
 

Bergen op Zoom, 2 mei 2017 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom 

Betreft: Artikel 39 Kennis en intelligentie niet genoeg voor redzaamheid 

Geacht College, 

Op maandag 24 april jl. presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn nieuwe rapport 

'Weten is nog geen doen’. Een realistisch perspectief op redzaamheid'.  

Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ volgens de WRR minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de 

participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het 

gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het 

belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met 

verleidingen en tegenslag. Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor redzaamheid. Ook mensen met een goede 

opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich 

uitschuiven. Dat geldt zeker op momenten dat het leven tegenzit, zoals bij een echtscheiding, faillissement of ontslag. En 

soms is het juist de overheid die mensen minder redzaam maakt, omdat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen in 

het ‘doenvermogen’ van burgers. 

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn: 

• Hanteer een realistisch perspectief op de mentale vermogens van burgers bij de voorbereiding, de inhoud en de 

uitvoering van beleid. 

• Toets bij voorgenomen beleid of voldoende rekening wordt gehouden met verschillen tussen burgers en met het 

totaal aan mentale belasting dat zij aankunnen. 

• Start enkele pilots rond belangrijke life-events, zoals echtscheiding en baanverlies, om de mentale belasting voor 

burgers te reduceren. 

• Versterk de redzaamheid door de keuzearchitectuur aan te passen. Bijvoorbeeld door het aanvinken van 

standaardopties of het verminderen van verleidingen, zodat mensen niet voortdurend een beroep hoeven te 

doen op hun zelfcontrole. 

• Bij onregelmatigheden moeten uitvoeringsorganen eerst verifiëren of er sprake is van niet willen of niet kunnen 

voor ze sancties opleggen. Forse overtredingen verdienen forse sancties, maar kleine fouten moeten ook kleine 

gevolgen hebben. 

• Daarbij past ook dat er vroegtijdig en persoonlijk contact wordt gezocht. Want als de stress nog niet te hoog is 

opgelopen, hebben mensen nog de mentale ruimte die nodig is om bij te sturen. 

• Het benutten van gedragswetenschappelijke kennis in het gehele beleidsproces, ook belangrijk is voor het 

vaststellen van beleidsdoelen en leidt tot een nieuwe kijk op het ontwerpen van beleid. Door een slimmer en 

meer realistisch ontwerp van beleid kan de overheid de redzaamheid van burgers versterken. 

Naar aanleiding van dit  rapport heeft de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College. Graag ontvangt de PvdA 

fractie antwoord op de volgende vragen:  

• Heeft het college kennis genomen van dit Rapport? 



• Bent u bereid de inhoud van dit rapport en de aanbevelingen gedaan in dit rapport over te nemen? Zo ja, op 

welke wijze? Zo nee, waarom niet?. Wilt u de Raad hierover informeren? 

• Gaat  het college de opgedane inzichten en aanbevelingen meteen in beleid en uitvoering Verwerken .Zo ja, op 

welke termijn? Zo nee, waarom niet? 

• Kunt u aangeven hoe u dit rapport wilt benutten concreet bij vaststelling en uitvoering vanbeleid en regelgeving? 

• Is het College bereid de inhoud van het rapport en de aanbevelingen  in de commissie Mens en Maatschappij te 

bespreken, zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet? 

 

Graag zien wij de gestelde vragen schriftelijk beantwoord conform de art. 39-procedure van het Reglement van Orde. 

Namens de PvdA-fractie, 

Met sociale groet, 

Abdelaziz Danjaoui 

Raadslid PvdA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


