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De vraag naar de resultaten
In de periode van 1900 tot 1974 is in Nederland het 
sterftecijfer van zuigelingen per duizend levendge
borenen gedaald van 155 tot 11. Het percentage een- 
kamerwoningen liep sinds 1900 terug van ruim 28 
tot 0,1 procent van alle woningen. Het gemiddelde 
inkomen van natuurlijke personen in koopkracht 
van 1963 steeg in zeventig jaar van ƒ 381 tot ƒ 3.266 
per inwoner. Het aantal deelnemers aan het voort
gezet en wetenschappelijk onderwijs in de leeftijds
groep tussen 12 en 25 jaar groeide van 50 tot 427 
per duizend. Dit alles in minder dan driekwart 
eeuw.1
Toch zijn er mensen die vinden dat de verzorgings
staat niet goed voor ons zorgt. En zij behoeven niet 
per se ongelijk te hebben. Niet alleen zijn er onmis
kenbaar nog veel maatschappelijke problemen, de 
vraag rijst ook in hoever de maatschappelijke ver
worvenheden aan de staat te danken zijn dan wel 
aan economische, technische en andere maatschap
pelijke ontwikkelingen.
Zowel conservatieven als radicale en gematigde her
vormers laten ons weten dat de verzorgingsstaat niet 
goed werkt.2 Men wijst op wat men noemt het falen 
van het overheidsbeleid ten aanzien van problemen 
als werkloosheid, de inflatie, de arme landen, het 
binnenlandse en internationale geweld, de milieu
verontreiniging, de energieschaarste en het onder
wijs. Hoewel de financiële en andere middelen van 
de verzorgingsstaat in de laatste tientallen jaren ge
weldig zijn toegenomen, spreken wetenschappelijke 
waarnemers over ’het tekortschieten van de staat als 
instrument voor de verwezenlijking van voor de 
burgers belangrijke waarden’,3 het tekort aan recht
vaardigheid in de verdeling van de levenskansen4 en 
het op rood staan van signalen uit het economisch 
systeem, die wijzen op een te sterk uitdijen van de 
publieke sector ten opzichte van de particuliere sec
tor.5
Men zou daarbij kunnen aantekenen dat, weten
schappelijk gezien, het antwoord op de vraag naar 
effecten van overheidsbeleid in de verzorgingsstaat 
nog vrijwel geheel niet is en ook niet wordt gegeven. 
Dit geldt in het bijzonder ook voor Nederland. Van 
de ruim ƒ 86 miljard die de Nederlandse rijksover
heid volgens de rijksbegroting 1977 uitgeeft, gaat 
naar schatting ruim ƒ 2,5 miljard naar speur- en 
ontwikkelingswerk, met inbegrip van dat van uni
versiteiten en hogescholen." Van dit bedrag wordt
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een uiterst miniem gedeelte — het zou een grote ver
rassing zijn als het meer dan enkele miljoenen was 
— besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar ef
fecten van overheidsbeleid. Een situatie die, zo zou 
men bijna zeggen, in een beschaafd land toch eigen
lijk niet meer mag voorkomen.
De maatschappelijke problemen zijn groot en de 
hulpbronnen schaars. Mede daarom is er behoefte 
aan informatie over de effectiviteit van beleidsalter
natieven. Het blijkt nu steeds meer dat niet alleen 
over de oorzaken van maatschappelijke problemen, 
ook over de effectiviteit van de ’oplossingen’ weinig 
informatie en zekerheid bestaat. Duidelijk is slechts 
dat het overheidsbeleid veelal geen spectaculaire op
lossing of zelfs maar vermindering van maatschap
pelijke problemen teweegbrengt.
Een overzicht van dertig relatief goed geëvalueerde 
vernieuwingen op sociaal en medisch gebied in de 
Verenigde Staten leidde tot de conclusie dat slechts 
ongeveer een vijfde van deze maatregelen een groot 
succes waren, dat ongeveer een zelfde aantal een 
gering tot matig positief effect had en dat de meeste 
andere óf geen waarneembare effecten hadden, óf 
gemengde effecten hadden óf zelfs meer schadelijk 
dan positief werkten.7
De weinige Nederlandse onderzoekingen die zich 
met effecten van overheidsbeleid bezig houden, ko
men eveneens tot een weinig positief beeld. Zo leid
de een evaluatie van de voorlichtingscampagne voor 
de verstedelijkingsnota tot de conclusie dat inspraak 
voor een belangrijk deel oude wijn in nieuwe zak
ken is, d.w.z.: inspraak is een nieuw middel voor 
personen die reeds participeerden, meer dan een 
middel voor personen die nog niet participeerden.8
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Een onderzoek naar de werking van individuele 
huursubsidies leverde als conclusie op dat de effec
tiviteit deels groot, deels beperkt en deels dubieus 
is.9 De commissie ex artikel 56 van de Wet Univer
sitaire Bestuurshervorming constateert dat deze wet, 
ruim zes jaar nadat zij het Staatsblad bereikte, zelfs 
nog maar zeer ten dele is ingevoerd.10 
Het belang van de vaak emotionele discussies over 
het beleid en de samenstelling van het kabinet en 
van colleges van burgemeester en wethouders wordt 
sterk gerelativeerd door het feit dat over de effecten 
en zelfs over de inhoud van het beleid van verschil
lende kabinetten en verschillende colleges van B. en 
W. slechts zeer weinig met enige zekerheid bekend 
is, niet alleen vooraf, maar ook achteraf. De meer 
dan tweeduizend jaar oude vraag van de Prediker: 
’Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, 
waarmee hij zich aftobt onder de zon?’ is voor het 
beleid van de Nederlandse overheid nog steeds ac
tueel.11
Politiek filosofisch bezien, gaat het bij het onder
zoek naar effecten van overheidsbeleid om uiterst 
fundamentele vragen als: Wat kan de staat über
haupt bijdragen tot een goede samenleving? En wat 
behoort de staat daartoe bij te dragen? Gezien het 
fundamentele karakter van deze vragen, kan de 
schaarste van wetenschappelijk onderzoek naar ef
fecten van overheidsbeleid verwondering wekken. 
Mede van uit een terechte bekommernis om de po
litieke democratie hebben politicologen en bestuurs
kundigen zich tot nu toe overwegend met de tot
standkoming en veel minder met de inhoud en ef
fecten van overheidsbeleid beziggehouden. In ter
men van de systeemanalyse: men heeft zich meer 
verdiept in de ’inputs’ en interne werking van het 
politieke systeem dan in de ’output’ (het overheids
beleid) en de ’outcomes’ (effecten van overheidsbe
leid).12 Daarbij besefte men niet altijd voldoende dat 
de inhoud en de effecten van overheidsbeleid, even
zeer als de totstandkoming, juist ook van uit demo
cratische gezichtspunten bezien sterk de aandacht 
verdienen.
De laatste jaren neemt, met name in de Amerikaan
se sociaalwetenschappelijke literatuur, de belang
stelling voor effecten van overheidsbeleid toe.13 Dit 
is waarschijnlijk deels te verklaren uit een gegroeid 
besef van de ernst van maatschappelijke problemen 
en de ontoereikendheid van veel overheidsbeleid. 
Enkele andere factoren zijn: de opkomst van de po

liticologische systeem-analyse, die de aandacht on
der meer op de ’outputs’, de ’outcomes’ en de ’feed
back’ van het systeem heeft gericht de belangstel
ling voor een realistische benadering die ook achter 
de formele instituties kijkt; de opkomst van de com- 
puter-technologie, die een kwantitatieve en vergelij
kende benadering van oorzaken en gevolgen van 
overheidsbeleid mogelijk maakt.14 
Dit beeld van de veranderende situatie zou ambi
tieuze studenten en docenten in de bestuurskunde 
ertoe kunnen verleiden hun studie in de steek te la
ten en, naar analogie van de Goal Attainment Ine., 
een Adviesbureau Doelbereiking BV op te richten. 
Een dergelijk bureau zou misschien een daverend 
succes kunnen worden, ware het niet dat zich enige 
niet geringe problemen voordoen.
Over enkele van die problemen handelt deze oratie. 
Daarbij komen twee vragen aan de orde: 1. Welke 
politieke, methodisch-technische en theoretische 
problemen doen zich ten aanzien van onderzoek in
zake effecten van overheidsbeleid voor? 2. In welke 
richting kan de oplossing van deze problemen wor
den gezocht? Over beide vragen kunnen hier slechts 
enkele onvolledige opmerkingen worden gemaakt.

Effecten-onderzoek en evaluatie-onderzoek
Onderzoek naar beleidseffecten wordt ten onrechte 
wel eens gelijkgesteld met evaluatie-onderzoek. De 
twee overlappen elkaar slechts gedeeltelijk. Kenmer
kend voor evaluatie-onderzoek is dat het langs we
tenschappelijke weg tracht te komen tot kennis met 
het oog op de beoordeling van de inhoud, totstand
koming en/of de effecten van een beleid, het ver
loop van een beleidsproces of van andere activitei
ten. Eén van de meest gestelde vragen is in het eva
luatie-onderzoek die naar de effecten van een be
leid. Het evaluatie-onderzoek is dan een studie van 
een bepaalde verandering, waarin het beleid de sti
mulans of onafhankelijke variabele is en het effect 
de afhankelijke variabele.15
Effecten-onderzoek is echter ook mogelijk zonder 
evaluatie. Hierna, in het theoretische deel van dit 
betoog, zal uiteengezet worden dat effecten-analyse 
meer dan tot nu toe gecombineerd behoort te wor
den met proces-analyse.
Onderzoekers zien als de kern van een evaluatie
onderzoek veelal niet alleen het vaststellen van ef
fecten, maar ook dat van de effectiviteit (doeltref
fendheid). Om de effectiviteit te kunnen vaststellen,
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moet de evaluatie-onderzoeker allereerst de doelein
den van het beleid opsporen. Men zegt zelfs wel dat 
een beleid, indien het geen duidelijk gespecificeerde 
en meetbare doeleinden heeft, niet geëvalueerd kan 
worden.1“ Hier doet zich — vooral in gevallen waarin 
politieke verklaringen over beleidsdoeleinden meer 
symbolisch dan instrumenteel zijn — het risico voor 
dat de evaluatie-onderzoeker de beleidseffecten af
meet aan bepaalde doeleinden die weinig meer dan 
politieke retoriek zijn, of zelfs alleen met het oog op 
het evaluatie-onderzoek en onder aandrang van de 
onderzoeker zelf geformuleerd werden. Van derge
lijke weinig reële doeleinden uitgaande, concludeert 
het evaluatie-onderzoek dan uiteraard nogal eens 
dat het onderzochte beleid niet effectief was. Het 
een en ander kan ertoe bijdragen dat het evaluatie
onderzoek een slechte naam krijgt.17 
De oplossing ligt ten dele in een meer objectieve en 
volledige explicitering en specificatie van de doel
einden en de middelen van de beleidvoerder, hetzij 
door de beleidvoerder zelf of, in samenwerking met 
hem, ook door de onderzoeker. Daarnaast kan de 
onderzoeker uiteraard effecten van beleid evalue
ren aan de hand van doeleinden of andere criteria 
die eventueel geheel los van die van de beleidvoer
der, naar eigen voorkeur zijn geformuleerd door de 
onderzoeker zelf, door burgers op wie het beleid 
zich richt of door nog anderen, zoals bijvoorbeeld 
parlementsleden, politieke partijen, belangengroe
pen en adviesorganen. Vanuit democratisch ge
zichtspunt bezien, is er onder meer voor evaluatie 
aan de hand van opvattingen van de burgers veel te 
zeggen.
In de derde plaats kunnen beleidseffecten ook wor
den onderzocht geheel los van wiens beleidsdoel
einden dan ook. Met andere woorden: beleidseffec
ten, met inbegrip van de niet nagestreefde en veelal 
ook niet verwachte neven-effecten, die uit een oog
punt van beleid en wetenschap niet minder interes
sant zijn dan de nagestreefde effecten, kunnen ook 
worden onderzocht zonder een beoordeling. De af
wezigheid van onderzoek naar beleidseffecten kan 
dus niet worden verontschuldigd door een verwij
zing naar de vaagheid of zelfs het ontbreken van ex
pliciete beleidsdoeleinden. Daarentegen is voor on
derzoek naar de effectiviteit per definitie wel kennis 
van een of meer doeleinden, van wie dan ook, on
misbaar.

Politieke problemen rond effectenonderzoek
De schaarste en de veelal matige kwaliteit van effec
tenonderzoek vallen deels te verklaren uit de poli
tieke omgeving van dit onderzoek. Enkele van de 
belangrijkste problemen van effectenonderzoek zijn, 
naast de vaagheid van de doeleinden, die al genoemd 
werd, de grote beloften van beleidsvormers en de 
geringe effecten van het beleid. Bij het werven van 
steun voor een beleid worden — als argument voor 
het te voeren beleid en voor de nodige fondsen — 
vaak hoge verwachtingen ten aanzien van de effecti
viteit van het beleid gewekt. Vooral indien een be
leid zich op moeilijke en reeds langdurige proble
men richt, is de verwachting van grote en snelle ver
anderingen echter meestal niet gerechtvaardigd. 
Daardoor zullen de gedemonstreerde effecten van 
het beleid doorgaans zwakker zijn dan de voorstan
ders aanvankelijk hoopten of geloofden. Bovendien 
moeten de methoden en technieken van het onder
zoek gevoelig genoeg zijn om geringe effecten op te 
sporen.18 Zelfs het meest zorgvuldig ontworpen en 
het best uitgevoerde onderzoek wordt blijkens de er
varing vaak ondermijnd door factoren in de politie
ke omgeving. Politieke machthebbers zijn geneigd 
positieve evaluaties te gebruiken om het door hen 
gesteunde beleid te legitimeren, onderzoeksresulta
ten die niet met hun opvattingen overeenstemmen te 
negeren en positieve evaluaties van een beleid waar
mee zij het niet eens zijn te voorkomen.1" Vanwege 
de politieke omgeving is de veronderstelling dat 
goed onderzoek per se in verbetering van het beleid 
zal resulteren dan ook naïef.
Voor zo ver men zich in de praktijk van het open
baar bestuur met onderzoek van beleidseffecten on
der meer in de vorm van kostenbatenanalyse bezig 
houdt, is dat vaker onderzoek voorafgaand aan be
leid dan onderzoek volgend op het bepalen en uit
voeren van beleid.20 Het is enerzijds begrijpelijk dat 
beleidsvoerders vóór de vaststelling van het beleid 
behoefte aan inzicht in de te verwachten gevolgen 
hebben. Anderzijds is het kortzichtig, voorbij te gaan 
aan het feit dat ex ante onderzoek aan betekenis 
zou winnen indien het, meer dan nu veelal het geval 
is, zou voortbouwen op eerder verricht ex post on
derzoek van empirische aard. Gegevens over be- 
leidsresultaten in het verleden kunnen ook iets zeg
gen over beleidsresultaten in de toekomst.21 Een 
achteruitkijkspiegel draagt bij tot een goede bestu
ring.
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Effectenonderzoek wordt, begrijpelijk, meer ge
steund door beleidvoerders die tot taak hebben 
hulpbronnen te verdelen over onderling concurre
rende beleidssectoren dan door beleidvoerders die 
zich slechts met één sector bezighouden.22 Bevorde
ring van dit onderzoek is intussen zeker niet alleen 
een taak van regering en ambtenaren, maar ook van 
het parlement, de provinciale staten en de gemeen
teraden, die immers mede een beoordelende en con
trolerende functie hebben. Goed effectenonderzoek 
biedt mogelijkheden tot een meer diepgaande en 
meer betrouwbare analyse dan in het kader van een 
nog grotendeels negentiende-eeuwse opvatting van 
de controlerende functie van het parlement veelal 
gebruikelijk is.23
Gezien de risico’s die de politieke omgeving van het 
beleid voor de kwaliteit en de kwantiteit van het 
onderzoek naar effecten van overheidsbeleid ople
vert, is het noodzakelijk dit onderzoek te doen uit
voeren door onafhankelijke onderzoeksinstanties, 
ook buiten de overheidssfeer. Dit geldt met name 
voor lange-termijnonderzoek. Daarbij valt vooral te 
denken aan onderzoek door universitaire en para- 
universitaire instituten, al moet worden toegegeven 
dat distantie ten aanzien van het beleid naast voor
delen ook nadelen voor het onderzoek heeft. Een 
goede communicatie tussen beleidvoerders en on
derzoekers blijft nodig, juist ook in het effectenon
derzoek.

Methodisch-technische problemen rond 
effectenonderzoek
De relatieve schaarste en de veelal matige kwaliteit 
van onderzoek naar effecten van overheidsbeleid 
zou, behalve uit politieke factoren, ook gedeeltelijk 
te verklaren kunnen zijn uit het feit dat dergelijk on
derzoek in methodisch-technisch opzicht moeilijk is, 
moeilijker misschien dan onderzoek naar de tot
standkoming van overheidsbeleid. Op het eerste ge
zicht lijkt dit inderdaad het geval te zijn.
De ideale opzet van effectenonderzoek is die van het 
klassieke experiment: het before-after ontwerp met 
een controlegroep. Er is een doelgroep die vóór en 
na de uitvoering van het beleid wordt onderzocht en 
een controlegroep die op dezelfde tijdstippen wordt 
geobserveerd. De doelgroep en de controlegroep 
moeten ten aanzien van relevante variabelen een ge
lijkwaardige samenstelling hebben,24 hetgeen ideali
ter inhoudt dat de te onderzoeken personen of ande

re eenheden ’at random’ aan de experimentele groep 
of de controlegroep zijn toegewezen.
Vaak moet men in plaats van met een dergelijk ont
werp volstaan met een before-after ontwerp zonder 
controlegroep, een after only ontwerp met een con
trolegroep of zelfs een after-only ontwerp zonder 
controlegroep. Het onderzoek van de before-situa- 
tie is veelal niet goed mogelijk, doordat het onder
zoek pas start nadat het beleid al in uitvoering ge
nomen is. Het onderzoek van een controlegroep 
moet nogal eens vervallen bij gebrek aan een iden
tieke controlegroep, bijvoorbeeld doordat het beleid 
zich op een gehele bevolking richt.
Het belang van experimenteel onderzoek naar be
leidseffecten kan met een enkel voorbeeld geïllu
streerd worden. Toen de Amerikaanse regering in 
New Jersey en Pennsylvania haar beroemde experi
menten met de negatieve inkomstenbelasting uit
voerde, betaalde zij aan experimentele groepen van 
gezinnen met lage inkomens verschillende bedragen, 
gemiddeld honderd dollar per maand gedurende 
drie jaar, terwijl controlegroepen met eenzelfde oor
spronkelijke inkomen niet zo’n betaling ontvingen. 
Hoewel het onderzoek omvangrijk was en de con
clusies complex zijn, hebben zij de tendentie aan te 
tonen dat geen van de acht systemen van aanvullen
de uitkeringen in het algemeen een belangrijk ef
fect op de geneigdheid tot werken had. Wel bleek 
bijvoorbeeld dat blanke vrouwen met lage inkomens 
die aanvankelijk slechts weinig uren en tegen zeer 
lage inkomens werkten ertoe kwamen hun werk en 
daarmee ook hun inkomen te verminderen. Afgaan
de op dit onderzoek, kan met niet in het algemeen 
stellen dat de verzorgingsstaat de drang tot werken 
vermindert. Wel kan dit het geval zijn bij een rela
tief laag loonpeil, een relatief hoog peil van uitke
ringen en bij bepaalde situaties voor bepaalde cate
gorieën van de bevolking.25
Ook de Nederlandse overheid onderneemt ’experi
menten’. Voorbeelden hier van zijn te noemen op 
zeer uiteenlopende gebieden, vanaf de midden
school en de klassieke zender Hilversum 4 tot de 
nationale landschapsparken, de centrale personen
administratie en vrijwillige vervroegde pensione
ring. De indruk dat dergelijke proefnemingen veel
al, ook daar waar dit wel mogelijk en noodzakelijk 
is, niet voldoen aan de eisen van het klassiek expe
rimentele ontwerp lijkt niet ongegrond.23 
Hoewel de methodisch-technische problemen van
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onderzoek naar beleidseffecten in het algemeen en 
die van beleidsexperimenten in het bijzonder niet 
gering zijn, zou het toch niet juist zijn in het alge
meen te stellen dat onderzoek naar effecten van 
overheidsbeleid in methodisch-technisch opzicht 
moeilijker is dan onderzoek naar de totstandkoming 
van overheidsbeleid. Er treedt in dit opzicht een 
vertekening op, doordat de totstandkoming van 
overheidsbeleid aanzienlijk vaker het voorwerp van 
onderzoek is geweest dan de effecten van overheids
beleid. Een preciese meting van invloed op de over
heid is echter — evenals meting van invloed van de 
overheid en bijvoorbeeld ook die van maatschappe
lijke gevolgen van technologische ontwikkelingen — 
uiterst schaars.27
Er doet zich nog een tweede vertekening voor. De 
suggestie is dat effectenonderzoek moeilijk is door
dat men daarbij redeneert van een verschijnsel naar 
zijn gevolgen in plaats van naar zijn oorzaken. In 
termen van een detective-roman zou de opgave dan 
niet zijn ’zoek de dader’, maar ’zoek de gevolgen 
van de daad’, een opgave die zelfs een Maigret 
moeilijke uren zou bezorgen. Het gaat hier echter 
om een kwestie van het kiezen van een onderzoeks
ontwerp. Er is veel te zeggen voor een onderzoeks
opzet waarbij men niet een overheidsbeleid centraal 
stelt en dan zijn gevolgen tracht vast te stellen, maar 
waarbij men een bepaalde maatschappelijke situatie 
of verandering centraal stelt en dan tracht na te gaan 
in hoe ver die door bepaald overheidsbeleid dan 
wel mede door bepaalde andere factoren kan zijn 
veroorzaakt. Wij hebben immers gegevens over vele 
maatschappelijke verschijnselen, die wij althans in 
onze maatschappij kunnen beschouwen als poten
tiële gevolgen van overheidsbeleid of van het ont
breken van overheidsbeleid, bijvoorbeeld de werk
gelegenheid en de verontreiniging van oppervlakte
water. Verder hebben wij gegevens over de ontwik
keling van deze verschijnselen in de loop van de tijd 
en in verschillende bestuurlijke gebieden, zoals bij
voorbeeld in staten, gemeenten, arbeidsmarktrayons 
en waterschappen. Wij kunnen nu althans trachten 
via de beschrijving van statistische samenhangen een 
begin te maken met de verklaring van dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen uit (a) kenmerken 
van het betreffende overheidsbeleid in de betreffen
de gebieden, (b) andere kenmerken van de politieke 
en administratieve systemen in de betreffende ge
bieden, (c) kenmerken van de economische, tech

nische en nog andere sociale systemen (veldvariabe- 
len) in de betreffende gebieden, waaronder bijvoor
beeld het afstoten van arbeidsplaatsen en de lozing 
van vuil water door de industrie.
Deze — niet alleen zaligmakende — aanpak heeft on
der meer het onmiskenbare voordeel dat maatschap
pelijke ontwikkelingen langs deze weg niet alleen 
uit verschillen in overheidsbeleid, maar ook uit het 
ontbreken van een overheidsbeleid verklaard kun
nen worden.28 Ook kan men bij een dergelijk onder
zoeksopzet aandacht schenken aan neven-effecten 
van een overheidsbeleid. Bovendien kunnen langs 
deze weg maatschappelijke ontwikkelingen mede 
verklaard worden uit de positie en het beleid van 
particuliere organisaties, waaronder bedrijven, en 
hun relaties met de overheid.
Bij de opzet en uitvoering van dergelijk onderzoek 
kunnen politicologen niet voldoende uit de voeten 
zonder samenwerking met en op zijn minst steun
verlening door bedrijfskundigen, economen, juris
ten, sociologen en aardrijkskundigen, en beoefe
naars van de natuurwetenschappen. Met het oog 
op lopend onderzoek naar effecten van overheids
beleid inzake de werkgelegenheid en de verontreini
ging van oppervlaktewater zijn in dit opzicht binnen 
de Onderafdeling der bestuurskunde van de THT en 
vanuit deze afdeling ook met de Afdeling der che
mische technologie reeds veelbelovende contacten 
tot stand gekomen. Het in voorbereiding zijnde on
derzoek inzake gemeentelijk beleid in diverse secto
ren biedt ook in dit opzicht perspectieven.
Een belangrijk probleem dat zich ten aanzien van 
onderzoek naar effecten van overheidsbeleid voor
doet, is de schaarste aan goede politieke en andere 
sociale indicatoren. Dit probleem geldt echter ook 
voor onderzoek naar de totstandkoming en de in- 
houd van overheidsbeleid, althans voor zover dit 
onderzoek vergelijkend van opzet is.29 
Vragen van ethische aard worden in de methodo
logische literatuur over onderzoek betreffende be
leidseffecten in het bijzonder besproken ten aanzien 
van experimenten. Van uit het gelijkheidsbeginsel 
rijst bijvoorbeeld de vraag of men bepaalde bevol- 
kinsgcategorieën, al is het maar tijdelijk en bij wijze 
van experiment, met uitsluiting van andere mag la
ten profiteren van bepaalde baten of mag belasten 
met bepaalde kosten van uit het vrijheidsbeginsel is 
de vraag onder meer in hoever men proefpersonen 
onwetend mag laten van de doeleinden van het ex
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periment. Dergelijke vragen gelden echter ook voor 
niet-experimenteel onderzoek en ook voor experi
menteel onderzoek dat niet effecten, maar de tot
standkoming van overheidsbeleid betreft, bijvoor
beeld op het gebied van de inspraak. Bovendien kan 
men opmerken dat een voor zover mogelijk op ex
perimenten gebaseerd beleid meer dan ander be
leid kan voldoen aan althans één uiterst belangrijk 
ethisch beginsel, namelijk dat de mens zich zoveel 
mogelijk rekenschap behoort te geven van de nage
streefde én de niet nagestreefde gevolgen van zijn 
handelen.30 De schaarste van onderzoek naar effec
ten van overheidsbeleid is, ook bezien van uit het 
ethische gezichtspunt van het maatschappelijk ver
antwoordelijkheidsbesef, bedenkelijk te noemen.

Theoretische problemen rond effectenonderzoek
In theoretisch opzicht versterkt onderzoek naar ef
fecten van overheidsbeleid onder meer de nood
zaak van een precieser denken over elementen en 
typen van de beleidsinhoud31 en van de beleidseffec
ten.32 Het vele werk dat op dit gebied nog te doen 
valt, zal gestimuleerd worden door effectenonder
zoek. Enkele theoretische beperkingen die dit on
derzoek tot nu toe vertoont, kan men als volgt sa
menvatten.
Let men op het tijdsaspect dan kan men vaststellen 
dat onderzoek naar beleidseffecten meestal slechts 
een momentopname geeft en zich betrekkelijk wei
nig met effecten van overheidsbeleid op een lange 
termijn bezig houdt. Wellicht belangrijker dan het 
korte-termijn effect van werkloosheids-, ziekte- en 
ouderdomsuitkeringen, onderwijs en dergelijke is 
het lange-termijn effect. De trend-analyse is echter 
helaas nog zwak ontwikkeld. De tijdsreeksen van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek en andere in
stanties herbergen een schat aan gegevens waarmee, 
zeker voor wat het onderzoek van beleidseffecten 
betreft, slechts weinig wordt gedaan.33 
Beziet men het ruimtelijk aspect, dan kan men con
stateren dat effectenonderzoek zich nog altijd wei
nig richt op effecten van overheidsbeleid in ver
schillende politieke systemen, zowel inter-nationaal 
als inter-provinciaal en inter-lokaal. Buiten Neder
land zijn in dit opzicht reeds opmerkelijke vorderin
gen gemaakt. Een onderzoek dat zestig westerse lan
den en ontwikkelingslanden betrof, leidde tot de 
conclusie dat de bestaansduur van sociale voorzie
ningen, die beschouwd werd als een indicator van

een overheidsbeleid, gericht op een meer gelijke ver
deling van de welvaart, een positieve samenhang 
vertoont met de bestaande mate van inkomensge
lijkheid en met een bepaalde meting van het sociale 
welzijn.34 Hoewel de operationalisering van de be
grippen en de causale analyse in dergelijk onderzoek 
nog voor veel verbetering vatbaar zijn, opent zo’n 
vergelijkend onderzoek toch voor de theorievorming 
over de effecten van overheidsbeleid grote perspec
tieven.35
Effecten-onderzoek houdt zich verder veelal bezig 
met effecten in termen van de produktie van bepaal
de goederen, zoals onderwijs, werkgelegenheid en 
dergelijke. In toenemende mate, maar nog steeds 
betrekkelijk weinig, let men daarbij ook op de ver
deling van de geproduceerde goederen over ver
schillende categorieën van de bevolking, met andere 
woorden op gelijkheid en ongelijkheid. Opmerkelijk 
is ook dat het evaluatie-onderzoek zich zelden of 
nooit bezig houdt met effecten in termen van de 
vrijheid van de burgers. De meting van vrijheid is 
niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk en er is 
dan ook geen reden de theorievorming over de vrij- 
heidsaspecten van de verzorgingsstaat over te laten 
aan ideologische discussie of aan op zichzelf niet 
onverdienstelijke abstracte modellenbouwers.30 
Na deze korte opmerkingen over effecten van over
heidsbeleid dan nu enige opmerkingen over facto
ren waaruit men dergelijke effecten kan verklaren.
In het evaluatie-onderzoek krijgen deze factoren 
veelal betrekkelijk weinig aandacht. Voor zo ver de 
(in-)effectiviteit van overheidsbeleid wordt ver
klaard, beperkt men zich doorgaans tot de doelein
den (die nogal eens te hoog gesteld blijken te zijn), 
de middelen (die nogal eens ontoereikend blijken te 
zijn) en variabelen in het beleidsveld (die nogal eens 
weerbarstig blijken te zijn). Evaluatie-onderzoekers 
besteden over het algemeen weinig of geen aandacht 
aan andere bestuurlijke factoren dan de doeleinden 
en middelen van het beleid. Zij gaan veelal voorbij 
aan kenmerken van het beleidsproces, waaruit de 
(in-)effectiviteit van overheidsbeleid wellicht deels 
te verklaren is.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
de evaluatie-onderzoekers vaak economen, sociolo
gen of psychologen zijn die zich op een bepaalde be
leidssector, zoals het onderwijs of de arbeidsmarkt, 
gespecialiseerd hebben. Aan de andere kant beste
den politicologen, juristen en bestuurskundigen
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vaak wel aandacht aan de totstandkoming en uit
voering, maar niet aan de effecten van overheids
beleid. Ook dit is begrijpelijk, aangezien zij zich 
veelal niet op de inhoud en effecten van overheids
beleid in een bepaalde sector gespecialiseerd heb
ben.37
Gezien deze stand van zaken, is er een niemands
land tussen onderzoek naar effecten van overheids
beleid enerzijds en onderzoek naar de totstandko
ming en uitvoering van overheidsbeleid anderzijds. 
Het resultaat daarvan is dat de verklaring van de 
(in-)effectiviteit van overheidsbeleid uit bestuurlijke 
factoren tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. 
Om deze leemte op te vullen, lijkt samenwerking 
tussen economen, juristen, politicologen, sociologen 
en nog anderen die zich met onderzoek van het 
openbaar bestuur bezig houden, een aangewezen 
weg, hoe moeilijk die weg ook mag zijn. Daarnaast 
is echter ook een bijna copernicaanse omwenteling 
in het maatschappij-wetenschappelijk onderzoek 
nodig; van een onderzoek dat zich tot administra
tieve, politieke, economische of andere maatschap
pelijke (sub-)systemen beperkt naar onderzoek dat 
zich met de relaties tussen deze systemen bezig 
houdt; van onderzoek dat bestuurlijke en andere 
maatschappelijke verschijnselen betrekkelijk los van 
elkaar beschouwt, of op zijn best bestuurlijke ver- 
verschijnselen verklaart uit overheidsbeleid en an
dere bestuurlijke verschijnselen.
Uit welke bestuurlijke factoren valt de (ineffecti
viteit van overheidsbeleid te verklaren? Sterk ver
eenvoudigd, kan men een aantal theoretische noti
ties over factoren van effectiviteit als volgt weer
geven. De kans dat een systeem — bijvoorbeeld een 
maanraket, een overheid, een afdeling bestuurskun
de of een student — zijn doel bereikt, zal groter zijn 
naarmate dit systeem meer doelgericht is, meer re
levante informatie ontvangt en verwerkt, zijn krach
ten beter verdeelt en meer geïntegreerd is. Op het 
overheidsbeleid toegepast, kunnen we dit zeer kort 
samengevat als volgt formuleren: ’Een overheidsbe
leid zal meer effectief zijn naarmate dit beleid meer 
doelgericht is, de relevante informatie omvangrijker 
en meer toegankelijk is, de verdeling van de politie
ke macht meer gelegitimeerd is, de politieke integra
tie groter is en de politieke conflicten kleiner zijn’. 
Deze centrale hypothese, die in vier deelhypothesen 
uiteenvalt, kan men verbijzonderen voor elk van de 
vijf deelprocessen die men in het beleidsproces kan

onderscheiden: de beleidsvoorbereiding, de beleids
bepaling, de beleidsuitvoering, de beleidsevaluatie 
en de terugkoppeling. Men komt dan tot twintig 
deelhypothesen, waarvan de eerste luidt: ’Hoe meer 
doelgericht het overheidsbeleid, des te meer effec
tief de beleidsvoorbereiding’ en de laatste: ’Hoe 
meer politieke integratie en hoe minder politieke 
conflicten, des te meer effectief de terugkoppeling’. 
Daarbij gaan we van de veronderstelling uit dat de
ze deelprocessen effectief kunnen worden genoemd 
voorzover zij bijdragen tot het bereiken van de doel
einden van het beleid.38
Het is niet mogelijk elk van deze hypothesen hier 
uitvoerig toe te lichten. De verdere uiteenzetting 
blijft beperkt tot een kortere toelichting van vier 
centrale hypothesen inzake doelgerichtheid, infor
matie, politieke machtsverdeling en politieke inte
gratie enerzijds en hun veronderstelde samenhang 
met de effectiviteit van deelprocessen in het beleids
proces van het overheidsbeleid anderzijds.
Veel meer dan notities kunnen het niet zijn, aange
zien er zoals gezegd een niemandsland ligt tussen de 
literatuur over effectiviteit van overheidsbeleid en 
die over bestuurlijke factoren anderzijds. Voorop
gesteld moet ook worden dat de toetsing van de vol
gende hypothesen niet alleen een taak voor politi
cologen is, maar voor alle onderzoekers die zich in
teresseren voor maatschappelijke problemen, voor 
hun oplossing en voor wat daar tussen ligt.

Centrale hypothese I
Hoe meer doelgericht het overheidsbeleid, des te 
meer effectief de voorbereiding, bepaling, uitvoe
ring, evaluatie en terugkoppeling van het overheids
beleid.
Een beleid kan als meer doelgericht beschouwd 
worden, naarmate de doeleinden meer expliciet, spe
cifiek, meetbaar, gesystematiseerd en in een volgor
de van prioriteiten geformuleerd zijn.38 
Verduidelijking van waarden of doeleinden is ge
woonlijk een vereiste voor de empirische analyse 
van beleidsalternatieven.40 Over de middelen, activi
teiten, tijdstippen en effecten van een doelgericht 
beleid kan de beleidsvoorbereider meer gerichte in
formatie en meer betrouwbare adviezen uitbrengen 
dan over een beleid waarvan de doeleinden niet dui
delijk zijn. Beleidsvoorbereiding kan in meerdere of 
mindere mate beginnen met een poging tot explici
tering, specificatie, systematisering en ordening van
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doeleinden. Dergelijke pogingen in de sfeer van de 
Nederlandse overheid verdienen vanuit een streven 
naar een effectief beleid positieve waardering en 
constructieve kritiek.41
Ook de effectiviteit van de beleidsbepaling ten aan
zien van middelen, activiteiten en tijdstippen hangt 
waarschijnlijk in belangrijke mate af van de doelge
richtheid van het beleid en zijn alternatieven. Ter- 
wille van de effectiviteit, en ook terwille van ge
rechtigheid en vrijheid, is het bijvoorbeeld van be
lang dat bij de formulering van doeleinden meer 
dan tot nu toe niet alleen aandacht wordt geschon
ken aan de produktie van materiële en immateriële 
goederen, maar ook aan de verdeling daarvan over 
verschillende categorieën van de bevolking. Iets der
gelijks geldt ook voor de vrijheid van de burgers in 
allerlei sectoren van overheidsbeleid.42 
De beleidsuitvoering kan niet slagen — en trouwens 
evenmin falen — zonder een doel aan de hand waar
van zij kan worden beoordeeld. De problemen van 
de uitvoering hangen onder meer samen met het feit 
dat beleidsuitvoerders veelal een onvoldoende dui
delijk beeld van de doeleinden hebben.43 
Voor wat de evaluatie betreft, een veronderstelling 
van veel evaluatie-onderzoek is dat het beleid, en in 
het bijzonder zijn doeleinden, voldoende duidelijk 
omschreven zijn om het ontwerpen van een onder
zoek mogelijk te maken. De praktijk is echter dat de 
doeleinden dikwijls zo weinig meetbaar geformu
leerd zijn dat de evaluatie en ook de uitvoering van 
het beleid als onmogelijk of als irrelevant kan wor
den beschouwd. Dit is echter geen reden om effec- 
tenonderzoek eventueel aan de hand van andere 
doeleinden dan die van de beleidvoerder, achterwe
ge te laten. De mystificatie kan de doelgerichtheid 
van het beleid en daardoor ook de doeltreffendheid 
bevorderen.44

Centrale hypothese II
Hoe groter en meer toegankelijk de relevante infor
matie, des te meer effectief de voorbereiding, bepa
ling, uitvoering, evaluatie en terugkoppeling van het 
overheidsbeleid.
Een beleid is een samenstel van onder meer doelein
den en middelen. Als zodanig impliceert het een 
theorie of althans een theoretische notie, een ver
moeden over de bewust nagestreefde en andere ge
volgen van bewust gekozen oorzaken. Hoe beter de 
theorie, hoe meer effectief — altijd ceteris paribus

— het beleid zal zijn.45 Dat beleid, voorzover onder
zocht, veelal weinig effectief blijkt te zijn, kan mede 
verklaard worden uit tekorten in de ontwikkeling 
van de theorieën die aan het beleid ten grondslag 
liggen. Bij het toetsen en verbeteren van theorieën 
die aan overheidsbeleid ten grondslag liggen kun
nen beoefenaars van vele wetenschappen een rol 
spelen. Ondanks alle informatie die verzameld en 
geanalyseerd wordt en ondanks alle adviezen die uit
gebracht worden, lijdt de beleidsvoorbereiding on
der een geweldig tekort aan informatie, en dan voor
al wetenschappelijke informatie. Dit geldt niet al
leen voor informatie over het beleidsveld, d.w.z. het 
object waarop het beleid zich richt, maar ook voor 
informatie over beleidsprocessen en hun effecten. 
Het tekort aan informatie in de beleidsvoorberei
ding werkt door in de beleidsbepaling. Een bijzon
dere illustratie hiervan is de Nederlandse kabinets
formatie. De vraag rijst op hoeveel informatie de 
vele belangrijke beleidskeuzen in deze periode ge
baseerd kunnen zijn. De beleidsvorming is bij ge
brek aan informatie om met Lindblom te spreken 
een voortmodderen: belangrijke beleidsalternatie
ven en belangrijke mogelijke effecten worden in de 
analyse verwaarloosd.46 Temeer als blijkt dat de me
ningsverschillen tijdens een kabinetsformatie al
thans gedeeltelijk over de geschatte effectiviteit van 
beleidsmaatregelen lopen, mag de vraag gesteld 
worden of de effectiviteit er niet mee gediend zou 
zijn als meer belangrijke beslissingen buiten de for- 
matieperiode zouden worden genomen. De forma
tie duurt althans uit een oogpunt van informatie
verwerking waarschijnlijk eerder te kort dan te lang. 
Ook beleidsuitvoerders hebben veelal een gebrek 
aan informatie, onder meer over beleidseffecten. 
Uitvoerders hebben nogal eens de neiging meer in 
de inputs dan in de gevolgen van beleid geïnterres- 
seerd te zijn. Deze neiging heeft onder meer te ma
ken47 met het feit dat de inputs aan de uitvoerders 
veelal meer prestige opleveren dan de effecten. Een 
tekort aan kennis, vooral van de inhoud van het be
leid, is er ook bij vele beleidsobjecten, d.w.z. burgers 
op wie het beleid zich richt. Mede door gebrek aan 
informatie zijn er volgens sommige onderzoekingen 
grote aantallen burgers die hun rechten op sociale 
uitkeringen en andere voorzieningen niet geldend 
maken zodat de beleidsuitvoering niet effectief is.48 
Een tekort aan informatie is er ook bij de beleids
evaluatie, enerzijds door de al gesignaleerde schaar
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ste van wetenschappelijk onderzoek naar beleids
effecten, anderzijds ook doordat de resultaten van 
dergelijk onderzoek terzijde worden geschoven. 
Toen Amerikaanse evaluatie-onderzoekers tot de 
conclusie kwamen dat het populaire programma 
Head Start, bestemd om achtergestelde jonge kin
deren op het functioneren in de scholen voor te be
reiden, slechs weinig effect had, werd het onderzoek 
in de communicatiemedia zwaar gekritiseerd. Het 
Congres voer meer op het kompas van de media dan 
op dat van de onderzoekers en stelde nog honderden 
miljoenen voor het populaire Head Start beschik
baar, zonder garantie dat het effectief zou zijn.49

Centrale hypothese III
Hoe meer gelegitimeerd de verdeling van de poli
tieke macht, des te meer effectief de voorbereiding, 
bepaling, uitvoering, evaluatie en terugkoppeling 
van het overheidsbeleid.
De effeciviteit van overheidsbeleid is onder meer 
afhankelijk van de steun van betrokkenen in het be
leidsveld. Deze steun hangt onder meer af van de 
mate van legitimiteit van het politieke systeem, 
d.w.z. van de mate waarin de politieke machtsver
deling binnen het systeem door de personen die tot 
het systeem behoren als juist wordt beschouwd. De 
legitimiteit op haar beurt is onder meer afhankelijk 
van de mate van gelijkheid in de verdeling van de 
politieke macht over verschillende categorieën van 
burgers, m.a.w. van de mate van politieke democra
tie.69
Het probleem van de legitimiteit doet zich reeds 
voor van af de voorbereiding van het beleid. Indien 
informatie wordt verzameld en adviezen worden ge
formuleerd met voorbijgaan van bepaalde catego
rieën van belanghebbenden, wordt afbreuk gedaan 
aan de legitimiteit en daarmee ook aan de effectivi
teit van de beleidsvoorbereiding. In verband hiermee 
verdient, onder meer met het oog op de groeiende 
minderheids-problemen, de representativiteit van 
het ambtelijk apparaat en van de adviesorganen — 
beide binnen de grenzen van de vereiste deskundig
heid — meer aandacht dan zij tot nu toe in Neder
land heeft ontvangen.61
Voor wat de machtsverdeling bij beleidsbepaling be
treft, de uiterst fundamentele veronderstelling dat 
democratische politieke systemen een meer — of 
juist minder — effectief beleid voortbrengen dan an
dere politieke systemen is noch op inter-locaal noch

op inter-nationaal of andere niveau tot nu toe geheel 
bevredigend getoetst. De meting van zowel de poli
tieke democratie als andere variabelen levert nog 
grote problemen op. Volgens een onderzoek dat zes
tig landen betrof, vertoont de mate van politieke de
mocratie een positieve en tamelijk sterke relatie met 
de onderzochte vormen van sociale gelijkheid. Als 
men echter het peil van de economische ontwikke
ling constant houdt, blijkt geen samenhang tussen 
politieke democratie en sociale gelijkheid te kunnen 
worden aangetoond.62 Ondanks dergelijke tot na
denken en navolging stimulerende onderzoekingen, 
kan men vaststellen dat het onderzoek naar de ver
moedelijk uiterst fundamentele samenhang tussen 
de legitimiteit van de verdeling van de politieke 
macht en effectiviteit van het overheidsbeleid nog in 
de kinderschoenen staat.
Voor wat de machtsverdeling bij de beleidsuitvoe
ring betreft, gaat het ten eerste om de decentrali
satie van de uitvoering. De veronderstelling dat de
centralisatie tot een meer doeltreffende uitvoering 
leidt, gaat zeker niet altijd op. Zo werd een bepaalde 
Amerikaanse wet op het gebied van het compensa- 
tie-onderwijs voor arme kinderen, waarvan de uit
voering, die jaarlijks meer dan een miljard dollar 
omvatte, geheel aan locale scholen werd overgela
ten, in de grote meerderheid van de gevallen een
voudig niet uitgevoerd. De miljarden werden wel 
uitgegeven, maar op manieren die geen duidelijke 
relatie met de doeleinden van de wetgever onder
hielden.63
Een ander belangrijk punt is de machtsverdeling 
tussen ambtenaren en burgers bij de beleidsuitvoe
ring. Deze machtsverhouding hangt onder meer af 
van de mate waarin de uitvoering in algemene voor
schriften geregeld is dan wel aan de discretionaire 
bevoegdheden van de ambtenaar is overgelaten. In 
hoever discretionaire bevoegdheden de macht van 
de ambtenaar en de effectiviteit van het beleid ver
groten of verkleinen hangt onder meer af van de rol
opvatting van de ambtenaar op het punt van zijn 
houding tot zijn cliënten.64
De politieke machtsverhoudingen rond de evaluatie 
kwamen reeds kort aan de orde. Een probleem 
waarmee de evaluator van het begin af te maken 
heeft, is hoe de doeleinden aan de hand waarvan ge
ëvalueerd zal worden zo kunnen worden omschre
ven dat de onderzoeker de steun van de opdrachtge
ver behoudt en die van de personen op wie het beleid
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zich richt en andere belanghebbende partijen ver
werft.55 Het overnemen van de beleidsdoeleinden 
van de administratieve instantie door de onderzoe
ker, als gevolg van de machtsverhoudingen, kan de 
aanvaarding van de resultaten van de evaluatie in 
bredere kring bemoeilijken. Ook dit pleit voor on
derzoek naar beleidseffecten door onafhankelijke 
onderzoeksinstellingen, al dan niet buiten de sfeer 
van de overheid.

Centrale hypothese IV
Hoe meer politieke integratie en hoe minder poli
tieke conflicten, des te meer effectief de voorberei
ding, bepaling, uitvoering, evaluatie en terugkoppe
ling van het overheidsbeleid.
De groei van de verzorgingsstaat lijkt in westerse 
parlementaire systemen in toenemende mate verge
zeld te gaan van de opkomst van instabiele regerin
gen die berusten op een krappe meerderheid, een in
stabiele coalitie of zelfs een minderheid in het par
lement.56 Hoe meer omvangrijk het overheidsbeleid, 
hoe meer het zich met verdeling van materiële en 
immateriële goederen bezig houdt, en hoe schaarser 
de te verdelen goederen, des te groter de kans op 
spanningen en conflicten bij het bepalen van het 
beleid. De fragmentatie van het eisenpatroon en van 
de besluitvorming bevordert een weinig geïnte
greerd beleid en vermindert waarschijnlijk de effec
tiviteit van het bepalen van het overheidsbeleid.57 
De effectiviteit van de beleidsvoorbereiding wordt 
bevorderd door communicatie en samenwerking 
tussen beleidsvoorbereiders onderling. Bij verdeelde 
adviezen — hetzij van individuele beleidsvoorberei
ders, hetzij van adviesorganen — heeft de beleids
bepaler verhoudingsgewijs vrij spel. Hij zal dan ge
neigd zijn meer op de eigen voorkeuren dan op de 
informatie van de adviseurs af te gaan.58 Van veel 
belang zijn uiteraard ook de communicatie en sa
menwerking tussen de beleidsvoorbereiders ener
zijds en de beleidsbepalers anderzijds. Hier doen 
zich vele spanningen en conflicten voor, die aan de 
effectiviteit van de beleidsvoorbereiding afbreuk 
kunnen doen.59
De effectiviteit van een beleid veronderstelt een 
causale keten vanaf de toepassing van de gekozen 
middelen, d.w.z. de beleidsuitvoering naar de be
leidseffecten. Hoe meer schakels deze keten omvat, 
hoe groter het aantal relaties, hoe minder kans op 
integratie, des te meer kans op conflicten en des te

minder kans op effectiviteit van het beleid.60 
Bij de evaluatie van het beleid zijn, als er een we
tenschappelijk evaluatie-onderzoek wordt verricht, 
de belangrijkste tegenpolen: de bestuurders, wier 
taak het is het beleid te steunen en uit te voeren, en 
de evaluators, wier taak het is het beleid te kritise
ren.61 De kans op conflicten tussen de beleidsuit
voerders en de beleidsevaluator hangt onder meer 
samen met drie factoren. Ten eerste kunnen de me
thodisch-technische eisen van het evaluatie-onder
zoek administratieve problemen opleveren. De be
leidsuitvoerders zijn veelal weinig coöperatief ten 
aanzien van de wens van de evaluators om het be
leid te wijzigen in termen van selectie van de parti
cipanten en variatie van de beleidsuitvoering. In de 
tweede plaats: beleidvoerders wensen snelle onder
zoeksresultaten, maar onderzoekers hebben tijd no
dig. De beleidvoerder staat daarbij niet altijd open 
voor de gedachte dat hij boet voor zijn eigen zonden, 
namelijk het verzuimen van evaluatie-onderzoek in 
het verleden.62 In de derde plaats trachten onder
zoekers wel eens de rol van de beleidsbepaler over 
te nemen. Het is, in het algemeen gesproken, zeker 
wenselijk en mogelijk dat onderzoekers ook beleids
adviezen formuleren. Toch zijn er voorshands goede 
redenen voor de opvatting van een aanvoerder in 
een ’oorlog tegen de armoede’, namelijk dat de rol 
van de maatschappijwetenschappen niet primair het 
formuleren van overheidsbeleid, maar het meten 
van zijn resultaten omvat.63
Tot zover enkele opmerkingen over enige politieke, 
methodische en theoretische problemen rond onder
zoek naar effecten van overheidsbeleid.
Dit betoog is meer een program dan een overzicht 
van successen geworden. In dit opzicht lijkt de 
stand van het beleidsonderzoek misschien op die 
van veel beleid. Rest ons slechts de moeilijke weg 
van het empirisch onderzoek naar effecten van over
heidsbeleid en hun bestuurlijke factoren in te slaan, 
in de verwachting dat langs deze weg niet alleen 
over deze effecten, maar ook in het algemeen over 
beleidsprocessen in het openbaar bestuur meer we
tenschappelijke kennis en inzicht zullen ontstaan 
dan nu beschikbaar zijn. Daarmee zullen naast de 
wetenschap ook de doeltreffendheid, de doelmatig
heid en het democratisch gehalte van het overheids
beleid gediend zijn. Vanzelfsprekend moet men ook 
in dit opzicht geen wonderen verwachten.
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Aantekeningen
* Oratie, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt 
van gewoon hoogleraar met als leeropdracht ’beleids
processen in het openbaar bestuur’ in de Onderafdeling 
der bestuurskunde van de Technische Hogeschool 
Twente te Enschede op 10 november 1977. De schrijver 
is erkentelijk voor stimulerende gesprekken, onder meer 
met leden van het wetenschappelijk corps van de Onder
afdeling der bestuurskunde van de THT, prof. dr. H. M. 
in ’t Veld-Langeveld en drs. B. G. Zandstra-Andela. 
Enkele van de belangrijkste begrippen in dit betoog wor
den hier als volgt omschreven:
Verzorgingsstaat: de staat zoals ze zich in West-Euro- 
pa en andere delen van de westerse wereld sinds de 
tweede helft van de negentiende eeuw heeft ontwikkeld 
en waarvan de belangrijkste kenmerken zijn:
1 het streven naar bevordering van het welzijn van alle 
burgers en
2 een parlementair-democratisch regime.
Beleid: het streven naar het bereiken van bepaalde doel
einden met bepaalde middelen en in een bepaalde tijds
volgorde.
Beleidsproces: het dynamisch geheel van handelingen 
met betrekking tot het voorbereiden, bepalen, uitvoeren, 
evalueren en bijsturen van een beleid. 
Beleidsvoorbereiding: het verzamelen en analyseren van 
informatie en het formuleren van adviezen met het oog 
op het te voeren beleid.
Beleidsbepaling: het nemen van beslissingen over de in- 
houd van een beleid. Hiertoe behoort het kiezen en spe
cificeren van doeleinden, middelen, aktiviteiten en tijds
volgorde.
Beleidsuitvoering: (implementatie): het toepassen van 
de gekozen middelen voor de gekozen doeleinden en in 
de gekozen tijdsvolgorde.
Beleidsevaluatie: het beoordelen van inhoud, totstand
koming en/of effecten van een beleid en/of van een of 
meer deelprocessen van een beleidsproces. 
Terugkoppeling: Het bijsturen van het beleid op basis 
van informatie over de beleidseffecten en het verloop 
van het beleidsproces.
Effectiviteit: (doeltreffendheid): de mate waarin een 
bepaald middel bijdraagt tot het bereiken van een be
paald doel.
Voor een toelichting en andere definities: A. Hooger- 
werf, Politicologie: Begrippen en problemen (Alphen 
aan den Rijn, 1972), Syllabus Beleidsprocessen I (En
schede, 1977) en onder redactie van dezelfde, Beleid 
belicht, deel I (Alphen aan den Rijn, 1972). 1

1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Zeventig jaren 
statistiek in tijdreeksen, 1899-1969, ’s-Gravenhage, 1970, 
pp. 19, 31, 38 en 138; 75 Jaar statistiek van Nederland, 
’s-Gravenhage, 1975, pp. 13 en 122; Statistisch Zakboek

1976, Voorburg, 1976, p. 31.
2 Harold L. Wilensky, The Welfare State and Equality: 
Structural and Ideological Roots of Public Expenditu
res, Berkeley etc., 1975; Morris Janowitz, Social Con
trol of the Welfare State, New York, etc., 1976.
3 J. K. De Vree, Het stervensuur van Leviathan? Be
schouwingen over de ontwikkeling van staat en inter
nationale samenleving, Alphen aan den Rijn, 1974, p. 7.
4 C. J. M. Schuyt, Rechtvaardigheid en effectiviteit in 
de verdeling van levenskansen: Een rechtssociologische 
beschouwing, Rotterdam, 1975.
5 A. Heertje, De economische toekomst van de wel
vaartsstaat, in: Beleid en Maatschappij, juli/augustus
1977, pp. 166-174. Zie ook H. Daudt en C. J. M. Schuyt 
in het zelfde nummer, en voorts Beleid en Maatschap
pij, mei 1977.
8 Wetenschapsbudget 1977, Tweede Kamer, zitting 
1976-1977,14101, nr. 2, p. 52.
7 Carl A. Bennett en Arthur A. Lumsdaine, Evaluation 
and Experiment: Some Critical Issues in Assessing So
cial Programs, New York etc., 1975, pp. 175, 176. Zie 
ook Carol H. Weiss, The Politicization of Evaluation 
Research, in: Journal of Social Issues, vol. 26,1970, pp. 
57-68, vooral pp. 62 en 65.
8 Eerst u, dan de minister: Evaluatie van de voorlich
tingscampagne voor de verstedelijkingsnota, N.V. v/h 
Nederlandse Stichting voor Statistiek, ’s-Gravenhage- 
Amsterdam, 1976 pp. 17,18.
9 C. T. J. Lucassen en H. Priemus, Individuele huur
subsidie: Evaluatie van een instrument van volkshuis
vestingsbeleid, R.I.W.-Instituut voor Volkshuisvestings- 
onderzoek Delft, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1977.
10 Een planmatige aanpak van de verdere invoering 
van de WUB, ’s-Gravenhage, 1977. Zie ook bijv. Rap
port van de Werkgroep Kosten-Effectiviteitsanalyse 
Wereldomroep, Ministerie van C.R.M., 1976, en C. P. 
van den Beid, Conjunctuurpolitiek in en om de jaren 
vijftig, CPB, ’s-Gravenhage, 1963.
11 Prediker 1:3.
12 Vgl. David Easton, A Systems Analysis of Political 
Life, New York, 1965, pp. 351, 352, en Michael Hill, The 
State, Administration and the Individual, London, 1976, 
pp. 9,10.
13 Vgl. Elmer L. Struening en Marcia Guttentag (eds.), 
Handbook of Evaluation Research, vol. 1 en 2, Bever
ly Hills etc., 1975; Gene V. Glass (ed.), Evaluation Stu
dies Review Annual, vol. 1, Beverly Hills etc., 1976; het 
tijdschrift Evaluation Quarterly, verschijnend sinds fe
bruari 1977, en voorts bijv. Clark C. Abt, (ed.), The Eva
luation of Social Programs, Beverly Hills, etc., 1976; I. 
N. Bernstein (ed.), Validity Issues in Evaluative Re
search, Beverly Hills, etc., 1976; Harry Eckstein, The 
Evaluation of Political Performance: Problems and Di
mensions, Beverly Hills, etc., 1971; K. M. Dolbeare,
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(ed.), Public Policy Evaluation, Beverly Hills, etc., 1975; 
Fred I. Greenstein en Nelson W. Polsby, (eds.), Hand
book of Political Science, vol. 6, Policies en Policyma
king, Reading, Mass., etc., 1975, pp. 305-379 en 439- 
473; Peter H. Rossi en Walter Williams (eds.), Evalua
ting social programs, New York, 1972; Carol H. Weiss, 
Evaluation Research, Englewood Cliffs, N.J., 1972. 
Enkele Nederlandse voorbeelden van effecten-onder- 
zoek en evaluatie-onderzoek zijn A. W. van den Ban, 
Boer en landbouwvoorlichting: De communicatie van 
nieuwe landbouwmethoden, Assen, 1963; G. J. Kruyer, 
Organiseren en evalueren, Meppel, 1969; J. de Jonge, 
De agrarisch-sociale voorlichting in het gebied Epe- 
Heerde: Verslag van een evaluatie-onderzoek, Amster
dam, 1973.
11 Robert C. Fried, Comparative Urban Policy and 
Performance, in: Greenstein en Polsby, t.a.p., pp. 305- 
379; John G. Grumm, The Analysis of Policy Impact, 
in: Greenstein en Polsby, t.a.p., pp. 439-473; Vincent 
Ostrom, The Intellectual Crisis in American Public Ad
ministration, rev. ed., Alabama, 1974, pp. 113-133 en 
passim.
15 Vgl. H. M. i n ’t Veld-Langeveld, De evaluatie van 
het beleid, in: A. Hoogerwerf (red.), Beleid belicht, deel 
1, Alphen aan den Ryn, 1972, pp. 204-224, vooral pp. 
204-207; G. J. Kruyer, Organiseren en evalueren, Mep
pel, 1969, pp. 135-137. Anders: Mark S. Thompson, 
Evaluation for Decision in social Programmes, West- 
mead/Lexington, 1975, vooral pp. 13-33.
18 Rossi en Williams, t.a.p., p. 18. Vgl. C. H. Weiss, 
t.a.p., p. 4, Over het opsporen van de beleidsinhoud zie 
men Beleid belicht, deel 1, pp. 83-101.
17 Irwin Deutscher, Toward Avoiding the Goal-Trap 
in Evaluation Research, in: Abt, t.a.p., pp. 249-268.
18 Peter H. Rossi en Sonia R. Wright, Evaluation Re
search: An Assessment of Theory, Practice, and Poli
tics, in: Evaluation Quarterly, vol. 1, nr. 1, February 
1977, pp. 5-52, vooral pp. 9,10.
1» David K. Banner, Samuel I. Doctors, en Andrew C. 
Gordon, The Politics of Social Program Evaluation, 
Cambridge, Mass., 1975, pp. 2, 9, 10 en 116-124; Carol 
H. Weiss, 1970, t.a.p.; Thomas R. Dye, Understanding 
Public Policy, Englewood Cliffs, N.J., 1972, pp. 296, 
297; Struening en Guttentag, t.a.p., vol. 1, pp. 13-16, en 
vol. 2, pp. 11-51.
80 De Commissie voor de Ontwikkeling van Beleids
analyse gebruikt als een van de criteria voor de selectie 
van projecten dat het een politiek nog niet besliste aan
gelegenheid betreft (Beleidsanalyse, ’77-2, p. 34), hoe
wel zij anderzijds geïnteresseerd is in het meten en waar
deren van de effecten van het beleid dat ’door de over
heid is, wordt of zal worden gevoerd’ (t.a.p., p. 24). Zie 
ook Eerste deelrapport van de werkgroep Normen en 
maatstaven voor kosten-batenanalyses, in: Beleidsana

lyse ’74-1 en het tweede deelrapport van dezelfde werk
groep in Beleidsanalyse ’75-4.
21 Vgl. Walter Williams, Social Policy Research and 
Analysis: The Experience in the Federal Social Agen
cies, New York, 1971, pp. 84, 85.
22 Banner, et al., t.a.p., pp. 121, 122. De plaatsing van 
de COBA bij het Ministerie van financiën is niet toe
vallig.
23 Vgl. Norman Beckman, Use of a Staff Agency by 
Congress, in: Abt, t.a.p., pp. 65-82, en Keith Marvin, 
Research Versus Decision Requirements and Best Prac
tice of Evaluation, in: Clark, t.a.p., pp. 289-93.
24 H. M. in ’t Veld-Langeveld, t.a.p., p. 207 e.v., en 
Rossi en Wright, t.a.p., pp. 12-19.
25 Wilensky, t.a.p., pp. 108,109. Vgl. J. A. M. van We
zel, Herintreding in het arbeidsproces: Een onderzoek 
onder werklozen, (diss.), Tilburg, 1972; Onderzoek on
der werklozen, deel 1 en 2, IVA, Tilburg, 1976; Evalua
tion Studies Review Annual, vol. 1,1976, pp. 425-441.
28 Zie byv. Experimenten in de woningbouw, serie c 
nr. 1 en serie d, nrs. 1, 4 en 5, Ministerie van volkshuis
vesting en ruimtelijke ordening, ’s-Gravenhage, 1974- 
1976; Eindrapport over de geëxperimenteerde werkvor
men in de gezinsverzorging, Ministerie van CRM, 
’s-Gravenhage, 1975; Vrijwilligerscentrales; een goede 
zaak? Verslag van een experiment, Ministerie van CRM 
’s-Gravenhage, 1975; W. P. Huizing, Hoe zit het met de 
experimenten vervroegd uittreden? in: Sociaal Maand
blad Arbeid, 32 (9), september 1977, pp. 569-577. Vgl. 
James A. Caporaso en Leslie L. Roos, Jr. (eds.), Quasi- 
Experimental Approaches: Testing Theory and Evalua
ting Policy, Evanston, 1973, en Henry W. Riecken en 
Robert F. Boruch (eds.), Social Experimentation: A Me
thod for Planning and Evaluating Social Intervention, 
New York, etc., 1974.
27 Vgl. G. P. A. Braam, Invloed van bedrijven op de 
overheid: Een empirische studie over de verdeling van 
maatschappelijke invloed, Meppel, 1973; A. A. Wentink, 
Technologiebeleid: mogelijkheden en beperkingen van 
’Technology Assessment’ als beleidsinstrument, in: Be
leid en Maatschappij, IV (6), juni 1977, pp. 167-175; 
Raymond A. Bauer, Second Order Consequences: A 
Methodological Essay on the Impact of Technology, 
Cambridge, Mass., etc., 1969.
28 Grumm, t.a.p., pp. 448-458. Zie ook E. S. Kirschen, 
(ed.), Economic Policies Compared: West and East, vol. 
1, Amsterdam etc., 1974, pp. 10, 51-53. Helaas worden 
in Richard I. Hofferbert, The Study of Public Policy, 
Indianapolis, 1974, de gegevens niet gebruikt voor de 
meting en de verklaring van beleidseffecten, hoewel zij 
zich daartoe deels wel lenen.
29 Beschikbaarheid van indikatoren, Rapport van het 
secretariaat van de Commissie voor de Ontwikkeling 
van Beleidsanalyse, gestencild, ’s-Gravenhage, septem
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ber 1976, en voorts P. G. Swanborn, Sociale indicato
ren, in: Methoden en mensen, 1974; Sociaal en Cultu
reel Rapport 1976, Sociaal en Cultureel Planbureau, 
’s-Gravenhage, 1976; Systematische Maatschappij In
formatie: Een aanzet tot discussie, Rapport van de 
Werkgroep Systematische Maatschappij Informatie, 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 1974; M. Mootz, 
Systematische maatschappij- informatie en beleid, in: 
Beleidsanalyse, ’73-1, pp. 17-25; voorts Beleidsanalyse 
’74-2, pp. 35-41; idem 175-1, pp. 64-68 en idem 175-3, 
pp. 50-56; M. Mootz, Systematische Maatschappij In
formatie in Nederland, in: Beleid en Maatschappij, II 
(11), november 1975, pp. 301-308; J. Berting, Sociale 
rapportering en beleid, in: Bestuurswetenschappen, 31 
(4) mei/juni 1977, pp. 158-170; John P. Ross en Jesse 
Burkhead, Productivity in the local Government Sec
tor, Lexington, Mass., 1974.
30 Zie bijv. Riecken en Boruch, t.a.p., pp. 245-269.
31 De typologieën van beleid zijn nog zeer zwak ont
wikkeld. Zie Beleid belicht, t.a.p., pp. 83-101.
32 Grumm, t.a.p., pp. 443-448; Tot de te onderzoeken 
effecten behoren ook die ten aanzien van het politieke 
systeem. Zie bijvoorbeeld Matthew Holden, Jr., en Den- 
nis L. Dresang (eds.), What Government Does, Beverly 
Hills, etc., 1975, pp. 174 en 298-316.
33 Zie de in noot 1 genoemde publikaties en voorts Ar- 
thur S. Banks, Cross-Polity Time-Series Data, Cam- 
bridge, Mass., etc., 1971.
34 R. W. Jackman, Politics and Social Equality: A 
Comparative Analysis, New York. etc. 1965.
35 Vgl. H. J. Acquina, Vergelijken van beleid, in: Be
leid en maatschappij, III (12), december 1976, pp. 327- 
335 en A. Hoogerwerf, Vergelijkende politicologie, in: 
M. P. C. M. van Schendelen, (red.), alsmede Hofferbert, 
t.a.p.; Kernthema’s van de politicologie, Meppel/Am- 
sterdam, 1976, pp. 238-261.
36 Over verdeling bijv. Frank S. Levy et al., Urban 
Outcomes: Schools Streets, and Libraries, Berkeley etc. 
1974; R. L. Siegel en L. B. Weinberg, Comparing public 
Policies, Homewood, 111., 1977, pp. 200-265; Evaluation 
Studies Review Annual, vol. 1, 1976, pp. 75-100; Over 
vrijheid bijv.: J. M. Buchanan, The Limits of Liberty, 
Chicago, etc., 1975; S. L. Wasby (ed.), Civil Liberties, 
Lexington, Mass., 1976.
37 Zeer weinig aandacht voor de effectiviteit van be
leid vindt men bijv. bij G. A. van Poelje, Algemene in
leiding tot de bestuurskunde, Alphen aan den Rijn, 
19643 en H. A. Brasz, A. Kleijn, J. in ’t Veld en D. A. P. 
W. van der Ende, Inleiding tot de bestuurswetenschap, 
19753, pp. 306, 311, 369-372. Een voorbeeld van eva- 
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1970, pp. 59-61.
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wordt in de tekst kortheidshalve weinig aandacht ge
schonken.
39 Doelgerichtheid kan worden omschreven als de mate 
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