Elimineren van oorzaken
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Politieke, beleidsmatige, of maatschappelijke problemen komen nooit zomaar met
een westenwind het land binnendrijven. Ze worden door iets veroorzaakt, en die
oorzaken moet u willen kennen. Om ze zichtbaar te maken moet u het oorzakelijk
complex achter en onder een probleem analyseren via een probleem- en
oorzakenanalyse. Zodra ze zichtbaar zijn gemaakt zijn er twee mogelijkheden: u
kunt ze elimineren, of niet. Lukt het, dan trekt u ook het probleem weg, lukt het
niet dan blijft alleen symptoombestrijding over.
Dit onderdeel uit de architectuur van interactief beleid maken is een van de
mooiste aspecten van het vak. In de praktijk is het echter een van de minst
beoefende takken van sport. Zelden kom ik tegen dat ambtenaren op een
degelijke manier, en op een betekenisvolle schaal, oorzakelijke analyses maken.
Noch, om vervolgens die oorzaken te elimineren via het bepalen van politiekbestuurlijke interventiepunten, gevolgd door een kosten-batenanalyse annex
haalbaarheidsdiscussie, en uiteindelijk door concrete acties.
Het belang van het analyseren van oorzaken, en het elimineren daarvan om
genoegzaam problemen op te lossen, is een eeuwenoud gegeven. Ons gezegde
‘een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen’, is in wezen daarvan een
afgeleide.
Ook in de wetenschapsmethodologie en de cybernetica, komt het elimineren van
oorzaken – zij het in andere bewoordingen – naar voren. De
wetenschapsmethodoloog Karl Popper is onder meer bekend door de introductie
van het begrip ‘trial and error’, ontworpen in de jaren dertig van de vorige eeuw,
en later aangevuld tot ‘trial motivation and error elimination’. Zeer beknopt gezegd
betekent dat begrip: ‘Zet een stap en durf dus een fout te maken, herken en erken
die fout, elimineer die fout en dan krijgt u vooruitgang.’
In diezelfde jaren dertig ontwierpen de beoefenaars van de cybernetica het begrip
‘negatieve feedback’. Even kort gezegd is dat: ‘Ga op pad om een doel te
bereiken, monitor de altijd optredende koersafwijkingen, en maak die afwijkingen
ongedaan; als je dat steeds blijft doen, kom je vanzelf bij je doel.’
Dit betekent dat beleid dat voorbijgaat aan een analyse en eliminatie van oorzaken
per definitie falend beleid is, leidend tot méér in plaats van minder problemen. In
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Nederland heeft dat proces zich sluipenderwijs vanaf de jaren zeventig voltrokken,
wat uiteindelijk leidde tot de val van het tweede Paarse kabinet van Wim Kok. Niet
het beleid van ‘Paars’, maar de opeenstapeling van niet herkende, niet erkende,
niet via oorzakelijke analyses bestreden problemen, hebben in een proces van
enkele tientallen jaren het gezag van ‘Den Haag’ zodanig uitgehold dat de kiezers
in 2002 het signaal gaven: ‘Het moet anders.’ Zo zijn we terechtgekomen aan het
einde van een politieke levenscyclus en vitaliteit die zo’n vijftig jaar heeft geduurd.
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