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Slagingskansen voor een demodernisering van gedragsexpertise 
Hoe zullen hedendaagse praktijken van gedragsverandering verder?  
Zal het modernistische narratief, en het geloof daarin, standhouden? 
Of zullen wij een tendens van demodernisering zien, waarin meer plaats 
komt voor gevoel, het grotere verhaal en gematigdheid? Tot op zeke-
re hoogte is dit laatste niet alleen denkbaar maar ook al zichtbaar. De 
gedragsoverheid in de praktijk kent nu al verschillende varianten, ook 
wat betreft het gebruik van en geloof in kennis. Sommige gedragsexperts 
gaan bijvoorbeeld veel pragmatischer te werk dan anderen. Ook bestaat 
er dikwijls een kloof bestaat tussen wat gedragsexperts ‘doen’ en ‘zeggen’. 
Het revolutionaire, hoogwetenschappelijke en puristische verhaal dat 
wordt gepredikt blijkt vaak toch wat minder revolutionair in de praktijk. 
Achter de schermen ontaardt de aangekondigde gedragsrevolutie in een 
evolutie: een langzame, moeizaam en aan alle kanten versimpeld en 
vervormd traject waarin gedragsinzichten zo goed als mogelijk worden 
geïntegreerd in een warrig, haastig en gepolitiseerd beleidsproces. Tij-
dens dat vertaalproces worden de scherpe modernistische randjes van de 
gepredikte revolutie af gehaald. Gedragsexpertise wordt genormaliseerd 
om bruikbaar te kunnen zijn. Het modernisme aan de voorkant maakt 
plaats voor incrementalisme aan de achterkant. 

Toch is het aannemelijk dat een zekere mate van modernistisch denken 
funderend zal blijven voor de verdere ontwikkeling van gedragsexperti-
se. Het dominante politiek-bestuurlijke vertoog is nog steeds doordrenkt 
van de evidence-based policy gedachte. En ook al lijkt ‘maakbaarheid’ 
misschien een oud woord, de huidige tijdsgeest blijft tekenen vertonen 
van een sterk maakbaarheidsdenken. In tijden van New Public Manage-
ment – waarin principes van marktwerking dieper worden ingebed in de 
organisatie van het openbaar bestuur – worden instituties afgerekend op 
hun output en geleverde prestaties. Zo zien we dat zij beloven publieke 
vraagstukken niet slechts te ‘temmen’ maar ook echt op te zullen lossen. 
Niet het tonen van bescheidenheid, maar het uitstralen van zelfverze-
kerdheid blijft de norm. Tot slot, we bevinden ons aan nog maar aan het 
begin van ‘de eeuw van het brein’, waarmee niet de ingewikkeldheid van 
het grotere maatschappelijke verhaal en de lastigheid van diepgaande 
sociale transformatie, maar juist het vermeende gemak van individuele 
gedragsverandering door toepassing van gedragswetenschappen meer 
centraal komt te staan. 

Gedragswetenschappen en openbaar bestuur raken in toenemende mate 
met elkaar verweven. De opmars van publieke gedragsveranderaars is 
nog in volle gang en dient nauwlettend gevolgd te worden, niet alleen 
om mogelijke kansen en succesvolle werkwijzen te verkennen, maar 
ook om een kritisch gedragsbestuurskundig perspectief te ontwikkelen. 
Zo’n perspectief legt onderliggende aannames en waarden bloot in het 
collectieve micromodernistische verhaal dat gedragsexperts vandaag 
de dag uitdragen. Het opereert niet binnen de kaders van het populaire 
‘gedragsdiscours’, maar tracht juist deze kaders te deconstrueren en waar 
nodig te bevragen. 1
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Echt vrije individuen

Onderwijs speelt een cruciale rol bij het bevorderen van onze 
vrijheid. Jezelf kunnen ontwikkelen is essentieel om je leven naar eigen 
inzicht vorm te geven. Daarom mogen we onze ogen niet sluiten voor de 
belemmeringen op de weg naar individuele vrijheid en gelijke kansen. 
Ook niet als deze belemmeringen voortkomen uit de sociale contexten 
waar mensen onderdeel van zijn. Coen Brummer legt in zijn essay Wat is 
sociaal-liberalisme? uit dat het woord ‘sociaal’ in het sociaal-liberalisme 
staat “voor een visie op vrijheid die veronderstelt dat mensen pas werke-
lijk vrij zijn als zij elkaar in staat stellen vrij te leven.” Maar die perceptie 
van sociaal klinkt als ‘leven en laten leven’. Daarmee lijkt Brummer voor-
bij te gaan aan de grote uitdagingen van onze tijd, die voortkomen uit 
de pluriformiteit van onze samenleving: het bestrijden van segregatie, 
het tegengaan van polarisatie en zelfs het voorkomen van een parallel-
le samenleving. Nog vers in het geheugen ligt de Kamercommissie die 
buitenlandse beïnvloeding onderzoekt in verband met het toenemende 
salafisme in Nederland.

Geconfronteerd met de mogelijke ondermijning van de Nederlandse 
samenleving door gesloten gemeenschappen, is de vraag wat het soci-
aal-liberale antwoord is op het accommoderen van groepen binnen die 
samenleving. Waar houdt ‘sociaal’ voor sociaal-liberalen eigenlijk op? 
Brummer stelt in zijn essay de retorische vraag: “Wanneer is een mens 

Het zou niet mogen uitmaken waar je wieg staat, 
voor de kansen die je in het leven krijgt. Maar op dit 
moment zijn sociale omgeving, achtergrond, afkomst 
en de positie van je ouders steeds meer bepalend voor 
de kansen die je krijgt in Nederland. Coen Brummer 
beschrijft in zijn essay Wat is sociaal-liberalisme? 
de cruciale rol van onderwijs voor het bevorderen van 
gelijke kansen, maar loopt in een grote boog heen om 
de discussies van deze tijd.  
Door Nadia Arsieni
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echt vrij en hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de staat?” In dit 
stuk doe ik een voorzet voor een begin van een sociaal-liberaal antwoord 
en ga daarmee verder waar Brummer geëindigd was.

Voor sociaal-liberalen ligt het primaat altijd bij het individu. Maar wij 
gaan niet uit van geïsoleerde individuen op eigen eilandjes, zoals klas-
siek liberalen dat doen. Wij zien de sociale context als een gegeven. Een 
mens is een sociaal wezen. Wij gaan daarom uit van het vormgeven van 
vrijheid in verbondenheid. De cruciale vraag is daarom hoe we ervoor 
zorgen dat individuen werkelijk een vrije keuze hebben met wie zij hun 
vrijheid in verbondenheid vormgeven.

Sociaal-liberalen geloven dat vrijheid niet alleen de afwezigheid van 
regels is. Het vrij laten van mensen is namelijk vaak niet genoeg om 
mensen ook daadwerkelijk vrij te laten zijn. Om die reden delen soci-
aal-liberalen ook de overtuiging dat vrijheid een actieve overheid vergt 
die gelijke kansen bevordert, met name door onderwijs. Het gaat hierbij 
om het ondersteunen van de mogelijkheden om je te ontwikkelen en 
ontplooien als individu. Dit is het bekende onderscheid dat gemaakt 
wordt tussen negatieve vrijheid en positieve vrijheid.  

Bij het bevorderen van vrijheid door de overheid, gaat het er niet om wat 
vrijheid voor verschillende mensen kan betekenen. Dat deel van de vraag 
van Brummer is misschien filosofisch interessant, maar minder relevant 
voor de afbakening van een sociaal-liberale visie op samenleven. We 
gaan er immers als sociaal-liberalen juist vanuit dat mensen daar hele 
verschillende opvattingen over kunnen hebben. Voor de één symboli-
seert de boerka de onderdrukking van de vrouw en dus onvrijheid. Voor 
de ander is het dragen van de boerka juist een uiting van vrijheid. Een 
boerkaverbod is in dat geval geen manier om onvrijheid aan te pakken, 
maar een overheidsinterventie waarmee de persoonlijke levenssfeer 
wordt ingeperkt.

Het andere deel van de vraag van Brummer gaat over de precieze ver-
antwoordelijkheid van de staat om vrijheid voor individuen te onder-
steunen. Hiervoor is het belangrijk om ons te beseffen dat mensen niet 
als vrije burgers worden geboren. Mensen worden geboren als baby’s 
die afhankelijk zijn van de zorg van anderen. Zij hebben dan geen enkel 
idee van het leven dat zij willen leiden. Dat is iets dat ze langzamerhand 
kunnen ontdekken, mits ze het geluk hebben dat ze in het latere leven de 
vrijheid genieten om hun eigen keuzes te maken.

Ik noem dit een kwestie van geluk, omdat er binnen elke sociale groep 
geschreven of ongeschreven regels kunnen gelden, die aan de afzonder-
lijke leden van die groep worden opgelegd. Zo kan het dus voorkomen 
dat emancipatie van de groep haaks komt te staan op de emancipatie 
van het individu. Zoals het vrij laten van mensen vaak niet genoeg is om 
mensen ook daadwerkelijk vrij te laten zijn, leidt ook het vrij laten van 
groepen mensen niet automatisch tot vrije individuen die hun eigen 
keuzes kunnen maken. Sterker nog, dit vertaalt zich regelmatig naar een 

vorm van onvrijheid binnen een groep. Denk bijvoorbeeld aan LHBTI-vij-
andige lesmethodes op Islamitische en orthodoxchristelijke scholen. 
Hierdoor ontstaat een onveilig klimaat voor LHBTI-jongeren. Zij groeien 
op in een omgeving die hen niet accepteert. De eigen keuze om hier wel 
of geen deel van uit te maken is een enorm dilemma, vooral als zij wei-
nig met alternatieven in aanraking komen.

Voor sociaal-liberalen zou daarom altijd het zwaartepunt moeten liggen 
bij de keuzevrijheid van individuen voor de sociale contexten waar zij 
deel van uitmaken. Wij zien mensen als sociale wezens, maar wel als de 
sociale wezens die zij zelf kiezen te zijn. Ieder individu mag immers zijn 
visie op het goede leven nastreven. Sociaal-liberalen kunnen er daarom 
niet mee akkoord gaan dat het emancipatieproces van individuen onder-
geschikt wordt gemaakt aan die van een groep. Om antwoord te geven 
op de vraag van Brummer: een actieve overheid die kansen bevordert, 
moet neutrale spelregels garanderen waardoor ieder individu met een 
diversiteit van levensstijlen en zienswijzen in aanraking kan komen. 
Vrijheid betekent dat je verschillende opties hebt en daaruit kunt kiezen. 
Dan pas kun je daadwerkelijk het leven van jouw keuze leiden. Segregatie 
staat hier haaks op, omdat daardoor de bekendheid met alternatieven 
afneemt. Onbekend maakt onbemind en leidt tot vooroordelen en discri-
minatie.

Het landelijk congres over de toekomst van het onderwijs is dan ook een 
uitgelezen kans voor D66 om zich uit te spreken voor de herziening van 
het verzuilde onderwijssysteem en het aanpakken van segregatie binnen 
het onderwijs. Artikel 23 in de grondwet geeft weliswaar aan groepen 
ouders de vrijheid op ‘hun school’, maar is geen enkele garantie voor de 
vrijheid van het kind. Vrijheid voor kinderen bevorderen, betekent hen 
in aanraking laten komen met het brede keuzepalet van onze plurifor-
me samenleving. Gesloten gemeenschappen bevorderen dit niet, maar 
minimaliseren de keuzevrijheid. Bij onderwijs moeten de kansen van het 
kind centraal staan. En daarna pas de groep, in dit geval de ouders en de 
gemeenschap. Zodat de locatie van de wieg inderdaad minder bepalend 
wordt voor de kansen die het leven voor een kind in petto heeft. 1
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