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Frauduleus, opportunistisch of eerlijk?



Naïeve gedragsmodellen

De mens als opportunist

Mensen zijn berekenend en gaan voor economisch gewin (homo 

economicus)

→Beleid: stuur gedrag met financiële prikkels



Voorbeeld: Financiële prikkels ter afschrikking van de 
opportunistische burger



Nog iets naïevere gedragsmodellen

De mens als fraudeur

Als mensen de kans krijgen zullen ze frauderen

→Beleid: pas harde repressie toe, mede om draagvlak voor sociale 

zekerheid te behouden



Hoe erg frauderen mensen met uitkeringen?

• Fraude betreft 0,2% van het bedrag aan uitkeringen1

• Veruit de meeste burgers die voor fraude worden gestraft pleegden niet 

doelbewust fraude2

1Factcheck: het onnodige fiasco rond uitkeringsfraude. Stephan Ockhuisen RTL nieuws. 2017
2Rapport ombudsman 2014



Iets minder naïeve gedragsmodellen 

De eerlijke mens (romantisch mensbeeld)

Mensen zijn altijd welwillend en streven naar het goede en naar 

zelfverbetering

→Beleid: barmhartig ondersteunen, vertrouwen, aansluiten bij 

intrinsieke motivatie



Wat gaat het worden? De eerlijke of frauduleuze burger



Small model of rational crime



Conclusie

In experimenten waarin mensen stevig verleid worden om niet 

eerlijk te zijn:

1. Proberen mensen hun gevoel van een positief zelfbeeld te 

behouden

a. Ik ben een eerlijk mens

b. Ik ben wel goed, maar niet gekke Henkie  

2. De context doet er sterk toe: persoonlijk en direct maakt 

mensen eerlijker



Stille ideologie: Beelden van burgers

de opportunistische burgerde onbetrouwbare burger de eerlijke burger

de zelfredzame burgerde onhandige burger



Zelfredzaam in twee visies

Zelfredzaamheid

1. Individuele vrijheid, eigen regie en autonomie, geen betutteling

→Beleid: Ondersteun emancipatie van burgers

→Bijvoorbeeld: Gedeelde besluitvorming in de zorg, burgerraden 

in beleid

2. Modelburger, geen beroep op overheid, niet klagen maar dragen

→Beleid: Zorg voor doelmatig gebruik overheidsgeld 

→Bijvoorbeeld: Participatiewet, wat kan de burger zelf bijdragen?



Onhandig of zelfredzaam?



Naïeve gedragsmodellen

Nadenken Gezonde leefstijl



Zelfregulatie vaardigheden

• Reëel doel stellen

• Plannen

• Feedback en zelf-monitoring 

inzetten

• Steun zoeken

• Coping planning

• Anticiperen op terugval

• Mentale weerbaarheid

versterken

• Prioriteiten (bij)stellen

Nadenken Gezonde leefstijl



Doenvermogen

19-nov-2119 Insert > Header & footer



Beïnvloeding van het doenvermogen

Stress 

Mentale belasting 

Vaardigheden



Schaarste en mentale belasting
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Schaarste en mentale belasting

Stress door schaarste

→ Verlaging van IQ tot 13 punten

→ Extreme focus op de korte termijn

→ Blokkeren van het doenvermogen



Naïeve gedragsmodellen

Rationalistisch mensbeeld

Nadenken = doen

→ Beleid: Uitgaan van niet willen in plaats van niet kunnen

→ 20% van de bevolking heeft last van beleid op basis van wantrouwen1

1Klem tussen balie en beleid. Rapport tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties. Tweede Kamer der Staten-

Generaal, 2021



Domein-overstijgend werken
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Welk beelden van burgers herken je in je eigen organisatie?

de opportunistische burgerde onbetrouwbare burger de eerlijke burger

de zelfredzame burgerde onhandige burger



Conclusie

• Impliciete mensbeelden achter beleid die vaak op verouderde 

wetenschappelijke inzichten stoelen

• Alternatief: een flexibel, relationeel mensbeeld met aandacht 

voor context en andere leefdomeinen



De menselijke maat



Menselijke maat

• Goed luisteren en breed kijken

• Efficiënte standaardaanpak waar het kan

• Maatwerk waar het nodig is



Misverstanden

De menselijke maat 

• is iedereen gelijk geven

• gaat ten koste van rechtmatigheid

• kost een vermogen

• kun je zo hoppatee! morgen invoeren



Menselijke maat in Den Haag

• Menselijke maat vriendelijk klimaat

• Begint in Den Haag

• Mensbeeld en waarden achter beleid expliciet

• Zelflerende organisatie en omgaan met fouten

• Sociale norm

• Schotten



Menselijke maat bij organisaties

• Zelfscan

• Co-creatie

• Prikkels

• Valideren en toetsen



Opdracht: Toepassen van de menselijke maat



Wat is maatwerk?

Wie niet past, loopt vast



Wie mag beslissen over maatwerk?
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Hoe maak je maatwerk schaalbaar?
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