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Perspectieven op gemeentelijk niveau: Joris Wijsmuller, Wethouder Gemeente Den Haag

16:00 - 17:00

Expertpanel onder voorzitterschap van Godfried Engbersen, discussie over de aanbevelingen uit de
deelsessies en mogelijkheden voor stappen voorwaarts. In het panel nemen zitting:
 Henk Nijboer, Lid Tweede Kamerfractie PvdA
 Peter van der Knaap, Directeur-bestuurder SWOV; Voorzitter Vide
 Suzanne van Melis, Adjunct-manager Wetgevingskwaliteitsbeleid Ministerie van VenJ
 Frank Dietz, Sectorhoofd Sector Duurzame Ontwikkeling PBL
 Joris Wijsmuller, Wethouder Gemeente Den Haag
Receptie

17:00 - 18:00

Plenair slotdebat: Structureren van gedragsbewust beleid in Nederland
Aanbevelingen uit de pararelsessies: Frank Zwetsloot, CEO ScienceWorks

Congres-notitie
Kennis voor Gedragsbewust Beleid
Achtergrond en definitie
De overheid is een organisatie met de bevoegdheid om beleid te ontwikkelen ter beïnvloeding van menselijk
gedrag. Traditioneel maakt de overheid gebruik van drie strategieën – financiële prikkels, wet- en regelgeving,
en communicatie – om menselijk gedrag te beïnvloeden. Maar deze strategieën zijn echter niet (altijd) succesvol
om de verandering te bereiken die de overheid voor ogen had. Diepgaand inzicht van menselijk gedrag kan de
effectiviteit van het beleid sterk bevorderen.
Voor het congres hanteren we de volgende definitie van gedragsbewust beleid:
“Gedragsbewust beleid is gericht op het ontwikkelen van beleidsinterventies die een wetenschappelijk
aangetoond effect hebben op het menselijk gedrag, waarbij over de volle breedte wordt gekeken naar de prikkels
die van invloed kunnen zijn op dit gedrag.”
Implementatie in Nederland
Sinds 2009 is het begrip “nudging” uit de VS is overgekomen; effectieve beleidsmaatregelen om de burger een
“duwtje in de rug” te geven. Daarna is een meer verdiepend beleid ontwikkeld, sinds David Cameron in 2010 het
Behavourial Insights Team (BIT) in de UK oprichtte. Nederland is op het continent een leidend land in het
ontwikkelen en toepassen van deze instrumenten. Sinds 2014 wordt er binnen alle Nederlandse departementen
gewerkt aan gedragsbewust beleid en hebben enkele ministeries ook een Behavioural Insights Team (BIT) of
gedragsunit opgericht. Hiernaast is het Behavourial Insights Netwerk Nederland (BIN NL) opgericht waarin alle
departementen samen komen om kennis te delen. Om gedragsbewust beleid verder te onderbouwen worden
op dit moment pilots uitgevoerd om de effecten van specifieke gedragsinterventies vast te stellen. Door gebruik
te maken van de meest recente wetenschappelijke inzichten is dit beleid onderdeel van evidence-based
policymaking. Om dit moment wordt bezien wat de resultaten zijn van gedragsbewust beleid en hoe deze vorm
van beleidsontwikkeling meer structureel een plek kan krijgen in het beleidsproces.
Ambities en doelstellingen
Gedurende dit congres zal de huidige stand van zaken uiteen gezet worden over de ambities en meest recente
resultaten van gedragsbewust beleid. De centrale vraagstelling van het congres wordt daarmee: “In hoeverre
kan gedragsbewust beleid structureel onderdeel worden van het beleidsproces in Nederland?”
Congresstructuur
Ochtendsessie
Vanuit het nationale beleid, de beleidswetenschap en het lokale beleid zal men aangeven hoe
gedragsbewust beleid geïmplementeerd kan worden en wat we kunnen leren van het Verenigd Koninkrijk.
Pararelsessies
Tijdens de werkgroepen zal aan bod komen hoe aan de hand van toonaangevende pilotprojecten
lessen getrokken kunnen worden voor de vormgeving van gedragsbewust beleid.
Onder leiding van een gespecialiseerde wetenschapper zal ingegaan worden op de huidige (en
toekomstige) vormgeving van ‘beleidsexperimenten’, waarbij een betrouwbaar beeld kan worden
verkregen over de effectiviteit van specifieke beleidsmaatregelen voor het beïnvloeden van
menselijk gedrag.
Bezien zal worden hoe nationaal beleid en lokaal beleid elkaar onderling kunnen versterken en
welke rollen hier worden ingenomen.
Elke werkgroep zal afsluiten met de belangrijkste inhoudelijke conclusies en met een aanbeveling
over de bijdrage van wetenschap, nationaal beleid en lokaal beleid aan gedragsbewust beleid.
De centrale vraag die wij hier dan ook stellen is: “Welke aanbevelingen heeft u om gedragsbewust
beleid te implementeren?”
Slotpanel
Het eindpanel begint met een samenvatting van de aanbevelingen van de pararelsessies. Hierna zal het
panel, onder de leiding van dagvoorzitter Godfried Engbersen, afsluiten met een debat over de vraag onder
welke condities in de toekomst gedragsbewust beleid op nationaal en lokaal niveau effectief kan worden
vormgegeven.

