
Navigeren in de keuzejungle 

“In de miljoenen bureaucratische handelingen die er dagelijks verricht worden om burgers 
aan uitkeringen, toeslagen en ondersteuning te helpen, gaat er wel eens wat mis” las ik 
begin mei in een artikel in “De Groene Amsterdammer”.   

Dit artikel ging over het in april gepubliceerde rapport van De Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid “Weten is nog geen doen”. 

Ik duik het rapport in. Waar ik al langer van overtuigd was, is nu ook vanuit de 
gedragswetenschap aangetoond. Het vermogen van mensen om informatie te wegen en 
rationale keuzes te maken is begrensd. “De zelfredzame burger die soepeltjes door de 
bureacratische hoepels springt en volledig op de hoogte is van alle regels is volgens de WRR 
eerder regel dan uitzondering”. 

Wanneer er sprake is van te veel (acute) stress, mentale vermoeidheid, of langdurige 
armoede kan dit leiden tot het verminderen van mentale prestaties en kan zelfs het (al dan 
niet tijdelijk) vermogen tot zelfcontrole negatief beinvloeden. Deze factoren zijn daarmee 
dus van invloed op het kunnen maken van juiste keuzes, het juist kunnen navigeren in de 
keuzejungle.   

De afgelopen jaren heb ik me (samen met collega’s in de Raad) op verschillende manieren 
ingezet om het beleid in Amstelveen menselijk te maken en te houden. Meldt zich iemand 
met schuldenproblematiek, ga er dan meteen op af en faciliteer in het voorkomen van 
oplopen van de schuld. 
Stel een ervaringsdeskundige aan om te adviseren op het gebied van armoedebeleid en ga 
actief op zoek naar mensen en met name kinderen, die in armoede leven in plaats van er 
van uit te gaan dat ze de weg zelf wel vinden, ze zich zelf wel helpen. 

Ik denk na over hoe je als lokale overheid zou kunnen proberen om omstandigheden te 
bevorderen die gunstig zijn voor de redzaamheid (of deze in ieder geval niet te 
ondermijnen).  
Ik wil hierover in gesprek met de collega’s in de Raad en onderzoeken of we bij de 
aankomende Kadernota in juli (nota waarbij de kaders voor het beleid van het komende jaar 
worden vastgesteld) hierover met voorstellen kunnen komen. 

Liefst Raadsbreed, unaniem.  
Natuurlijk wil je aan de buitenwacht laten weten waar je voor staat en welke (politieke) 
doelen je hebt gerealiseerd, maar er gaat wat mij betreft niets boven het samen tot 
overtuiging komen dat datgene wat je besluit het beste is voor Amstelveen. 
Dat vind ik altijd het krachtigst in de lokale politiek. 


