Beleid maken vanuit
burgerperspectief
Wie vertrouwen geeft,
krijgt vertrouwen terug
Een land waar saamhorigheid en gemeenschapszin heerst, mensen naar elkaar
omzien en elkaar respecteren. Waar verschillen tussen mensen overbrugd worden.
En waar de overheid en de politiek betrouwbaar zijn en problemen aanpakken. Dat
is hoe veel Nederlanders de ideale samenleving voor zich zien. Om de grote
maatschappelijke opgaven van onze tijd het hoofd te bieden is daarom beleid nodig
dat de mens centraal zet. Van de energietransitie tot de strijd tegen kansenongelijkheid: stuk voor stuk zijn het uitdagingen waarbij de overheid alleen
betrouwbaar en effectief kan zijn als de menselijke maat voorop staat.
Longread
kennissymposium
‘De menselijke staat’

Maar wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk? Wat vraagt dit van de overheid en van mensen zelf? En welke kennis
en inzichten zijn voorhanden om door te vertalen naar succesvol beleid? Vragen als deze en de zoektocht naar antwoorden daarop, stonden centraal tijdens het door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) georganiseerde
kennissymposium 'De menselijke staat'. Beleidsmakers- en beïnvloeders wisselden ervaringen uit en deden kennis
op om in hun werk de mens nog meer centraal te stellen.

Kim Putters reflecteert op hoe Nederland de afgelopen jaren is veranderd.

Tijdens het symposium zelf stond de mens zeker centraal. Dit
gebeurde aan de hand van de drie menstypen ‘de verrassende mens’,
‘de veelzijdige mens’ en ‘de betrokken mens’, gebaseerd op de kennis
van het SCP over hoe het met mensen gaat en wat ze in hun leven kunnen en willen. De aanwezigen maakten zo kennis met diverse
relevante aspecten van mensen waarmee ze in hun werk als beleidsmaker rekening kunnen houden.
Het evenement viel ook samen met de laatste werkdag van directeur
Kim Putters. Na 9 jaar zit zijn termijn erop en verlaat hij het SCP. In zijn
inleiding reflecteerde hij kort op dat naderende afscheid. “Vooruitblikkend op deze dag stelde ik mezelf de vraag wat er de afgelopen jaren
eigenlijk is veranderd aan Nederland? Het misschien verrassende antwoord is: eigenlijk niet zo veel. In alle onderzoeken die we als SCP
hebben gedaan, naar maatschappelijke scheidslijnen of achterstanden
in het onderwijs, zien we vóór corona dezelfde vraagstukken spelen
als vandaag de dag. De crisis heeft die problemen vooral meer zichtbaar gemaakt”, stelt Putters.

Over deze longread
Hoe kan je als beleidsmaker beter
rekening houden met mensen in al
hun variëteit? Daar gaat deze
longread over, geïnspireerd door het
kennissymposium ‘De menselijke
staat’ dat het SCP op 30 mei 2022 in
Den Haag organiseerde. Via de
sprekersbijdragen van die dag
komen in dit artikel verschillende
menstypen aan bod waar
beleidsmakers- en beïnvloeders
dagelijks mee te maken hebben: de
verrassende mens, de veelzijdige
mens en de betrokken mens. Met
deze longread maken we de
inzichten van het symposium ook
beschikbaar voor mensen die niet
aanwezig konden zijn.

De urgentie om die problemen aan te pakken, is nu wellicht nog groter dan 9 jaar geleden het geval was. En de
opdracht van het SCP om maatschappelijke vraagstukken onder de loep te nemen en handelingsperspectief te bieden, daarmee ook. Met het kennissymposium en een bijbehorend essay over ‘de menselijke staat’ hoopt Putters de
wisselwerking tussen kennis en beleid nog één keer aan te moedigen. “Je moet eerlijk zijn: wij zijn onderzoekers en
adviseurs, niet degenen die aan de knoppen zitten en beslissingen nemen.” De mensen die wél in die positie zijn,
drukt hij op het hart om beleid vooral vanuit het perspectief van de burger te ontwikkelen. “Wanneer beleid in de
praktijk niet werkt, hoe goedbedoeld het ook is, wordt de kloof tussen burger en politiek groter. En neemt het vertrouwen in de overheid verder af”, zo waarschuwt hij.

Diana Matroos in gesprek met een van de aanwezigen.

De verrassende mens
“Wie is in zijn of haar werk wel eens door een burger verrast?”, wil dag“We moeten mensen
voorzitter Diana Matroos van de zaal weten. Een van de aanwezigen
niet pas aan het einde
herinnert zich hoe er bij de woningcorporatie waar hij werkt na lang wikvan een traject om
ken en wegen een kortingsregeling werd geïntroduceerd om huurders met
een kleinere portemonnee tegemoet te komen. “Wij waren ervan overadvies vragen, maar
tuigd: hier kan niemand tegen zijn. Toch werd het plan door de
vanaf het begin
huurdersorganisatie volledig weggestemd.” Misschien snappen ze het
betrekken.”
niet, dacht hij nog. Maar de huurders bleken vooral anders naar de hele
kwestie te kijken. “Ze vonden dat alle huren te hoog waren en dat de regeling te veel doorsloeg naar de lage inkomens.” Zijn les: “We moeten
mensen niet pas aan het einde van een traject om advies vragen, maar
vanaf het begin betrekken.” Bij de totstandkoming van een nieuw ondernemersplan betaalde die nieuwe aanpak zich direct uit. “Huurders zaten vanaf het begin bij onze discussies en we
kregen voor het eerst in 7 jaar meteen een positieve reactie op ons huuradvies.”
Dit voorbeeld zal Anne Roeters als muziek in de oren hebben geklonken. Zij richt zich bij het SCP als programmaleider
Beleidsvisies, Burgervisies en Gedragingen onder meer op de mensbeelden die een rol spelen bij de totstandkoming
van beleid. “Mensbeelden bepalen beleid en werken daarmee door op de mensen die door beleid geraakt worden”,
zo deelt ze met de aanwezigen. “In andere woorden: de kwaliteit van de gebruikte mensbeelden is bepalend voor
de kwaliteit van beleid.”

Dat deze wisselwerking tussen mensbeeld en beleid grote gevolgen kan hebben, liet onder meer de toeslagenaffaire op pijnlijke wijze zien. Toch wil Roeters
niet per se spreken over ‘foute’ mensbeelden. “Ik noem het liever onrealistische
mensbeelden. Dan is het vervolgens interessant om uit te zoeken waar die beelden eigenlijk vandaan komen.” Eén van de verklaringen, zo blijkt uit een nog te
verschijnen literatuurstudie van het SCP over mensbeelden bij beleid, vindt zijn
oorsprong in basale psychologische processen. “We leven in een complexe
wereld en er is versimpeling nodig om daar grip op te krijgen. Denken vanuit
stereotyperingen is een hele natuurlijke manier om al die complexiteit behapbaar te houden. Maar je komt in de problemen als die stereotypen niet
aansluiten op de werkelijkheid”, weet Roeters.

Anne Roeters, programmaleider Beleidsvisies, Burgervisies en Gedragingen.

Met haar collega’s onderzoekt ze welke aspecten van mensbeelden
meespelen bij de totstandkoming van beleid en hoe beleidsmakers
hier beter mee om kunnen gaan. Uit de literatuurstudie over mensbeelden blijkt dat mensen vaak in één stereotype worden gevangen.
Hierin komen dan meerdere veronderstelde kenmerken van mensen
samen. “Neem het idee van de homo economicus. Dat gaat ervanuit dat
de mens eerst en vooral een economische wezen is, en daardoor met
name gericht op individuele behoeftebevrediging. Maar in de sociologie is bijvoorbeeld ook sprake van de samenwerkende of
ondernemende mens. Het is goed om je als beleidsmaker bewust te
zijn van die stereotypen en de verschillen daartussen”, zo vertelt Roeters over de eerste inzichten.

Wat zijn mensbeelden?
Mensbeelden gaan over
wie mensen zijn, hoe ze
zich gedragen en wat ze
nodig hebben om te
veranderen. Ze zeggen
daarmee zowel iets over
hoe mensen zouden
moeten zijn, als iets ver
hoe ze daadwerkelijk zijn.
Omdat mensbeelden
bepalend zijn voor
beleidskeuzes, is het
belangrijk om deze twee
aspecten niet door elkaar
te laten lopen.

“We leven in een complexe
wereld en er is versimpeling
nodig om daar grip op te
krijgen. Denken vanuit
stereotyperingen is een hele
natuurlijke manier om al die
complexiteit behapbaar te
houden. Maar je komt in de
problemen als die stereotypen
niet aansluiten op de
werkelijkheid”

In plaats van het werken met één stereotype is het volgens haar zinvol om beter naar losse kenmerken van mensen
te kijken. Een goede manier om dit te doen is het afpellen van mensbeelden tot aannames over wat mensen kunnen,
willen, mogen en moeten. En je daarbij af te vragen of de gemaakte aannames eigenlijk wel kloppen en of dat in de
praktijk te toetsen valt? Roeters noemt het voorbeeld van langer vaderschapsverlof. “Dat kan de vader in spé misschien wel willen, maar wat als het binnen de bedrijfscultuur van zijn werkgever niet echt wordt geaccepteerd en hij
dus eigenlijk geen verlof op mag nemen? Dan loopt beleid stuk op praktische barrières.”

Mensbeelden kunnen gaan over hoe mensen zouden moeten zijn (normatieve mensbeelden), maar ook over hoe ze
daadwerkelijk zijn (empirische mensbeelden). Dit loopt vaak door elkaar en dat is een probleem, zegt Roeters. “Zo
krijg je wishful thinking. Denk aan het concept van ‘samenredzaamheid’, waarbij beleidsmakers verwachten, maar
eigenlijk vooral willen, dat hulp van naasten de steun van de overheid grotendeels overbodig maakt.” Haar afsluitende advies luidt dan ook: “De kwaliteit van beleid kan omhoog door aannames over burgers goed te expliciteren
en op basis van wetenschappelijke inzichten bij mensen te toetsen. En door de mensen over wie het gaat zo vroeg
mogelijk in dat proces mee te nemen.”

“Bij de gemeente is het heel natuurlijk
om in hokjes en loketten te denken.
En mensen te benaderen vanuit de
regeling waar ze in zitten. Daar
moeten we vanaf, zeker in deze tijd
waar we om werknemers zitten te
springen.”

Casus: De Utrechtse Werkwinkel
Linda Voortman, wethouder in de
gemeente Utrecht met onder meer werk en
Diana Matroos in gesprek met Linda Voortman, wethouder in Utrecht en Anne
Roeters van het SCP.
inkomen in haar portefeuille, vertelt hoe
beleidsmakers in de Domstad burgers helpen
op een manier die aansluit op hun wensen en behoeften. Een mooi voorbeeld daarvan is de Werkwinkel, een
initiatief dat de gemeente samen met het UWV en buurtteams opzette om mensen op een laagdrempelige
manier naar werk te begeleiden.
In de wijken Overvecht en Kanaleneiland, waar relatief veel mensen wonen die geen werk hebben of op zoek
zijn naar ander werk, zijn twee van deze Werkwinkels geopend. “De locaties zijn moedwillig heel neutraal
ingericht, je ziet niet dat de gemeente of het UWV erbij betrokken zijn”, zegt Voortman. “Hierdoor merken we
dat het voor werkzoekenden laagdrempelig is om naar binnen te stappen. We gaan daar met allerlei mensen
in gesprek: van mensen in de bijstand en de ww tot niet-uitkeringsgerechtigden. Het enige wat mensen echt
nodig hebben, is de wens om iets te gaan doen.” De wethouder ziet dat het concept werkt en goed aansluit op
op de behoeften die bezoekers aan de werkwinkel hebben: er komen zelfs inwoners vanuit andere gemeenten
naar de Werkwinkels in Utrecht toe. Bovendien zijn er al flink wat mensen aan een baan geholpen.
De casus van de Werkwinkel laat volgens Voortman zien hoe er voor beleidsmakers zelf soms een andere
manier van denken nodig is. “Bij de gemeente is het heel natuurlijk om in hokjes en loketten te denken. En
mensen te benaderen vanuit de regeling waar ze in zitten. Daar moeten we vanaf, zeker in deze tijd waar we
om werknemers zitten te springen. Neem bijvoorbeeld de mensen die vanuit andere gemeenten naar de
Werkwinkel komen. Dan kan je meteen denken, die horen hier niet. Maar je kan er ook voor zorgen dat ze
warm worden overgedragen naar iemand die wél kan helpen.”

De veelzijdige mens
Mensen kunnen beleidsmakers niet alleen verrassen, ze zijn vaak ook een stuk veelzijdiger
dan een oppervlakkige blik blootlegt. Daar
goed rekening mee houden is een uitdaging,
en biedt tegelijkertijd de kans om beleid beter
aan te laten sluiten op het leven van mensen.
Dit blijkt wel uit het verhaal van Christine Carabain, programmaleider Schaarste, Welvaart en
Welbevinden bij het SCP, en haar collega Martin Olsthoorn, programmaleider Participatie,
Talentontwikkeling en Kansengelijkheid. Aan
de hand van fictieve profielen van ‘Chantal’ en
‘Sophie’ laten zij zien hoe de grootste verschillen tussen mensen pas tevoorschijn komen als
je dieper inzoomt.

Christine Carabain, Programmaleider Schaarste, Welvaart en Welbevinden.

“Chantal en Sophie zijn beide wit, blond en 36 jaar oud. Ze zijn getrouwd, hebben allebei twee kinderen en werken
in deeltijd. Op het eerste oog is het opleidingsniveau het enige waarin de vrouwen van elkaar verschillen. Maar wie
een laagje dieper kijkt, ziet de kloof tussen hen steeds verder toenemen”, vertelt Carabain. Van de rolpatronen in
het gezin en de vakanties die ze als kind meemaakten tot de hobby’s van hun vaders en de soorten vriendschappen
die ze gedurende hun leven opbouwden. De fictieve levenswandel van de twee vrouwen, gebaseerd op data uit SCPonderzoek, levert voor beleidsmakers een flinke puzzel op. Want zie in je beleid maar eens rekening met al die
verschillen te houden.
Carabain en Olsthoorn adviseren daarom om
de veelzijdigheid van burgers en de rollen die
zij vervullen allereerst goed in kaart te brengen. Olsthoorn: “Ga op basis van het beeld dat
je nu hebt na of mensen eigenlijk wel gebruik
kunnen maken van beleid dat voor hen is
bedoeld. De opvattingen en normen die mensen hebben, dragen er vervolgens aan bij of ze
bepaald beleid wel willen. In de omgeving kunnen daarnaast ook uitsluitingsprocessen
spelen die bepalen of mensen van beleid
gebruik mogen maken. Ten slotte kan je je als
beleidsmaker ook afvragen: moet iedereen wel
mee? Zijn er uitzonderingen mogelijk of kunnen we sommige eisen optioneel maken?
Kortom, breng de veelzijdigheid van mensen in
kaart en bepaal of zij mee kunnen, willen,
mogen en moeten doen.”
Een medewerker van een educatiefonds dat
kinderen helpt die vanuit een achterstand
opgroeien, reageert vanuit de zaal. Luister

“Breng de veelzijdigheid van mensen in
kaart en bepaal of zij mee kunnen, willen,
mogen en moeten doen.”

Martin Olsthoorn, Programmaleider Participatie, Talentontwikkeling en Kansengelijkheid.

goed naar de mensen die het dichtst bij je doelgroep staan, is haar advies. “Wij investeren veel in bedden voor kinderen. Dat klinkt misschien gek, maar 1 op de 20 kinderen in Nederland heeft geen eigen bed. Daar was ik mij echt
niet van bewust. Het hebben van een bed en daarmee de grotere kans op een goede nachtrust, heeft enorme impact
op de leerprestaties van zo’n kind. Deze oplossing is uiteindelijk heel eenvoudig, maar het is wel iets wat je eerst in
het vizier moet krijgen. Dat was niet gelukt zonder de scholen waar we mee samenwerken die dicht bij de gezinnen
staan.”

“Als wij recht willen doen aan de
veelzijdige burger, moeten we op
zoek naar de veelzijdige overheid.
En dus niet alleen maar mensen
selecteren die op ons lijken, maar
vooral ook zoeken naar wie niet
op ons lijkt.”

Lessen van een spreidstandburger
Tim ’S Jongers, senior-adviseur bij de Raad
Tim ’S Jongers, senior-adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
voor Volksgezondheid en Samenleving,
introduceert zichzelf als een ‘spreidstandburger’
wiens voeten elk in een andere wereld staan. Hij begon met een ‘10-0 achterstand’, maar heeft inmiddels een
diploma en daarmee een toegangsticket tot de hogere kringen op zak. Toch vraagt hij zich nog steeds af wat
zo’n diploma nou helemaal zegt.
“Als we meer vrouwen in topfuncties willen, komen er quota. Als we mensen met een beperking tegemoet
willen komen, passen we de lift aan. En wat zeggen we tegen mensen uit een lagere sociale klasse? Haal eerst
maar een diploma”, zo schetst ’S Jongers de barrières waar hij vroeger ook zelf tegenaan liep.
Juist door deze starre houding blijft de kloof tussen de overheid en burgers die zich niet gezien voelen volgens
hem in stand. “Als wij recht willen doen aan de veelzijdige burger, moeten we op zoek naar de veelzijdige
overheid. En dus niet alleen maar mensen selecteren die op ons lijken, maar vooral ook zoeken naar wie niet
op ons lijkt.”
Daarbij bepleit ’S Jongers om ervaringskennis meer te waarderen. “Vanuit mijn voorrecht als ex-precaire denk
ik niet dat een ex-dakloos persoon een term als zelfredzame dakloze zou verzinnen. Of dat een exbijstandsmoeder aanvraagformulieren zou ontwerpen waar je zonder masterdiploma amper doorheen komt.”
Door ervaringskennis beter te benutten, vergroot je de kans op menselijker beleid.
De veranderingen die ’S Jongers nodig acht, zullen er niet van de ene op de andere dag zijn. Aan de noodzaak
van zijn pleidooi doet dat niets af. “Want”, zo stelt hij, “in wat voor samenleving leven we als de helft van de
burgers zich niet meer thuis voelen? En, misschien wel net zo belangrijk: voelen wij onszelf dan nog wel
thuis?”
U kunt de volledige column van Tim ’S Jongers hier teruglezen.

De betrokken mens
De vraag in welk land wij willen leven, is ook het startpunt van Maroesjka Versantvoort. Zij is bij het SCP programmaleider van De diverse bevolking van Nederland: samenleven nu en in de toekomst. Met haar collega’s onderzoekt
ze wat een meer diverse bevolking betekent voor de Nederlandse samenleving. Dit gebeurt onder meer op de basis
van de toekomstbeelden die verschillende groepen in de samenleving hebben.

“Als de polarisatie tussen
groepen toeneemt, we
over feiten blijven
discussiëren en hierdoor
niet langer met elkaar
door één deur kunnen,
dan ondermijnt dat de
werking van de
democratie.”
Maroesjka Versantvoort, Programmaleider programma De diverse bevolking van
Nederland. Samenleven nu en in de toekomst.

“Een land waar saamhorigheid en gemeenschapszin heerst, mensen
naar elkaar omzien en elkaar respecteren. Waar verschillen tussen mensen overbrugd worden. En waar de overheid
en de politiek betrouwbaar zijn en problemen aanpakken”, zo omschrijft Versantvoort het gedroomde toekomstbeeld dat de meeste mensen koesteren. In 2022 is dat ideaalbeeld nog niet bepaald in zicht, constateert de
programmaleider.
Sterker nog, veel mensen maken zich zorgen over hoe de samenleving ervoor staat. “Hoe we met elkaar omgaan,
groepen die tegenover elkaar staan, mensen die zich uitgesloten voelen. Dat is allemaal niets nieuws, maar we zien
de laatste jaren wel dat er daarbij steeds meer aandacht komt voor het functioneren van de overheid. Bij sommige
mensen heerst het gevoel dat ambtenaren en politici een hele andere taal spreken dan veel mensen in het land”,
vertelt Versantvoort.
Die kloof tussen de overheid en bepaalde groepen burgers laat zich pas zien wanneer je dieper de cijfers in duikt,
toont Versantvoort met een reeks grafieken. “Het sociale vertrouwen, dus in hoeverre we andere mensen vertrouwen, is al enige tijd stabiel rond de 60 procent. Maar als je verder inzoomt, zie je dat het sociaal vertrouwen tussen
groepen enorm kan verschillen. Zo hebben jonge mensen met een masteropleiding en géén migratieachtergrond
veel meer vertrouwen dan de groep burgers in de leeftijdscategorie 45 tot 55 die wél een migratieachtergrond en
een vmbo-opleiding heeft. Hetzelfde zie je als je kijkt naar het vertrouwen in instituties. Ook dat lijkt gemiddeld
gezien aardig hoog, maar tussen groepen zijn de verschillen groot.”
Volgens Versantvoort kleven er aan die verschillen flinke risico’s. “Als de polarisatie tussen groepen toeneemt, we
over feiten blijven discussiëren en hierdoor niet langer met elkaar door één deur kunnen, dan ondermijnt dat de
werking van de democratie. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor de verzorgingsstaat als de solidariteit tussen
groepen onder druk komt te staan.”

Als mogelijke oplossing bepleit de programmaleider het belang om tot een verbindend verhaal te komen dat als
leidraad kan dienen van overheidsbeleid. “Voor individuele vrijheid is er toch een minimum aan gemeenschapszin
en collectiviteit nodig. De vrijheid van de één raakt immers aan die van de ander. Om conflict te voorkomen en
sociaal vertrouwen te versterken zijn daarbij collectieve normen van fatsoen en rechtvaardigheid nodig. We moeten
dus op zoek naar de betekenis van het collectief en van collectieve normen in een individualiserende en seculiere
samenleving”, zegt Versantvoort. “Zo kan je daadwerkelijk tot beleid vanuit burgerperspectief komen. Want: wie
vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen terug. Dat bepleiten we vanuit het SCP al langer en zien we steeds belangrijker
worden.”

De samenleving als bron van kennis en ervaring
Vraag aan Eva Rovers wat zij als een manier ziet
om dat verbindende verhaal vorm te geven en
de term ‘burgerberaden’ zal al snel vallen. Rovers
publiceerde onlangs het boek ‘Nu is het aan ons’,
een warm pleidooi voor het inzetten van burgerberaden om de samenleving nadrukkelijker te
betrekken bij de grote uitdagingen van onze tijd.
“De samenleving is een enorme bron van kennis,
ervaring, creativiteit en welwillendheid die op dit
moment veel te weinig wordt aangeboord”, ziet
Rovers.

“De samenleving is een enorme
bron van kennis, ervaring,
creativiteit en welwillendheid
die op dit moment veel te
weinig wordt aangeboord”

In andere landen, van Frankrijk en Ierland tot
Canada en Duitsland, gebeurt dat al regelmatig.
In het sterk katholieke Ierland mocht een burgerberaad zelfs over een nieuwe abortuswet
beslissen, zo vertelt ze. Het resulteerde in een
grondwetswijziging waar liefst 67 procent van de
Ieren voorstander van was. Er zijn ook voorbeelden van burgerberaden die de plank missloegen,
vertelt Rovers. Zoals in Frankrijk, waar president
Emmanuel Macron met veel ambitie burgerbeEva Rovers, schrijver van het boek 'Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie'
raden over het klimaatbeleid initieerde, maar het
in gesprek met Maroesjka Versantvoort en Albert Jan Kruiter.
merendeel van hun voorstellen sneuvelde in de
senaat. “Macron had gezegd: ik neem jullie voorstellen ongefilterd over. Als dat vervolgens niet gebeurt, moet je niet gek opkijken als het vertrouwen van burgers
in de overheid verder daalt.” De les: formuleer als overheid een duidelijke vraag voor het burgerberaad én wees
eerlijk over hoe het traject er na afloop uitziet. “En dat hoeft echt geen carte blanche te zijn.”
Belangrijke voorwaarde voor landelijke burgerberaden zoals Rovers die voor zich ziet, is een lotingsysteem. “Door
loting kan je een hele mooie dwarsdoorsnede van de samenleving krijgen, en daarmee ook veel stemmen die normaal gesproken niet worden gehoord. De praktijk van burgerberaden in andere landen laat zien: met tijd, ruimte
en goede begeleiding zijn mensen ongelooflijk goed in staat om zichzelf te verrijken, met elkaar in gesprek te gaan,
voorbij ideologische verschillen te kijken en tot goede oplossingen te komen voor hele complexe problemen.”

Albert Jan Kruiter voelt wel wat voor het pleidooi van Rovers, al zou hij de burgerberaden met name lokaal willen
inzetten. “Er zijn wijken waar de levensverwachting jaren lager ligt dan in de rest van het land. Laat de mensen uit
die wijken op lokaal niveau meebeslissen over wat daaraan gedaan kan worden, dan neemt hun vertrouwen in instituties ook toe.” Als publicist en medeoprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) merkt Kruiter hoe de
burger in de afgelopen decennia ‘letterlijk uit beeld is verdwenen’. “Alles ligt nu bij verschillende uitvoeringsorganisaties. Voor overheden is het daardoor heel moeilijk om het volledige plaatje voor ogen te hebben. Dat plaatje is er
namelijk niet. Als jij een uitkering hebt, in de schuldhulpverlening zit, je kinderen onder toezicht bij jeugdzorg staan
en je man bij de reclassering loopt, staat je gezinssituatie in vier afzonderlijke systemen”, vertelt Kruiter, die bij het
IPW veel met huishoudens werkt die dergelijke problemen hebben.

Albert Jan Kruiter, publicist en medeoprichter van het Instituut voor Publieke Waarden
(IPW).

“Er zijn wijken waar de
levensverwachting jaren
lager ligt dan in de rest
van het land. Laat de
mensen uit die wijken op
lokaal niveau
meebeslissen over wat
daaraan gedaan kan
worden, dan neemt hun
vertrouwen in instituties
ook toe.”

Naast het beter in beeld krijgen van wat er écht in de levens van mensen speelt, is het volgens hem nodig dat beleidsmakers vaker met burgers zelf in gesprek gaan. Kruiter: “Het lijkt me een goede vuistregel dat je minimaal één keer
per maand praat met de mensen waarvoor je beleid maakt. Twee uur koffiedrinken en luisteren. Daarnaast zou
beleid door ervaringsdeskundigen gespiegeld, mede-ontworpen, of van input voorzien moeten worden. Niet voor
een middag. Maar structureel.”
Een medewerker van een ministerie reageert. Ze benadrukt dat er aan goede voornemens geen gebrek is, maar dat
de schoen vooral wringt in de praktische uitwerking. “Nadat het coalitieakkoord was gesloten, heb ik op belangrijke
thema’s als armoede en schulden veel plannen voorbij zien komen. Daar hoorde ook het betrekken van burgers bij”,
vertelt ze. Maar die goede voornemens werden al snel ingehaald door de Haagse realiteit. “Eerst moet er zo snel
mogelijk een bestedingsplan richting het
ministerie van Financiën. Vervolgens moet er
een stuk voor de minister klaarliggen om zich
te verantwoorden aan de Tweede Kamer. En
uiteindelijk is er de komende vier jaar geen
enkele ruimte meer om burgers te betrekken.
Althans, twee dagen konden we krijgen.” Kritiek dat beleidsmakers burgers te weinig
betrekken, is volgens haar dan ook niet terecht.
“Wij willen heel graag, maar de ruimte is vaak
gewoon niet. Dáár loopt het stuk.”

‘Door naar mensen te blijven kijken, blijven we zelf ook menselijk’
Marjolijn Olde Monnikhof, plaatsvervangend
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, sluit het kennissymposium af door haar
reflecties met de aanwezigen te delen. Door
alle verhalen die ze heeft gehoord is het gevoel
van urgentie om de mens écht centraal te stellen alleen maar groter geworden, zo stelt ze.
“Ik denk dat het aan het systeem dat we zelf
hebben vormgegeven ligt, dat het aan de politiek ligt, en dat het aan onszelf ligt. En dat we
daar met z’n allen iets aan moeten doen.”

“We moeten met elkaar aan de slag om
gewoonten, impliciete stereotypen,
processen en machtsverhoudingen aan
de kaak te stellen, met alternatieven te
komen en eerlijk toe te geven als iets een
keer niet lukt.”

Volgens Olde Monnikhof draait het uiteindelijk
om het moreel kompas waar je als beleidsmaker op koerst. “Het mag niet zo zijn dat de
enige ruimte voor maatwerk tijdens de onderhandelingen tussen departementen uit een
beleidsvoorstel wordt gehaald. Het mag niet zo
zijn dat we wonen alleen maar als een kwestie
van bouwen zien. En het mag niet zo zijn dat
een mensenrecht dat op zichzelf staat niets te
maken heeft met recht op goed onderwijs,
werk, gezondheid en andere sociaaleconomische rechten.” Olde Monnikhof acht het nodig
Marjolijn Olde Monnikhof, plaatsvervangend directeur van het Sociaal en Cultureel
Planbureau.
dat beleidsmakers en professionals die op een
of andere manier betrokken zijn bij het maken
en uitvoeren van beleid stelling durven te nemen. “Zeker als u snapt wat het met mensen doet als hun kinderen door
corona niet meer naar school kunnen of dat ze hun ouders in het verzorgingshuis niet meer mogen bezoeken.”
Ze wil beleidsmakers nadrukkelijk meegeven naar mensen te blijven kijken. “Maar kijken alleen is niet genoeg, je
moet mensen ook echt willen zien, echt willen snappen. Het is moeilijk om de mens in zijn geheel en in al zijn contexten te zien, dat vinden wij bij het SCP ook, maar het is vooral ontzettend belangrijk. Want door écht naar mensen
te blijven kijken, blijven we zelf ook menselijk.” Olde Monnikof zegt daarbij te beseffen dat in de waan van alledag
de mens soms uit beeld raakt. Of dat je er als beleidsmaker soms alleen voor staat.
Het vergt volgens de plaatsvervangend SCP-diecteur lef en moed om ook op dat soort momenten het juiste te doen
en mensen centraal te zetten. “Mensen echt zien en niet handelen naar het systeem vraagt iets van ons allemaal.
Als individu maar ook van ons samen. We moeten met elkaar aan de slag om gewoonten, impliciete stereotypen,
processen en machtsverhoudingen aan de kaak te stellen, met alternatieven te komen en eerlijk toe te geven als iets
een keer niet lukt. Ik hoop dat we daar als SCP met onze kennis een bijdrage aan kunnen leveren. Door onafhankelijk
ons werk te blijven doen, soms het voortouw te nemen in het agenderen van maatschappelijke problemen, handelingsperspectief te bieden en als dat nodig is naast beleidsmakers te gaan staan.”

Heeft u vragen over de drie menstypen en de kennis van het SCP hierover? Neem dan
gerust contact op met programmaleiders Maroesjka Versantvoort, Christine Carabain,
Martin Olsthoorn of Anne Roeters.

