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Wat is de WRR? 

• Onafhankelijk adviesorgaan regering 

• Raad van acht hoogleraren, ca 25 mensen staf 

• Kenmerkend: 

• Interdisciplinair 

• Wetenschappelijk verankerd 

• Langere termijn 

 

 



Klassiek-economisch kiezen 



Maar… 

• Liberalisering taximarkt:  

• minder kwaliteit  

• kwart hogere prijzen 

• Mislukking deels gevolg 
onvoldoende oog voor 
keuzeprocessen 

 

 



Maar… 

• Nederlandse regering: fraude uitkeringen: 
‘keihard aanpakken’ met hoge boetes 

• Nationale Ombudsman: ”Fraudewet pakt 
goedwillende burgers aan als criminelen” 



Maar… 

• Redenen niet voldoen aan inlichtingenplicht: 

• vergeten, vergissing, verkeerd begrepen  

• onjuiste informatie van anderen  

• door overmacht paar dagen te laat.  

• Van goede wil, toch hoge boete 

• Echte fraudeurs worden niet gepakt 

 

 

 



21e eeuws kiezen 

• Grenzen aan rationaliteit, cognitieve capaciteit, 
wilskracht en oplettendheid 

• In 2008 doorgebroken (Thaler en Sunstein) 

• Twee routes voor kiezen: 

– Wie kan en wil: beredeneerd kiezen (EU-model) 

– Wie niet kan of wil: maak goede keuze de makkelijke 
keuze (nudge) 

• Nieuwe technieken o.a. standaards, sociale normen 
 

 
 



Klassiek voorbeeld: pensioensparen  
(Benartzi en Thaler 2013) 

• Probleem: onvoldoende pensioensparen 

• Oplossing: auto-enrollment en auto-escalation 

• Resultaat: 7,4 miljard dollar meer spaargeld 

 

 

 



Klassiek voorbeeld: pensioensparen  
(Benartzi en Thaler 2013) 

 

 

 



Nederlands voorbeeld 

• Doel: voorkomen onnodige schulden 

• Studiefinanciering in Nederland 
– Max 4 jaar beursdeel en lening 

– Daarna nog max 3 jaar lening 

• Hoeveel lening? Drie mogelijke standaarden: 
– Lening naar maximale hoogte 

– Lening naar gelijk bedrag als voorheen 

– Geen lening 



Nederlands voorbeeld Wijziging standaard 



Conclusie 

• Denk na over standaardkeuze 

• Goed gekozen standaard lost vrijwel gratis 
problemen op 



Sociale normen 
 

• Descriptieve normen sterker dan injunctieve 
normen 

• Toon dus gewenste gedrag 

 







Conclusie 

• Mens is vaak geen homo economicus 

• Maar beperkt rationeel en wilskrachtig 

• Beleid dat berust op alleen ´sturen via 
portemonnee´ kan mislukken 

• Beleid dat gebruik maakt van 
gedragswetenschappelijke inzichten kan slagen 

 



Hoe systematisch gedragsinzichten in 
beleid toe te passen? 

• Advies WRR aan regering 

• Inspiratiebronnen buiten Nederland 

• Huidige stand ‘Gedrag in beleid’ in Nederland plus 
enkele voorbeelden 

 



De menselijke beslisser; Hoe mensen 
keuzes maken;   

Met kennis van gedrag beleid maken  



 
Richard Thaler: “Watching behaviour  

before writing the rules”    
 
• Kritische reflectie op aard beleidsproblemen 

(observatie doelgroep, aanwijzen 
gedragsmechanismen en bewijsvoering) 

• Tegenspraak organiseren in beleidsproces 

• Voldoende gedragswetenschappelijke kennis en 
massa organiseren, voor ontwerp nieuw beleid 

• Ruimte en tijd om te experimenteren 

 



Inspiratiebronnen buiten Nederland 

• Gedragskennis gebruiken voor:  

• Ontwerp van nieuw beleid: Behavioural Insights 
Team (UK) 

• Review van al ontwikkeld beleid plus 
veronderstellingen: OIRA (VS) 

 



Behavioural Insights Team UK  

• Zie presentatie : Jan-Emmanuel De Neve 

• Hier belangrijk:  BIT UK is probleemgeoriënteerd 
en zoekt actief naar ‘nieuwe oplossingen’ op basis 
van gedragswetenschappelijk onderzoek.  



Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA)  

• Opgericht in 1980, White House Office, doelen o.a: 

– toetsen kosten/baten van regels van federal agencies 

– regelgeving baseren op de ‘best available science’ 

• Sunstein was Regulatory Czar (2009-2012); 

• Kerntaak (volgens Sunstein): 

– Systematische kennisverzameling + review 

– Reduceren van complexiteit  --- ‘User friendly’ regulation 

– Aandragen van alternatieve regulering 

 



Executive Order 13563 (van Sunstein) 

  “Each agency shall identify and consider regulatory 
approaches that reduce burdens and maintain 
flexibility and freedom of choice for the public. These 
approaches include warnings, appropriate default 
rules, and disclosure requirements as well as 
provision of information to the public in a form that is 
clear and intelligible.” 

 

 

 

 

 

 



WRR schetst drie opties voor Nederland 

• Intradepartementaal: elk departement eigen 
experts, geen nationale gedragsunit 

• Interdepartementaal: aanscherping beleidskaders 
(Integraal Afwegingskader)  om beleidstheorie te 
expliciteren + nationale unit 

• Aanscherpen gehele beleids- en wetgevingsproces 
d.m.v. planevaluatie of impact assessment, 
eventueel met oversight body. 



Ontwikkelingen binnen departementen 

• BIT IenM (januari 2013): bemiddelt vraag/aanbod 
gedragswetenschappelijke kennis via netwerk. Nu 
vier dossiers/experimenten 

• Start interdepartementaal kennisnetwerk 

• BIT EZ (oktober 2014): twee gedrags-
wetenschappers met vier dossiers/experimenten 

• Alle andere departementen starten met minstens 
één dossier en eventueel experiment 



Toezichthouders, handhavers en 
uitvoeringsdiensten 
 

• Belastingdienst  

• Autoriteit Consument en Markt 
(ACM),  

• De Nederlandse Bank (DNB) 

• Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en veiligheid 

• Schuldhulpverlening 

 

Voorlichters, onderzoeks-
instituten en belangen- 
organisaties  
 

• Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (NIBUD) 

• ZonMW (financiert/coördineert 
onderzoek Min Volksgezondheid) 

• Consumentenbond 

Ontwikkelingen buiten departementen 



Afronding 

• Beleidsafdelingen van ministeries zijn recent 
gestart/starten nu 

• Uitvoeringsinstellingen en handhavers zijn al wat 
langer bezig 

• Ook externe consulenten en onderzoeksbureaus 
gebruiken steeds vaker gedragswetenschappen 

Kruisbestuiving/diverse sporen naast elkaar: 


