Conceptprogramma:
Inleiding
Kennis & Beleid Congres 2019

Het Kennis & Beleid Congres 2019
Het Kennis & Beleid congres 2019 zal dit jaar praktisch van aard zijn. Het congres richt zich op de vormgeving
en het gebruik van concreet aantoonbaar bewijs voor effectieve beleidsinterventies. Dit bewijs komt vooral
tot stand via data-analyse, experimenten, evaluatie en andere vormen van onderzoek. Sommige vormen van
bewijs zijn daarbij heel concreet, andere kwestieus of situationeel. Daarom zal het congres dit jaar vooral ook
de kwaliteit en de bruikbaarheid van het bewijs bespreken.

Vormgeving van

bewezen effectieve beleidsinterventies

De urgentie en actualiteit van “Evidence informed Beleid” wordt vooral veroorzaakt door drie ontwikkelingen.
1. Allereerst is er de opkomst van Big Data
Do.Analytics.
20 juni Deze
2019ontwikkeling genereert nieuw inzicht in
causale verbanden door datasets aan elkaar te verbinden.
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2. Daarnaast is er een toenemende
professionalisering
rondomDen
de inzet
van gedragswetenschap en
experimenten. Door gerichte gedragsexperimenten, de zogenoemde Randomised Controlled Trials
(RCT’s), kan de effectiviteit van beleidsinterventies getest worden. Ook het huidige regeerakkoord
toont zich een warm pleitbezorger van experimenten zonder daarbij een structurele methode te
bepleiten.
3. Er zijn rijksbrede ambities om door meer structurele evaluatie een meer diepgaand inzicht te
ontwikkelen voor effectiviteit van beleid. Zo is het ministerie van VWS hiertoe gestart met de pilot
‘lerend evalueren’, en het Ministerie van Financiën met “Inzicht in Kwaliteit”.
Er zijn een aantal vragen die opkomen bij ‘Evidence-based’ beleid. Allereerst is het de vraag in hoeverre het
bewijs situationeel van karakter is. In hoeverre speelt de context en omgeving een rol bij een eerder bewezen
beleidsinterventie en op welke manier beïnvloedt dit de mogelijke ‘transfer´ van deze interventie? Een
tweede kwestie gaat over de mate van afhankelijkheid van een bewezen interventie met de sector. Is de
bewezen beleidsinterventie beperkt tot het eigen beleidsdomein of is er een mogelijkheid tot vertaling naar
andere sectoren of op intersectoraal niveau? Deze vragen komen terug als het gaat om de algemene
geldigheid van bewijs. Het is van belang om vast te stellen welk bewijs welke mate van geldigheid heeft. Als er
inzicht kan ontstaan over de strekking van een bepaald bewijs voor effectief beleid, zullen ook de
mogelijkheden voor toepassing verbreed en verdiept worden.
Ten slotte gaat het om de vraag wat we kunnen leren van de processen om bewijs te ontwikkelen en te delen.
In Engeland heeft het What Works initiatief op dat terrein al veel bewezen effectiviteit geëtaleerd. Maar ook
in Nederland zienEffectief
we dat steeds
meerdoor
databanken
ontstaan die alsen
doelhet
hebben
om bewezen
beleid
de ontwikkeling
gebruik
van: effectieve
interventies te ontsluiten.

Data en databanken
Het congres zal afsluiten met de vraag welke steun
vanuit beleid en politiek nodig is om het bewijs voor
experimenten
beleidseffectiviteit te integreren bij de beoordeling
van nieuw beleid en wetgeving.
evaluatie
Programma adviesraad (nog niet allen bevestigd):
Organisatie:
 Peter van der Knaap – directeur bestuur van SWOV en voorzitter van VIDE
 Peter van Hoesel – Emeritus Hoogleraar toegepast Beleidsonderzoek EUR
 Eva van den Broek – Onderzoeker Gedragseconomie WUR
 Catherine de Vries – Professor Political Behaviour VU
 Marcel Ham – Hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
 Marco Bik – Coördinator Kennis en Onderzoek Gemeente Rotterdam en bestuurslid VSO
 Bernard Steunenberg – Hoogleraar Bestuurskunde
Universiteit Leiden
Partners:
 Jan Maarten van Sonsbeek – Chief Science Officer Ministerie van SZW
 Krijn van Beek – oprichter Policy Design Studio

Inleiding Kennis & Beleid Congres 2019
Het onderbouwen van beleid met kennis staat weer in het centrum van de belangstelling. Enkele recente
incidenten hebben dit debat weer op scherp gesteld. Daarom zal het Kennis & Beleid congres 2019 dit jaar
vooral praktisch van aard zijn. Het congres richt zich op de vormgeving en het gebruik van concreet
aantoonbaar bewijs voor effectieve beleidsinterventies. Dit bewijs komt vooral tot stand via data-analyses,
experimenten, evaluaties en andere vormen van onderzoek. Sommige vormen van bewijs zijn daarbij
kwantitatief, andere eerder kwalitatief of situationeel. Het politieke debat over de rol en kwaliteit van deze
kennis bewaart dit congres voor het slotpanel.
De actualiteit van “Evidence informed Beleid” wordt vooral veroorzaakt door drie ontwikkelingen.
1. De opkomst van Big Data Analytics. Deze ontwikkeling genereert nieuw inzicht in causale verbanden
door datasets aan elkaar te verbinden.
2. Een toenemende professionalisering rondom de inzet van gedragswetenschap en experimenten.
Door gerichte gedragsexperimenten, de zogenoemde Randomised Controlled Trials (RCT’s), kan de
effectiviteit van beleidsinterventies getest worden. Ook het huidige regeerakkoord toont zich een
warm pleitbezorger van experimenten echter zonder daarbij een structurele methode te bepleiten.
3. De Rijksbrede ambities om door meer structurele evaluatie een beter inzicht te ontwikkelen in
effectiviteit van beleid. Zo is het ministerie van VWS hiertoe gestart met de pilot ‘lerend evalueren’,
en het Ministerie van Financiën met “Inzicht in Kwaliteit”.
Er zijn enkele vragen die opkomen rond de aard van bewijs in beleidscontext. Allereerst is het de vraag in
hoeverre het bewijs situationeel van karakter is. In hoeverre speelt de context en omgeving een rol bij een
eerder bewezen beleidsinterventie en op welke manier beïnvloedt dit de mogelijke ‘transfer´ van deze
interventie? Een gerelateerde kwestie gaat over de mate van afhankelijkheid van een bewezen interventie
met de sector. Is de bewezen beleidsinterventie beperkt tot het eigen beleidsdomein of is er een
mogelijkheid tot vertaling naar andere sectoren of op intersectoraal niveau? Deze vragen komen terug als
het gaat om de strekking en geldigheid van bewijs. Als er inzicht kan ontstaan over de strekking van een
bepaald bewijs voor effectief beleid, zullen ook de mogelijkheden voor toepassing verbreed en verdiept
worden. Opschaling van kleinschalige experimenten kan zo een aanzienlijk effect sorteren.
Ten slotte gaat het om de vraag wat we kunnen leren van de processen om bewijs te ontwikkelen en te
delen. In Engeland heeft het What Works initiatief op dat terrein al veel bewezen effectiviteit geëtaleerd.
Maar ook in Nederland zien we dat steeds meer databanken ontstaan die als doel hebben om bewezen
effectieve interventies te ontsluiten.
Het congres zal afsluiten met de vraag hoe en wanneer het bewijs ook daadwerkelijk kan worden toegepast.
Hierbij wordt ook aan de orde gesteld welke steun vanuit beleid en politiek nodig is om bewezen effectiviteit
te integreren bij de beoordeling van nieuw beleid en wetgeving. Als beleidsmaker, onderzoeker of
beleidsadviseur bent u van harte welkom om uw visie over dit belangrijke thema met ons te delen.
Programma adviesraad
 Peter van der Knaap – Directeur bestuur van SWOV en Voorzitter van VIDE
 Peter van Hoesel – Emeritus Hoogleraar toegepast Beleidsonderzoek EUR
 Eva van den Broek – Oprichter Stichting Behavioural Insights Nederland
 Bernard Steunenberg – Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Leiden
 Jan Maarten van Sonsbeek – Chief Science Officer Ministerie van SZW
 Marco Bik – Coördinator Kennis en Onderzoek Gemeente Rotterdam
 Marcel Ham – Hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
 Krijn van Beek – Oprichter Policy Design Studio

CONCEPTPROGRAMMA
09:00 - 09:15
09:15 - 09:25
09:25 - 11:00
09:25 – 09:40
09:40 – 09:55

Ontvangst en registratie
Introductie op het thema en opening door de dagvoorzitter Peter van der Knaap * en door Voorzitter
vakgroep Bestuurskunde
Plenair ochtendprogramma
Openingswoord – Paul Blokhuis, Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Invited)

10:40 - 11:00

Arno Visser, Voorzitter Raad van Bestuur Algemene Rekenkamer (Invited)
Aantonen van doelmatigheid van overheidsbeleid
Godfried Engbersen *, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Toezicht op de ontwikkeling en toepasbaarheid van bewezen effectief beleid
Kim Putters, Directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (Invited)
De bijdrage van Planbureausaan Evidence Informed Policy
Emily Power *, Head of Evaluation in the What Works Team, Cabinet Office, UK
Organising evidence based policy in the UK: lessons learned
Q&A in English

11:00 - 11:20

Koffie/Thee Pauze

09:55 - 10:10
10:10 – 10:25
10:25- 10:40

11:20 - 12:30
Data-Analyse voor beter beleid

I Parallelsessies – ontwikkeling van bewijs
Ontwikkeling Gedragsexperimenten
Contribution of What Works
voor effectief beleid
to public Policy

Voorzitter: Sunil Choenni *, Hoofd
Statistische Informatievoorziening en
Beleidsanalyse bij WODC

Voorzitter: Eva van den Broek * ,
Oprichter Stichting Behavioural Insights
Nederland

Voorzitter: Emily Power *, Head of
Evaluation in the What Works Team,
Cabinet Office, UK

Spreker 1:

Spreker 1:

Spreker 1:

Spreker 2:
12:30 – 12:45

Spreker 2:

12:45 - 13:45

Spreker 2:
Plenaire slotsessie ochtendprogramma
Pieter Duisenberg, Voorzitter VSNU *
De bijdrage van de wetenschap aan bewezen effectieve beleidsinterventies
Lunch Pauze

13:45 - 15:15
Databanken voor Beleidsinterventies

II Parallelsessies – Gebruik van bewijs
Instrumenten voor gemeenten
Structurele Evaluatie

Voorzitter: Marcel Ham *, Tijdschrift
Sociale Vraagstukken

Voorzitter:

Voorzitter: Bas ter Weel, Directeur SEO
Economisch Onderzoek (Invited)

Spreker 1: Peter Rensen *, Movisie

Spreker 1:

Spreker 1: Julien Spliet *,
Programmadirecteur ‘Inzicht in Kwaliteit’,
Ministerie van Financiën.

Spreker 2:

Spreker 2:

Spreker 2: Mark Vermeer *, Directeur
Innovatie en Informatievoorziening
Rotterdam

15:15 - 15:45
15:45 - 17:30

Koffie/Thee Pauze

15:45-16:00

Aanbevelingen presenteren vanuit de werkgroepen

16:00-16:15

Inleiding op het slotpanel door Bernard Steunenberg *, Wetenschappelijk Directeur Instituut
Bestuurskunde van de Universiteit Leiden
Panelleden: 2e Kamerleden en experts “kennis en beleid”: Bart Snels * (GroenLinks) en Joost Sneller * (D66)

16:15-17:15

Plenaire afsluiting

en Judith Tielen * (VVD)
17:15 - 18:15

Receptie

* Bevestigd

