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Beleidseconomie
Beleidseconomen vormen de brug 

tussen de wetenschap en het beleid. 

Wat kenschetst een goede beleids-

econoom? Hoe heeft het econo-

misch beleid zich ontwikkeld? En 

wat kan er beter?
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Kenmerken van een 
goede beleidseconoom

B eleidseconomen zijn een spe-
ciaal soort economen. Ze pro-
beren de kloof te overbruggen 

tussen de beleidspraktijk, de weten-
schappelijk gefundeerde adviezen van 
hoogleraren, en de analyses vanuit de 
wetenschappelijke literatuur. Vaak is 
het moeilijk, maar de  ervaringen in 
de jaren tachtig laten zien dat het wel 
kan (Van Sinderen, 1990). 

Beleidseconomen opereren in 
een spanningsveld. Bij hun adviezen 
staat de beleidspraktijk voorop, maar 
ze worden voortdurend geconfron-
teerd met de wijze lessen van ‘echte’ 
wetenschappers die pretenderen 
meer te opereren op basis van een 
wetenschappelijke achtergrond, en 
die daarom eigenlijk betere adviezen 
zouden kunnen geven. Dat is ech-
ter dubieus: “In het debat over het 
economisch beleid doen sommige 
hoogleraren economie wel heel stel-
lige uitspraken over de keuzes van de 
overheid.” (Swank, 2017) 

Beleidsvoorstellen poneren vanuit een ivoren toren, 
zonder zelf beleidsverantwoording te dragen, is risico-
loos – je wordt nooit afgerekend op je adviezen. Maar dat 
geldt niet voor de economen die actief zijn in de beleids-
praktijk. Die zijn zich wel degelijk bewust van de risico’s 
die verbonden zijn aan hun advisering, en zullen daarom 
niet over een nacht ijs gaan. Daarom volgen hier een vier-
tal kenmerken waaraan een goede beleidseconoom dient 
te voldoen. 

Allereerst is zij of hij op de hoogte van de actuele 
wetenschappelijke kennis en probeert beleidskeuzes zo 
veel mogelijk wetenschappelijk te duiden, maar toetst 
ook altijd op praktische toepasbaarheid. De actuele ken-
nis beperkt zich niet tot de economische wetenschap. 
Ook inzichten vanuit de bestuurskunde, de gedragseco-

nomie en de economische en beleids-
geschiedenis zijn van belang. 

Een beleidseconoom heeft poli-
tiek gevoel, en kent de ins en outs 
van de politieke besluitvorming en 
de machtsverhoudingen. Aan de 
andere kant zullen de beleidsadvie-
zen wel gebaseerd blijven op econo-
mische uitgangspunten en kennis 
– dit type econoom gaat namelijk 
niet op beleidsstoel zitten. Soms is 
de gebruikte economische kennis vrij 
elementair, maar nooit triviaal. 

Een beleidseconoom opereert 
niet in een vacuüm. Zij of hij onder-
houdt contacten met gerenom-
meerde instituten als het Centraal 
Planbureau, Centraal Bureau voor 
de Statistiek en De Nederlandsche 
Bank, maar ook met de universiteit. 
Discussies over de inzichten in nati-
onaal en internationaal verband zijn 
essentieel. Het is dan ook belangrijk 
om internationaal in organisaties 

als de OESO, het Internationaal Monetair Fonds en de 
Wereldbank ideeën te toetsen. 

Een laatste kenmerk is dat er wordt geopereerd van-
uit de empirie. Kwantificering in de ruimste zin van het 
woord van de beleidsinzichten is nodig om overtuigend 
te kunnen opereren. Probleem is dat in de economie veel 
onzeker is, en dat veel ook niet bekend is. Tegelijkertijd 
moet je beleidsbeslissingen nemen op basis van de kennis 
die wel voorhanden is. Kletsverhalen, daar koop je niks 
voor.
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