COLUMN – Zaterdag Live 3 maart 2018 - Columnist: Henny van der Most

Weten is geen doen
Als ik de verkiezingsprogramma’s en – beloftes lees die de dames en heren politici geschreven
hebben voor deze gemeenteraadsverkiezingen word ik daar heel blij van. Er wordt fors geïnvesteerd
in de zogeheten zachte sector, het welzijn van mensen.
Welke coalitie er ook gevormd wordt, het nieuwe bestuur zal fors inzetten op welzijn. Maar is het
nieuw? Lezend in mijn oude aantekeningen kom ik veel gelijkssoortige beloften tegen, de knelpunten
op welzijnsgebied zijn dus al langer bekend en beloftes nog niet ingelost. Oude wijn in nieuwe zakken
waarvan de helft al achterhaald is.
Een in april 2017 rapport uitgebracht door de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid heet
Weten is geen doen, een rapport dat een realistisch perspectief geeft op zelfredzaamheid.
Weten is geen doen geldt niet alleen voor mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn maar ook voor
politici. Het doenvermogen van politici loopt niet in de pas met het denkvermogen.
Het grote excuus is natuurlijk altijd de noodzaak tot coalitievorming maar dat valt wel mee op
hoofdlijnen gaan alle partijen zich inzetten om in Den Haag een utopische stad te maken op gebied
van welzijn. Zodra het na de verkiezingen neerkomt op het doen laten de dames en heren politici de
steken vallen. En is alles slecht? Nee hoor er is ook al veel ingezet de afgelopen jaren en veel van wat
in de verkiezingsprogramma’s staat gebeurt gewoon al, ook hier oude wijn.
De grote misser in alle verkiezingsprogramma’s is het ontbreken van de aanpak van de
verleidingsindustrie. Want Ja, ook de overheid is bezig zijn eigen verleidingsindustrie te creëren.
Iedereen gaat voor maatwerk, keuzevrijheid en zoveel mogelijk hiervan. Echter, het schiet weer eens
door. De minder zelfredzame burger ziet straks door de keuzebomen het bos niet meer. De burger
MOET kiezen, uit zoveel mogelijk maatwerk. Dit maakt het nieuw in te zetten beleid ingewikkeld en
de samenleving is al heel ingewikkeld.
Ik kom weer terug op het rapport van de WRR: zij bevelen aan: • om een keuzearchitectuur te
hanteren die uitgaat van een realistisch beeld van de burger; • de keuzedruk te reduceren; •
verleidingen die een groot beroep doen op de zelfcontrole van burgers te verminderen; • zeer
terughoudend te zijn met het bieden van grote keuzevrijheden op het terrein van essentiële
financiële voorzieningen, zoals ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en
pensioenvoorzieningen.
Maatwerk is goed, maatwerk is hard nodig en hou het simpel, creëer als overheid geen nieuw
doolhof aan keuzes en de daarbij behorende regeltjes waar de burger niet uitkomt. De samenleving
is al ingewikkeld genoeg, de keuzedruk vanuit de commercie is immens, de overheid hoort helder,
simpel maatwerk te bieden met heldere simpele regelgeving.
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