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Overzicht

1. Het spel en de knikkers
• Ideaal versus realiteit

(ofwel dromen versus economische theorie)

2. Beleid
• Belang van wetenschappelijke onderbouwing

3. De praktijk
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Evidence-based policy

”…Publiek beleid is de positie of benadering van de overheid (...) 
ten aanzien van problemen die gezien worden als een 
belemmering voor maatschappelijk welzijn.”

“Bewijs is kennis waarvan de productie voldoet aan de normen van 
de relevante academische disciplines.”

French (2017), Reading the evidence on evidence-based policy, vertaald door G. Notten
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Iedereen doet het! Maar jezelf bevrijden is 

niet altijd makkelijk…
Gewoon niet doen!

Context                    Probleem Oplossing

Beleidsmakers op het schoolplein

En het beleidsprobleem is …?



Is dat publiek beleid?

• Context

� Er zijn 59 million kinderen die naar school gaan in de VS

� Geschat wordt dat 9.8 miljoen kindern naar de eerste hulp moeten per jaar (CDC, 2013)

• Probleem

� Ongeveer 24% (2.3 miljoen) van die kinderen worden gewond op school

� De medische kosten van deze eerste hulp bezoeken zijn meer dan $2.6 biljoen per jaar; daarboven
kunnen er nog kosten bijkomen van schadeclaims en productiviteits verlies (meer onderzoek nodig)

• Oplossing

� Een investering van $10 miljoen over 3 jaar om schoolraden richtlijnen aan te bieden over hoe ze het 
schoolplein veiliger kunnen maken, inclusief informeren kinderen en ouders

� Soortgelijke initiatieven (b.v. D.A.R.E USA) in andere staten hebben het aantal eerste hulp bezoeken met 
5% verminderd, een besparing van ongeveer $130 millioen per jaar
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Hoe beleid gemaakt wordt…

“Het is gewoonweg een vergissing om te denken dat beleid gewoonlijk 
wordt gemaakt in vergaderkamers door experts die advies geven aan 
aandachtige en intellectueel geengageerde beslissers. Dit ontkent de 
effecten van tijdsdruk, vermoeidheid, ideologische voorkeuren, 
partijpolitiek, regeeraccoorden, onvoorspelbare en grillige publieke
meningen, persoonlijke ambitie, schaarste van middelen, 
organisatiecultuur, en de vele andere kenmerken van het maken van 
publiek beleid die onderdeel uitmaken van het niet aflatende drama 
van een leven in het publieke spotlicht.” 

French (2017), Reading the evidence on evidence-based policy, vertaald door G. Notten
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Het maken van beleid..

“… gebeurd vaak in informele gesprekken op onverwachte
momenten.”

Sir Peter Gluckman, Wetenschappelijk adviseur aan de Eerste Minister van Nieuw
Zeeland, in French (2017), Reading the evidence on evidence-based policy, vertaald 
door G. Notten
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Welke rol zou wetenschappelijke kennis moeten spelen in 

publiek beleid?

Wetenschappers verschillen van mening
• ‘Reinforce’ – Frustratie vanwege het gebrek aan invloed dat wetenschappelijk

bewijs uitoefend op beleid. Het is aan beleidsmakers om zich aan te passen.

• ‘Reform’ – Bereid om hier en daar de aanpak aan te passen zodat men de 
vruchten kan plukken

• ‘Reinvent’ – De noodzaak van een fundamentele wijziging in benadering, het 
invoeren van formele procedures om wetenschappelijke kennis te integreren
in het beleidsproces

• ‘Reject’ – Verwerpen van de mogelijkheid dat wetenschappelijke kennis een
fundamentele verbetering kan leveren aan het beleidsprocess

French (2017), Reading the evidence on evidence-based policy, samengevat en vertaald door G. Notten

Ottawa 29 maart 2018



The basics – the actors

Best ingewikkelt…



De 4 beleidsstappen

1. Op de agenda krijgen / identificatie probleem

2. Formuleren / ontwerpen

3. Implementatie

4. Evalueren
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Armoede meten
Laag inkomen � Materiële deprivatie

Materiëel

gedepriveerd

(18.6%)

Laag inkomen

(15.9%)

Alleen

gedepriveerd

(10.6 %)

Beiden

(8.0%)

Alleen

laag

inkomen

(7.9%)

26.5% van de Canadezen zouden arm kunnen zijn

(maar zeer waarschijnlijk niet allemaal)



Hoe vertel je ‘Jan op de straat’ dat je iets beters hebt?

• Samenvattingen geschreven voor een breder publiek

• In media database

• Twitter (@milescorak)

• Blogging

• Opiniestuk

• Deelname aan niet-wetenschappelijke conferenties / ontmoetingen

• Expert in commissies, publieke enquêtes (Jennifer Robson & Eric Marlier]

• Schrijf een artikel voor een denktank

• Politiek adviseur (Roland Paris) / Economist in residence (Miles Corak)

• ’Medisch’ model (ontwikkeling, uitvoering, financiering van een project 
met alle partijen)
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Time Start 

project

Academic Outreach Federal 

politics

2011 Child 

material

deprivation

in Ontario

WP MD ON (1) Harper

(Conservative)

2012

2013 WP MD ON (2)

2014

2015 Article MD ON Trudeau 

(Liberal)

Minister Jean-

Yves Duclos 

gets mandate 

to start a 

poverty 

reduction 

strategy

2016 Material 

deprivation 

in Canada

Article magazine 

Think tank

Expert witness & 

brief parliamentary

committee

Results shared with

Statscan & Ministry

Participation in PRS 

consultation

Participation in 

roundtable Minister

2017 WP MD CAD

My real world goal for Canada:

That Canada also starts 

monitoring poverty annually 

using a non-monetary indicator 

such as material deprivation

The policy window opened in 

2016 and may soon be closed. I 

started the research in 2011.
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Let op het ‘policy window’


