
Geen proces zo ingewikkeld, of je kunt er wel een model van maken. Of eigenlijk is het 
waarschijnlijk zelfs andersom: hoe ingewikkelder het proces, hoe groter de noodzaak om er 
een model van te maken, voorop gesteld dat we het willen begrijpen. Daarbij hoeven we ons 
niet te beperken tot fysische of technische fenomenen: ook het gedrag van mensen kan 
middels modellen worden begrepen en voorspeld. 

In geval van een oorlog is het zeer wenselijk dat je van tevoren kunt inschatten wat de 
vijand doet. Daarvoor is in de Verenigde Staten het instituut RAND opgericht, dat onder- 
zoekt hoe bepaalde beslissingen en besluiten worden genomen. Van oudsher was het een 
militair instituut, maar het stort zich -waarschijnlijk bij gebrek aan 'funds' -nu ook op de 
civiele markt. Vanuit die hoedanigheid (hoewel je dat met militaire organisaties nooit zeker 
weet) heeft ene prof. dr. Warren Walker zich nu in Nederland gevestigd. In een interview 
geeft hij onder meer een analyse van de Nederlandse samenleving: 

"Een samenleving is geen rationeel spel (wat dus technisch te modelleren zou zijn, HB), 
maar tot op zekere hoogte wel een interactie van belangen. Veel beleidskwesties hebben 
voor- en nadelen voor vele partijen, zeker in Nederland. [...l Nederland is een land waar het 
compromis en de stabiliteit voorop staan, meer dan in de Verenigde Staten. Amerikaanse 
beleidsmakers zijn uit op trendbreuken. In het bedrijfsleven is het niet anders. Het is de 
Amerikaanse cultuur ten voeten uit. Jullie proberen trendbreuken juist te vermijden. Dat 
maakt de Nederlandse maatschappelijke realiteit voorspelbaarder dan die van omliggende 
landen." 

Vervolgens haalt Warren als voorbeeld de besluitvorming rond Schiphol aan: in 1995 voor- 
zag het Centraal Planbureau dat in 2015 Schiphol 44 miljoen passagiers te verwerken zou 
krijgen. In het CPB-model zat alleen een relatie tussen het Bruto Nationaal Produkt en het 
aantal passagiers. Men zag Brusselse discussies over het hoofd over liberalisering van de 
luchtvaartindustrie, de strategische alliantie van KLM met North-West Airlines, en nog 
wat van dit soort details. "Het was te veel business as usual", concludeert Warren. 

Nu blijft een model maar een model, dus helemaal te voorkomen zijn dit soort missers 
nooit. Maar het begint met een heldere definitiefase: om welk probleem gaat het eigenlijk, 
om de groei van Schiphol of over een herverdeling van de luchtvaartmarkt? 

"Misschien blijkt wel dat het exacte aantal passagiers er voor Schiphol helemaal niet toe 
doet. Met het doorrekenen van scenario's zoek je naar robuuste scenario's. Een beleidsana- 
list moet als een zeiler behendig omspringen met steeds wisselende gegevens, wel met een 
doel voor ogen, maar spelen met de wind en stromingen. Je  bent op zoek naar dingen die 
helder blijven, hoe de wind ook waait." 

"Niemand moet blind varen op welk toekomstscenario dan ook. Je  rekent om gevoel te krij- 
gen voor je probleem en voor de factoren die de moeite waard zijn om met alle denkbare 
argumenten te bespreken. In een land als Nederland, waar discussies hoe dan ook oneindig 
duren, lijkt me dat al een hele winst." Toch kent de Nederlandse samenleving ook haar 



zwaktes. "De Nederlandse polderpolitiek komt niet graag op beslissingen terug, juist omdat 
het altijd compromissen betreft waar uiteindelijk niemand meer echt tegen kan zijn." 

Het zijn van die artikelen die, zonder dat ze over je werk gaan, er eigenlijk toch over gaan. 
Als ik even twee erkende waterproblemen bij de kop pak, Vermesting en Verdroging, hoe 
moeten we dat zien in het licht van ons polder-functioneren? Zijn de problemen correct 
gedefinieerd? Sluiten de gekozen oplossingen aan bij de correcte definitie van het probleem? 
Nemen onze modelberekeningen de juiste variabelen mee om door te rekenen hoe de toe- 
komst er uit ziet? Of 'geloven' we te veel wat er uit de modellen komt in plaats van de 
modellen te gebruiken om de relevante factoren uit het probleem op te pikken? Hebben we 
te maken met eenmaal genomen beslissingen waarop we nog maar moeilijk terug komen? 
Zijn we toe aan een trendbreuk, hoewel dat feitelijk tegen onze natuur ingaat? 

De Nederlandse waterwereld is doorgaans een vredige wereld. We zijn geneigd om 
elkaar in onze waarde te laten. Daarmee geven we elkaar de gelegenheid om ons te beper- 
ken tot de business as usual. Trendbreuken worden eerder verzacht dan verhelderd. 
Nieuwe inzichten worden vaak met argwaan bejegend, zeker als ze op de zwakte van een- 
maal genomen beslissingen wijzen. Daarbij bestaat het risico dat er reële waarnemingen 
voor de beleidsvorming verloren gaan. 

Ons polder-functioneren is de afgelopen jaren in hoge mate onze kracht. geweest bij de 
depolarisatie van problemen. We zijn in staat geweest om het gesprek in te zetten als mid- 
del om de angel uit veel problemen te halen. Aan de andere kant moeten we ons op tijd 
realiseren wanneer het onze zwakte dreigt te worden. 

In dit nummer van STROMINGEN vindt u beide terug: business as usual en aanzetten tot 
trendbreuken. 


