn voorlopige conclusie is dat het er bij gedragsbewust 

beleid vooral om gaat in de totstandkoming van beleid 

aandacht te hebben voor onderliggende gedragsmecha-

nismen en de in te zetten beleidsinstrumenten daarop aan 

te passen. In die zin is gedragsbewustzijn meer een 

kwaliteit van het proces dan van het beleid zelf. Het vraagt 

om een daadwerkelijk open interesse in de doelgroepen 

van beleid.

Mythes 
Fraude-onderzoeker Guido Brummelkamp geeft tijdens 

het plenaire gedeelte een leuke illustratie. Hij prikt, op 

basis van zijn onderzoek onder uitkeringsfraudeurs, 

enkele mythes door over de rationele fraudeur. Uit zijn 

Door Auke Witkamp*
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onderzoek blijkt dat de fraude vaak een ‘omissiedelict’ is in plaats van een 

‘commissiedelict’. Dat wil zeggen, de fraude is ontstaan omdat de persoon iets 

heeft nagelaten, omdat hij iets niet heeft aangegeven terwijl hij dat wel had 

moeten doen. Vaak gaat daar geen rationeel proces aan vooraf waarbij de kosten 

en baten tegen elkaar worden afgewogen. 

Nieuwe beleidsopties
Met de ‘voorspelbaar irrationele’ burger in het achterhoofd ontstaan er nieuwe 

beleidsopties. Aan de klassieke beleidsinstrumenten van de wortel, de stok en de 

preek wordt onder meer de nudge toegevoegd: duwtjes die zich direct richten op 

het gedrag van burgers. 

Tijdens de workshops die ’s middags worden gehouden vliegen de nudge-voor-

beelden over tafel. Of het nu gaat om het stimuleren van arbeidsparticipatie of 

hoe we mensen kunnen bewegen meer groenten te eten. De klassieke benade-

ring veronderstelt dat burgers vanzelf hun gedrag aanpassen als ze duidelijk 

informatie over de voordelen ontvangen. Een gedragsbewuste benadering heeft 

oog voor andere belangrijke gedragsmechanismen. Uit het model van Panteia 

worden in elke workshop voorbeelden gelicht waarmee de deelnemers aan de 

slag gaan.

Open blik 
Terug naar de vraag die ik mezelf bij aanvang had gesteld. Mijn conclusie: 

gedragsbewust beleid op zich is niet nieuw. Het nieuwe zit hem erin dat het 

afscheid van de homo economicus ons uitnodigt om met interesse te kijken  

naar onbewuste processen in de totstandkoming van gedrag. Het is een mooie 

uitdaging om beleid daarop te laten ingrijpen.    

* Auke Witkamp is onderzoeker bij Panteia
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