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De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is het meest algemene 
adviesorgaan van de regering. Hij richt zich op de lange termijn, werkt sector- 
overschrijdend en gebruikt wetenschappelijke inzichten ter onderbouwing 
van zijn adviezen. 

Sinds de raad een kleine dertig jaar geleden zijn eerste rapport uitbracht, is er 
veel veranderd in de omgeving waarin hij functioneert. Oorspronkelijk 
bestonden er hoge verwachtingen van de perspectieven die toekomstonder- 
zoek zou kunnen bieden, en dit is in de wettelijke taakomschrijving ook 
terug te vinden. Gaandeweg heeft men deze hooggespannen verwachtingen 
echter door meer realistische moeten vervangen. De raad heeft toekomston- 
derzoek meer en meer ingevuld door belangrijke beleidsvraagstukken op de 
agenda te plaatsen en hierbij de verkenning van de ontwikkelingen op de 
lange termijn een belangrijke invalshoek te geven. 
Ook in de wereld van de adviesorganen is er het een en ander gebeurd. Zo 
heeft de Kaderwet adviesorganen geleid tot een herinrichting van de strategi- 
sche overheidsadvisering en zijn de activiteiten van de afdelingen voor stra- 
tegische beleidsvorming op de departementen toegenomen. 

Tegen deze achtergrond heeft de WRR besloten tot een evaluatie over te gaan: 
hoe functioneert de WRR in de huidige omgeving, hoe vervult hij zijn taken 
en wat is de beleidsmatige, wetenschappelijke en maatschappelijke impact 
van zijn werkzaamheden? 
Het uitgangspunt van de nu voorliggende evaluatie is de taak van de raad en 
de taakopvatting zoals deze thans is vormgegeven. Zij vormen het kader van 
de evaluatie. Het antwoord op de vraag waarom er een WRR is, wordt 
bepaald door historische en formele gegevenheden zoals de Instellingswet, 
maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in opvat- 
tingen over inrichting van de samenleving en de rol van het overheidsbeleid 
daarbij. 

De behoefte om nu een externe beoordeling van het werk van de WRR te 
doen plaatsvinden, werd versterkt door twee ontwikkelingen. In de eerste 
plaats hebben de adviesorganen die onder de Kaderwet Adviesorganen val- 
len, de verplichting tot regelmatige (ze1f)evaluatie. Deze evaluaties zijn in de 
afgelopen tijd verschenen. Hoewel de WRR geen adviesorgaan in de zin van 
deze wet is, meent de raad dat een evaluatie toch evenzeer nuttig is. Zij kan 
ook een belangrijke bijdrage leveren aan de orientatie van de raad voor de 
toekomst. Hiernaast vergt de nieuwe begrotingssystematiek van de overheid 
dat uitgaven meer verantwoord moeten worden aan de hand van de resulta- 
ten die met die uitgaven worden bereikt. Een beoordeling van de WRR aan de 
hand van alleen kwantitatieve gegevens, zoals het aantal uitgebrachte rap- 



porten, is hiervoor weinig geschikt. Een evaluatie waarbij vooral de kwaliteit 
en de impact worden meegewogen, kan dan een betere indruk geven van 
hetgeen de raad heeft bereikt en van hetgeen in de huidige tijd van de raad 
verwacht mag worden. 

Het externe deel van de evaluatie is uitgevoerd door een commissie, bestaan- 
de uit dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter, lid Raad van Bestuur ING Groep), 
mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy (voorzitter College van Bestuur KUB) en 
prof.dr. U. Rosenthal (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Leiden). Het 
rapport van de commissie is voorafgegaan door een zelfevaluatie van de raad. 
Beide onderdelen zijn hierna opgenomen. De raad heeft vervolgens een 
standpunt bepaald over de aanbevelingen die door de commissie zijn gedaan; 
dit vormt het derde onderdeel van deze publicatie. 

Het werk van de raad is uitdagend, maar heeft ook een hoge moeilijkheids- 
graad. Het grote belang dat ook door de evaluatiecommissie aan de WRR 

wordt toegekend, schept de verplichting om de gestelde verwachtingen zo 
goed mogelijk waar te maken. De observaties van de commissie en de aanbe- 
velingen die zij heeft gedaan, vormen een goede basis om de raad ook in de 
huidige omstandigheden tot een optimale taakvervulling in staat te stellen. 
De raad is de commissie dan ook zeer erkentelijk voor haar activiteiten. 

projrnr. M. Schelterna 
voorzitter W R R  
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Eind 2000 besloot de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
over te gaan tot een evaluatie van de WRR. Tot nu toe heeft de raad steeds aan 
het einde van een zittingsperiode een beknopt evaluatief verslag opgesteld. 
In dit verslag en evaluatie van de raadsperiode geeft hij een overzicht van de 
activiteiten in die periode. Hiermee wilde de raad inzicht geven in de wijze 
waarop hij zijn wettelijke taak heeft uitgevoerd. Hiernaast zijn enkele evalu- 
erende beschouwingen over zijn werk en taak opgenomen in Mosterd bij de 
maaltijd (1997), het gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
de WRR. 

De evaluatie die nu is uitgevoerd, kent drie onderdelen. Als eerste stap heeft 
de raad een zelfevaluatie opgesteld. Hierin geeft hij een korte analyse van de 
eigen taakopvatting en werkzaamheden. Deze beoordeelt hij vervolgens 
tegen de achtergrond van zijn wettelijke taakomschrijving en zijn veranderde 
omgeving. Deze zelfevaluatie is op l o  april2001 door de raad vastgesteld en 
kwam hiermee beschikbaar als input voor de externe commissie. 
Hierop heeft de externe evaluatiecommissie haar bevindingen over de taak 
en de taakinvulling van de WRR in een rapport neergelegd. De commissie 
heeft haar oordelen mede gevoed door een aantal externen te vragen naar 
hun indrukken en opvattingen over de WRR. Het rapport van de evaluatie- 
commissie werd op 5 juli 2001 vastgesteld. 
Hierna heeft de WRR een aantal aanbevelingen van de commissie gei'nterna- 
liseerd en hieruit conclusies getrokken over inhoud en werkwijze van de 
raad. Dit onderdeel van de totale evaluatie stelde de raad in zijn vergadering 
van 4 december 2001 vast. 

Het drieluik van de interne evaluatie, de externe evaluatie en de reactie van 
de WRR op het rapport van de evaluatiecommissie is hierna opgenomen. 
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INTERNE EVALUATIE WRR 

In dit deel van het evaluatierapport, de zelfevaluatie, geeft de WRR een korte 
analyse van de eigen taakopvatting en werkzaamheden. Hierbij komen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 

taak en taakopvatting van de WRR; 
totstandkoming werkprogramma en adviesonderwerpen; 
de rapporten van de raad; 
publicaties, andere activiteiten en internationale contacten; 
organisatie en  werkwijze van de raad. 

Per onderwerp gaat de raad eerst in op de feitelijke stand van zaken. 
Vervolgens beoordeelt hij deze tegen de achtergrond van de taakomschrij- 
ving zoals die in de Instellingswet is neergelegd en tegen de achtergrond van 
de omgeving waarin de raad functioneert. Deze oordelen verschillen per 
onderwerp: sommige zaken zijn naar eigen tevredenheid, soms worden ook 
andere mogelijkheden opgeworpen en in weer andere gevallen geeft de raad 
aan tot bepaalde veranderingen te willen komen. Het spreekt vanzelf dat in 
alle drie gevallen de raad het oordeel van de externe evaluatiecommissie op 
prijs stelt. 
Ten slotte vat de raad in een slotparagraaf een aantal hoofdpunten samen, als 
punten van aandacht voor de externe evaluatiecommissie. 

Wettelijk kader 

De WRR is ingesteld in 1972, in een tijd die gekenmerkt werd door hoge ver- 
wachtingen over de maakbaarheid van beleid en samenleving, de planbaar- 
heid van toekomstige ontwikkelingen en de rol die wetenschappelijk gefun- 
deerde informatie daarbij zou kunnen spelen. In onderstaand kader zijn de 
wettelijke taken van de WRR weergegeven, conform de formulering van de 
Instellingswet van 1976 (zie bijlage I). 

Artikel z lnstellingswet wRR 1976 
De Raad heeft tot taak: 
a. ten behoeve van het regeringsbeleid wetenschappelijke gefundeerde informatie 

te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kun- 
nen bei'nvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwach- 
ten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote 
beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan te geven; 

b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dien- 
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ste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend 
beleid; 

c. ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en plan- 
ning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen 
inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde 
onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie. 

Toekornstonderzoek 
De grote nadruk op toekomstonderzoek als zelfstandig onderdeel van de taak 
van de WRR komt in deze formulering prominent naar voren. In de begintijd 
van zijn bestaan heeft de raad hier vorm aan gegeven door het maken van 
toekomstverkenningen waarin verwachtingen op een aantal deelterreinen in 
een systematisch verband bijeen zijn gebracht (De komende vijfentwintig jaar 
1977; in een samenwerkingsverband met de diverse planbureaus). Dit rapport 
bestaat in wezen uit (voorzover mogelijk onderling gerelateerde) trendextra- 
polaties op een aantal beleidsrelevante gebieden die uitmondden in twee 
'waarschijnlijke toekomstbeelden'. 

Tegen zulke toekomstverwachtingsstudies zijn (methodologische) bezwaren 
in te brengen, zoals de gevoeligheid voor afwijkende ontwikkelingen en 
trendbreuken, en de afhankelijkheid van de uitkomsten van door elkaar heen 
lopende objectieve en subjectieve uitgangspunten, technische aannamen en 
normatieve stellingnamen. In zijn tweede omvattende toekomststudie 
Beleidsgerichte toekomstverkenning (1980 en 1983) poogde de raad aan deze, 
ook door hemzelf gevoelde, bezwaren tegemoet te komen door zich niet lan- 
ger te richten op verwachtingen, maar in plaats hiervan verkenningen uit te 
voeren op basis van verschillende geexpliciteerde visies op een gewenste toe- 
komst. Hierbij ging het er vooral om, door een confrontatie van ideaaltypen, 
positieve en negatieve gevolgen in beeld te brengen van richtingen die het 
beleid in zou kunnen slaan. Doe1 was dus niet om waarschijnlijkheden, laat 
staan zekerheden, aan te reiken, maar om de aandacht te vestigen op mogelij- 
ke ontwikkelingen in de toekomst als gevolg van bepaalde keuzen. Deze 

inzichten zouden dan kunnen leiden tot een bezinning op voorgestane keu- 
Zen. Het toekomstperspectief is hier, met andere woorden, een 'sensitizing 
concept', een instrument om tot een andere kijk op de empirische werkelijk- 
heid te komen. 

Mede omdat in de beleidswereld deze aanpak als te abstract en theoretisch 
werd beschouwd, is in latere raadsrapporten het accent minder op de zelf- 
standige betekenis van een omvattend toekomstonderzoek komen te liggen 
en meer op de analyse van de relevante gegevens voor beleidskeuzes. Dit 
gebeurt in verschillende vormen: thematische toekomstverkenningen, waar- 
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bij de ontwikkelingen in de context van het beleid voorop staan, of beleids- 
verkenningen, waarin vooral de implicaties van na te streven beleidsdoelen 
worden getoond. De rapporten van de raad blijven dus op de toekomst 
gericht, maar aantoonbare perspectieven worden op deelgebieden uitgewerkt 
in de richting van een herorientatie van het beleidshandelen: van een herbe- 
zinning op ingezette middelen tot een herorientatie van doeleinden. 

Huidige taakopvatting 

In de huidige taakopvatting legt de WRR zich toe op vraagstukken die voor 
de samenleving en het beleid op langere termijn van betekenis zijn en waar- 
bij wetenschappelijke inzichten een bijdrage kunnen leveren aan de bewust- 
wording of oplossing van problemen. Hierbij worden bestaande problemen 
in de regel in een brede samenhang bezien en worden nieuwe problemen en 
knelpunten verkend. Aldus beoogt de raad nieuwe perspectieven en oplos- 
singsrichtingen aan te geven of onderwerpen op de beleidsagenda te zetten. 
Raadsrapporten zijn met andere woorden gericht op het beleid en zijn omge- 
ving. Dit wil zeggen dat rapporten van de raad soms concrete beleidssugges- 
ties aanreiken, maar dat zij ook aandacht vragen voor de voorvragen van het 
beleid en de ruimere context waarin dat beleid gelokaliseerd is. Hiermee is 
ook gezegd dat de rapporten van de raad geen vast stramien hebben, maar 
zeer verschillend van aard en opzet kunnen zijn. 

Verhouding tot andere instellingen 
In beginsel kan de raad ieder onderwerp dat relevant is voor het regeringsbe- 
leid, op zijn werkprogramma zetten. Aangezien ook andere instellingen 
bestaan die werkzaam zijn op het snijvlak van wetenschap en beleid - zoals 
de grote planbureaus en de sectorale adviesorganen van de Kaderwet -, geeft 
de raad de voorkeur aan onderwerpen waarbij de specifieke kenmerken van 
de WRR aan de orde zijn: 

gericht op de lange termijn 
sectoroverschrijdend (d.w.2. gericht op samenhangend beleid en niet aan 
66n sector gebonden); 
multidisciplinair. 

Samen met de SER heeft de raad enkele jaren geleden het initiatief genomen 
om een jaarlijkse bijeenkomst te beleggen met de voorzitters en secretarissen 
van de sectorale adviesorganen en de planbureaus. Dit bevordert de onder- 

linge uitwisseling van informatie over de verschillende werkprogramma's. In 
dit verband zorgt verder de betrokkenheid van de adviserende leden (zie ver- 
der paragraaf 5) voor een zekere afstemming met het werk van de planbu- 
reaus. 
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Adressanten en doelgroepen van raadsadviezen 
De raad brengt rapporten uit ten behoeve van het regeringsbeleid. Deze for- 
mulering geeft aan dat het werk van de raad niet ten dienste staat van een 
overeengekomen regeringsprogramma, maar bedoeld is voor alle actoren die 
een rol spelen bij de totstandkoming van beleid. In zoverre als - op grond van 
uitgevoerd onderzoek en analyse - ook aanbevelingen worden gedaan, zijn 
dit doorgaans we1 aanbevelingen aan de regering, als de instantie waaraan de 
rapporten worden uitgebracht. 
Zoals gezegd, is het doen van concrete aanbevelingen niet het (enige) doel. 
Het is van ten minste even groot belang nieuwe ontwikkelingen te signale- 
ren en de aandacht te vestigen op zaken waarmee het beleid rekening moet 
houden. 

De orientatie op een breder gehoor dan alleen de regering, h a n g  ook samen 
met het inzicht dat beleidsvernieuwing, zeker op langere termijn, in het alge- 
meen niet 66n op 66n voortvloeit uit een enkel advies. Bepalend is vooral het 
politiek en maatschappelijk debat waarin een advies een functie kan vervul- 
len. Dat 'think tanks' hun invloed veelal uitoefenen 'via de band', door her- 
formulering en hiermee bei'nvloeding van de parameters van beleid, is a1 
vaker vastgesteld in de wetenschappelijke literatuur hierover. In veel geval- 
len betekent dit dat schijnbaar vanzelfsprekende uitgangspunten, concepten 
of paradigma's waarbij in werkelijkheid maatschappelijke zienswijzen en 
keuzes in het geding zijn, ter discussie worden gesteld. In dit licht beoogt de 
raad met zijn rapporten ook in het maatschappelijk debat een rol te spelen. 

De term 'wetenschappelijk' in de naam van de raad impliceert dat de rappor- 
ten de toets van de wetenschappelijke kritiek moeten kunnen doorstaan. Het 
betekent niet dat de raadsrapporten zich primair tot de wetenschap richten, 
a1 stelt de raad zich mede ten doe1 het wetenschappelijk debat op inhoudelijk 
en methodologisch gebied van impulsen te voorzien voor verder onderzoek. 
Verder kan de totstandkoming van rapporten, mede door de uitbesteding van 
onderzoek dat eraan ten grondslag ligt, bijdragen aan wetenschappelijk 
inzicht. 

2.2 CONCLUDERENDE O P M E R K I N C E N  

Wettelijk kader 
A1 mogen de opvattingen over de mogelijkheden van 'beleid maken' in het 
algemeen, en wat de WRR hieraan zinvol kan bijdragen in het bijzonder, 
steeds in beweging zijn, toch is er tegelijkertijd sprake van een grote conti- 
nui'teit in het orienteren op en rapporteren van de raad over belangrijke lan- 
getermijnontwikkelingen. De raad meent dat op de hierboven beschreven 
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wijze een in de huidige tijd passende invulling wordt gegeven aan de wette- 
lijke taakomschrijving. 

Toekomstonderzoek 

Verder is de vraag aan de orde wat de specifieke taak van de raad is met 
betrekking tot toekomstonderzoek. Ondanks de regelmatig opgemerkte ver- 
schillen in 'beleid maken' in de jaren zeventig en thans, kan geconstateerd 
worden dat de beleidswereld weer een sterkere belangstelling heeft voor 
kaders voor het voeren van op de toekomst gericht beleid. Dit komt ook tot 
uitdrukking in de langetermijnverkenningen die door planbureaus en depar- 
tementen worden ondernomen. Hoewel deze als regel een enigszins ander 
karakter hebben, spelen hierbij dezelfde soort methodologische problemen 
als waarmee de WRR in zijn studies te maken heeft. 
Omdat methodologische vraagstukken bij toekomstgerichte studies van 
onverminderd belang zijn, meent de raad dat aandacht hiervoor zeer gewenst 
is. De huidige raad heeft daarom een aantal methodologische activiteiten 
mede vormgegeven (bijv. het project Toekomstonderzoek en strategisch 
Omgevingsbeleid) of ondersteund, en bezint zich op de mogelijkheden om 
het resulterende materiaal te laten uitmonden in een rapportage over de 
methodologische aspecten van toekomstverkenningen. 

Hiernaast verricht de raad thematische toekomstverkenningen - waarbij 
ieder rapport een eigen probleemstelling en eigen thematiek heeft. De raad 
heeft hierbij de mogelijkheid zijn onderwerpen breder te benaderen dan de 

IJV. econo- planbureaus of andere adviesorganen die meer met een bepaalde (b" 
mische, ruimtelijke of sociale) invalshoek verbonden zijn. De huidige raad 

overweegt verder of de brede taak uit de wet inhoud kan worden gegeven 
door de verschillende rapporten met elkaar in verband te brengen om de 
daarin behandelde ontwikkelingen in een algemener perspectief te plaatsen. 
Zo heeft de raad een aantal rapporten uitgebracht die alle van belang zijn 
voor de wijze waarop de solidariteit in de samenleving vorm kan worden 
gegeven (Volksgezondheidszorg (1997). Generatiebewust beleid ( ~ g g g ) ,  
Doorgroei van arbeidsparticipatie (2000) en Nederland als irnrnigratiesamen- 
leving (2001)). Hieruit zijn mogelijk meer algemene conclusies te trekken. 
Op deze wijze zou de synergie tussen de rapporten kunnen toenemen en 
zou op een andere manier uitwerking gegeven kunnen worden aan de taak 
om op een brede wijze toekomstgerichte studies te verrichten. Hierbij zou 
ook een vorm van samenwerking met de planbureaus denkbaar zijn. 
Ook bij de opstelling van het werkprogramma van de huidige raad is gepro- 
beerd meer samenhang tussen de rapporten te verkrijgen door het benoemen 
van enkele overkoepelende thema's (zie verder paragraaf 3). 
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wan-werkprogramma in relatie tot  andere adviesorganen 

Het feit dat een onderwerp ook door een ander orgaan wordt behandeld, 
behoeft voor de WRR geen belemmering te vormen om het te agenderen. De 
andere taak en werkwijze van de raad kunnen tot een andere probleemstel- 
ling of invalshoek leiden, en daarmee een WRR-rapport rechtvaardigen. Het 
bestaan van concurrerende visies op een onderwerp kan er bovendien aan 
bijdragen dat schijnzekerheid over het oplossen van toekomstige beleidspro- 
blemen vermeden wordt. Dit neemt niet weg dat het op elkaar afstemmen 
van projecten of activiteiten een meerwaarde kan hebben; aan dat punt zou 
uitdrukkelijk aandacht besteed kunnen worden. 

TOTSTANDKOMING W E R K P R O C R A M M A  E N  
A D V I E S O N D E R W E R P E N  

Werkprogramma 

Per raadsperiode stelt de WRR een werkprogramma samen. Dit is, sinds de 
vijfde raadsperiode, een 'lopend' programma; in de loop van de raadsperiode 
worden nieuwe projecten toegevoegd. Het stapsgewijs vaststellen van een 
programma voor vijf jaar biedt ruimte voor nieuwe inzichten en ideeen, 
zowel van de raad als van de regering. 

Cevraagd en ongevraagd advies 

De autonome positie en agenderende functie van de WRR brengen met zich 
mee dat verreweg de meeste rapporten op eigen initiatief zijn uitgebracht. 
De raad bepaalt, met andere woorden, in beginsel zelf welke onderwerpen 
hij in studie neemt. Bij de wijziging van de Instellingswet in 1997 is inge- 
voerd dat, alvorens het werkprogramma wordt vastgesteld, de raadsvoorzit- 
ter overlegt met de minister-president, die op zijn beurt de ministerraad 
hoort. Dit kan ertoe leiden dat de regering de raad vraagt onderwerpen in het 
werkprogramma op te nemen. Voor aanvullingen en wijzigingen van het 
werkprogramma geldt dezelfde procedure. 

Sinds 1972 tot I april2001 heeft de WRR 57 raadsrapporten uitgebracht. 
Hiervan zijn er 45  'ongevraagd' en 12 het antwoord op een adviesaanvraag 

van de regering. Het formele onderscheid tussen gevraagde en ongevraagde 
adviezen is overigens in de praktijk van geringe, en bovendien afnemende, 
betekenis. Gevraagde adviezen komen na overleg met de regering tot stand, 

maar ook bij ongevraagde adviezen kan er sprake zijn van vormen van raad- 
pleging of 'sondering'. De wijziging van de Instellingswet WRR 1997 heeft 
bovendien een wat intensiever overleg met de regering over het werkpro- 
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gramma met zich meegebracht. 
In verband met de samenstelling van het werkprogramma stelt de raad zich 
ook op de hoogte van inzichten van het parlement en van maatschappelijke 
groeperingen, zoals de sociale partners. De raad streeft na dat de gekozen 
onderwerpen voldoende spreiding hebben, zodat zijn profiel als algemene 
onderzoeks- en adviesinstantie wordt bevestigd. 

Criteria voor adviesonderwerpen 

Uit de taak van de raad komt een aantal inhoudelijke en procedurele criteria 
voor de rapporten voort 

het onderwerp moet aansluiten op een in de maatschappij gevoelde pro- 
blematiek, dan we1 betrekking hebben op vraagstukken waarvan de raad 
verwacht dat zij in de toekomst van groot maatschappelijk belang worden. 
De taakformulering van de raad draagt in zich dat hij juist ook vraagstuk- 
ken in studie kan nemen waarvoor vooralsnog bij politiek en bestuur min- 
der aandacht bestaat; 
het onderwerp van het rapport moet uitdagend zijn en wetenschappelijk 
onderzoekbaar en toetsbaar; niet voor niets komt in de taakomschrijving 
van de raad twee maal het begrip 'wetenschappelijk gefundeerd' voor. 
Projecten waarin dit element ontbreekt of slechts in geringe mate mee- 
speelt, vallen derhalve niet onder de wettelijke taak. Dit criterium dwingt 
tot duidelijke en begrensde probleemstellingen en vraagstellingen; 
het onderwerp moet beleidsrelevant zijn. Als vraagstukken niet vatbaar 
zijn voor bei'nvloeding door regeringsbeleid, heeft raadswerk eraan geen 
zin; 
het onderwerp moet een duidelijke toekomstgerichtheid hebben. Gelet op 
de in de wet neergelegde taak is dit een voor de hand liggend criterium; 
het onderwerp moet zich in beginsel lenen voor een multisectorale bena- 
dering en voor een multidisciplinaire aanpak. Onder multisectoraal wordt 
verstaan dat het te bestuderen vraagstuk meerdere sectoren van het over- 
heidsbeleid raakt. Het specifieke karakter van het raadswerk komt tot uit- 
drukking in de multidisciplinaire samenstelling van raad en staf en van de 
projectgroepen die de raadsrapporten voorbereiden. Qua disciplinaire ach- 
tergrond ligt het hoofdaccent hierbij op de sociale wetenschappen, maar de 
raad beschikt over de middelen - 0.a. door uitbestedingen of door een tij- 
delijk raadslidmaatschap - om desgewenst additionele expertise aan te 
trekken wanneer een onderwerp dit vergt. 

Werkprograrnrna zesde raad: thernatische aanpak 

Bij de selectie van aan te vatten onderwerpen zijn aan de WRR geen beper- 
kingen opgelegd. Toen de huidige, zesde, raad in 1998 aantrad, had hij de 
ambitie samenhang in het werkprogramma aan te brengen. De raad heeft 
daarom enige overkoepelende thema's benoemd, die als een 'rode draad' 
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door het programma zouden moeten lopen. 
Het ging hierbij om: 

het proces van internationalisering: de Nederlandse samenleving raakt in 
steeds sterkere mate verweven met hetgeen elders in de wereld gebeurt; 
het proces van kennisintensivering: de samenleving wordt tevens geken- 
merkt door een steeds sterkere nadruk op het maatschappelijke en econo- 
mische belang van kennis; 
het proces van herschikking van verantwoordelijkheden: de veranderende 
verhouding tussen overheid en samenleving leidt tot heroverweging van 
de verantwoordelijkheden van overheid en private sector. 

Totstandkorning werkprograrnrna 
Hoewel de adviesonderwerpen van de raad, zoals hiervoor is aangegeven, 
aan een aantal specifieke kenmerken (moeten) voldoen, is hiermee de keuze 
van de onderwerpen zelf nog niet bepaald. Die keuze wordt bei'nvloed door 
vele factoren, met name door de debatten over maatschappelijke en beleids- 
matige problemen goed te 'lezen', maar ook door de eigen expertise en 
belangstelling van de raad. 

Onverlet dat de kwaliteit en inspiratie die kan uitgaan van individuele raads- 
leden van groot belang zijn voor het raadswerk, heeft de huidige raad de 
onderwerpenkeuze nog wat meer houvast willen geven door de hiervoor 
beschreven aanpak te volgen. De gekozen aanpak positioneert het raadswerk 
op de belangrijke 'grote thema's' die in een bepaald tijdsgewricht spelen; dit 
verplicht de raad tevens het intrinsieke belang van die thema's te onderzoe- 
ken. Aan het einde van zijn periode is de raad voornemens een samenvatten- 
de en toekomstgerichte evaluatie op te stellen die mede ten doe1 heeft vast te 
stellen in hoeverre het gelukt is de beoogde grotere samenhang in het pro- 
gramma te bereiken. Dit kan tevens leiden tot meer algemene conclusies of 
aanbevelingen. 

4 DE R A P P O R T E N  V A N  D E  R A A D  

Verschillende functies rapporten 
Op de vraag welke functie rapporten van de WRR vervullen, is meer dan CCn 
antwoord mogelijk. Veel van de rapporten hebben een tijdshorizon die lan- 
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ger is dan een kabinetsperiode. Dit maakt het niet eenvoudig na te gaan 
welke inzichten en aanbevelingen indruk maken op regering en parlement, 
en welke niet. Dit hangt ook samen met de aard van een rapport. Niet alle 
rapporten monden uit in aanbevelingen aan de regering om iets te doen of 
iets te laten, waarvan is vast te stellen of ze a1 dan niet worden opgevolgd. 
Rapporten kunnen ook informerend of juist probleemstellend van aard zijn; 
ze kunnen ertoe bijdragen dat een onderwerp op de politieke agenda wordt 
geplaatst of dat een maatschappelijk debat op gang wordt gebracht. 

In formeel opzicht is van belang dat een uitgebracht raadsrapport altijd 
wordt gevolgd door een officiele regeringsreactie. De regering streeft hierbij 
na haar bevindingen binnen een termijn van drie maanden kenbaar te 
maken. 

Doorwerking WRR-rapporten 
Gezien zijn aard en taak richt de WRR zich, meer dan andere adviesorganen, 
op drie verschillende doelgroepen. De raad rapporteert ten behoeve van het 
regeringsbeleid en richt zich derhalve tot politiek en bestuur, maar hiernaast 
ook tot maatschappelijke groeperingen in ruime zin en tot de wetenschappe- 
lijke wereld. Bij het beoordelen van de effectiviteit van de WRR dient daarom 
onderscheid te worden gemaakt tussen de invloeden op deze drie terreinen. 

Wat het eerste terrein betreft, blijkt telkens dat de directe invloed op het 
beleid veelal niet 'CCn op CCn' is. Naarmate een rapport meer concrete 
beleidsvoorstellen bevat, kan de maatschappelijke doorwerking en het effect 
op korte termijn beter waarneembaar zijn. Soms is vast te stellen dat beleids- 
wijzigingen mede het gevolg zijn van een bepaald raadsadvies. Dit was bij- 
voorbeeld het geval bij W ~ ~ - r a p p o r t e n  als Etnische minderheden (1979). 
Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980), Basisvorrning in het 
onderwijs (1986), of Hoger onderwijs in fasen (1995). Het rapport Belang en 
beleid (1994). alsmede de bijbehorende voorstudie Private verzekering van 
sociale risicoi (1gg4), speelden een belangrijke rol bij de afspraken in het 
regeerakkoord van 1994 over privatisering bij de Ziektewet en marktwerking 
bij de uitvoering van de WAO. Een rapport als Ruimtelijke ontwikkelingspoli- 
tiek (1998) heeft vanaf het begin een rol gespeeld bij de voorbereiding van de 
Startnota Ruimtelijke Ordening van het ministerie van VROM (1999). De 
huidige transformatie van de RPD tot een ruimtelijk planbureau kan ook 
rechtstreeks in verband worden gebracht met een aanbeveling ter zake uit dit 
rapport. Het rapport Generatiebewust beleid (1999) ging in op de mogelijkhe- 
den om - bij andere demografische verhoudingen - de solidariteit tussen 
generaties te handhaven. Hierbij droeg dit rapport ook argumentatie aan 
voor het verder afbouwen van de staatsschuld; een argumentatie die een 
onmiddellijke rol speelde in de lopende discussie over dit onderwerp. 
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Vaker echter is de doorwerking van raadsrapporten indirect, via de band van 
het maatschappelijke debat. Deze ervaring komt overeen met de uit de litera- 
tuur bekende bevinding dat 'think tanks' vooral invloed kunnen hebben op 
de context van het beleid. In deze context is sprake van vele invloeden die 
niet eenvoudig van elkaar te (0nder)scheiden zijn. Hierbij komt verder dat de 
doorwerking tijd nodig heeft (gehad), mede door de nieuwe manier waarop 
in rapporten tegen de behandelde problematiek werd aangekeken. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor Duurzame risico's: een blijvendgegeven (1994). Ook is het 
gebeurd dat een aanvankelijk overwegend negatieve beleidsreactie op een 
rapport omsloeg in een positieve, zoals bij Een werkendperspectief (1990) of 
Volksgezondheidszorg (1997). Meer in het algemeen kan ten slotte worden 
opgemerkt dat rapporten soms doorwerken op andere punten dan waar de 
nadruk op lag bij de aanbevelingen. Bij Beshiten overgroteprojecten (1994) 
bijvoorbeeld werd, met als doe1 te komen tot versnelling van procedures, een 
speciale juridische procedure (met een aanvangs-, een beginsel- en een uit- 
voeringsbesluit) voorgesteld voor grote infrastructurele projecten; in de 
doorwerking van dit project is veeleer het belang van draagvlakvorming cen- 
traal komen te staan. In een aantal gevallen neemt de publieke discussie een 
wending waarin eerder door de raad geponeerde inzichten tot uitdrukking 
komen, zonder dat de initiator daarvan nog wordt onderkend. 
Uiteraard zijn er af en toe ook rapporten waarvan, direct of indirect, geen 
duidelijke doorwerking kan worden vastgesteld. 

Het derde type invloed van het raadswerk - de invloed op de wetenschappe- 
lijke wereld - is belangrijk, zij het wellicht bestuurlijk gesproken van het 
minste belang. Paradoxaal genoeg zou deze invloed relatief nog het eenvou- 
digst kunnen worden vastgesteld. De raadsrapporten en andere producten 
van het raadswerk spelen - ieder op hun eigen wijze en in hun specifieke 
onderdeel - een waarneembare rol in de wetenschappelijke wereld. Ze wor- 
den veelvuldig aangehaald, sommige rapporten ook nog vele jaren na het uit- 
komen, en aan vele rapporten zijn uitvoerige besprekingsartikelen gewijd. 

Varieteit en flexibiliteit in rapportformule 

Het bovenstaande summiere overzicht illustreert dat de raad niet C6n soort 
rapport uitbrengt, maar verschillende. Sommige zitten dichter op het beleid, 
andere houden grotere afstand. De raad wil die mengeling in stand houden 
en niet 6Cn type rapporten schrijven. In het algemeen beschouwt de raad de 
afstand tussen zijn rapporten en het beleid als passend bij zijn functie als 
orgaan dat gericht is op langetermijnvragen. De raad heeft daarom geen 
behoefte om de verhouding tot het beleid te verkleinen. Hiermee zou het 
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raadswerk te veel in concurrentie komen te staan met de advisering door de 
sectorale adviesraden en de planbureaus, met het gevaar dat de aandacht voor 

de meer omvattende langetermijnvragen en de voorvragen van beleid in het 
nauw komt. 

Verder heeft de raad, vanaf het begin van zijn bestaan, zijn kwaliteit gezocht 
in een 'diepe' benadering van zijn onderwerpen. Deze formule leidt tot 
gedegen en omvangrijke rapporten. De productieduur van dergelijke rappor- 
ten bedraagt als regel zo'n twee jaar, en soms langer. De raad streeft ernaar 
voldoende varieteit en flexibiliteit in zijn rapportformule aan te houden. Een 
- bij het rapport Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur (2001) beproefd - alter- 
natief is bijvoorbeeld op een onderwerp een aantal externe deskundigen om 
een preadvies te vragen, op basis waarvan de raad een kort overkoepelend 
advies opstelt. Het voordeel van dergelijke preadviezen is dat de 'frisheid' 
van de opvattingen van de individuele auteurs bewaard blijft doordat ze niet 
het groepsproces van consensusvorming hoeven te doorlopen, terwijl de 
overkoepelende toevoeging van de raad de belangrijkste elementen op een 
noemer brengt. 

Follow-up 

De raad constateert dat naar zijn aard en taak de effectiviteit van de WRR 

mede moet worden afgemeten aan de hand van de indirecte effecten. Omdat 
de omgeving waarin de WRR opereert concurrerender is geworden, verhoogt 
dit het belang van een goede follow-up van de adviezen. Bij de raadsrappor- 
ten staat altijd de gedachte voorop dat hun onderbouwing en argumentatie 
zodanig moeten zijn dat ze uit dien hoofde een rol gaan spelen in het publie- 
ke debat. Voorts heeft de raad op deze grond zijn rapporten altijd zo nadruk- 
kelijk mogelijk in de openbaarheid neergezet. In de voorbereidingsfase van 
rapporten is het daarentegen goed gebruik dat de raad geen posities inneemt 
in het publieke debat en geen partij in een discussie wordt. Daar komt bij dat 
de raad zich met zijn onderwerpenkeuze steeds weer op andere terreinen 
beweegt, waardoor de activiteiten van de raad niet sterk op elkaar voortbou- 
wen en de debatten waarin hij een rol zou willen spelen, zich steeds ver- 
plaatsen. Deze prudentie mag echter niet ten koste gaan van de zichtbaarheid 
van de raad. Het raadswerk is niet 'klaar' op het moment dat er een rapport 
wordt uitgebracht. De raad besteedt daarom ook veel tijd en aandacht aan de 
presentatie en 'nazorg' van zijn rapporten. Hierbij gaat het om flankerende 
publicaties, symposia, conferenties en dergelijke, maar ook om directe pre- 
sentaties van uitgebrachte rapporten aan de meest betrokken bewindslieden 
en aan ambtelijke topfunctionarissen. De raad wil die lijn in de toekomst 
vasthouden. 
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5 PUBLICATIES,  A N D E R E  ACTIVITEITEN EN 
INTERNATIONALE CONTACTEN 

Rapporten, voorstudies en werkdocumenten 

De raad brengt publicaties uit in drie reeksen: Rapporten aan de regering (R), 
Voorstudies en achtergronden (V) en werkdocumenten (W). Verder zijn er 
enkele bijzondere publicaties geweest die niet in een van deze reeksen zijn 
ondergebracht. Het overzicht van de rapporten van de raad die vanaf zijn 
bestaan zijn verschenen, alsmede de meest recente andere publicaties is hier- 
aan gehecht (zie bijlage 2). 

De rapporten zijn het 'kernproduct' van het raadswerk. Hiermee vervult de 
raad zijn wettelijke taak: het informeren over langetermijnontwikkelingen. 
Gedurende het bestaan van de raad sinds (de installatie van de Voorlopige 
WRR op 28 november) 1972 tot 1 april2001 heeft de raad 57 rapporten uitge- 
bracht; dat wil zeggen gemiddeld twee per jaar en gemiddeld tien per raads- 
periode. In de huidige raadsperiode (sinds 1 januari 1998) zijn er tot 1 april 
2001 drie rapporten uitgebracht. Een relatief groot deel van de geplande rap- 
porten zal in het laatste jaar van de raadsperiode uitkomen. Deze fasering 
over de raadsperiode houdt ermee verband dat de huidige raad in 1998 
- vrijwel - 'nieuw' van start is gegaan. 

Voorstudies en werkdocumenten zijn te beschouwen als nevenproducten 
van het raadswerk. Dit neemt niet weg dat deze nevenproducten - veelal in 
opdracht van de raad geschreven door externe auteurs, maar ook door raads- 
en stafleden - soms ook zeer de aandacht trekken. De 'buitenwereld' maakt 
hierbij lang niet altijd een scherp onderscheid met een 'echt' WRR-rapport. 
Voorstudies worden, net als de raadsrapporten, gepubliceerd door Sdu 
Uitgeverij; werkdocumenten worden door de raad zelf uitgegeven en ver- 
spreid. Sinds het bestaan van de raad zijn er 109 voorstudies uitgebracht, 
gemiddeld vier per jaar. De huidige werkdocumentenreeks bestaat sinds 
1983. Daarvan zijn er 117 verschenen tot 1 april 2001. Buiten deze reeks om is 
er in het verleden een groot aantal werkdocumenten/voorstudies versche- 
nen bij de rapporten Samenhangend mediabeleid (1982), Basisuorming in het 
onderwijs (1986) en Technologie en ouerheid (1991). 

Overige activiteiten 

Naast de rapporten, voorstudies en werkdocumenten, slaan de activiteiten 
van raad en staf neer in een aantal overige activiteiten: 

Persberichten, persconferenties en overige presentaties. Dit gebeurt bij het 
verschijnen van een nieuw rapport en soms ook bij een voorstudie. 
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Presentaties worden de laatste jaren ook verzorgd bij bewindspersonen en 
hun omgeving. 
Werkconferenties. Zowel in de voorbereidingsfase van een rapport als in 
de nazorgfase kunnen er conferenties worden belegd met en voor externe 
deskundigen. 
WRR-Mededelingen en WRR-website: www.wrr.nl. Voor de algemene 
communicatie met de buitenwereld geeft de WRR een Mededelingenblad 
uit (dat gemiddeld 2 i 3 maal per jaar verschijnt) en onderhoudt hij een 
eigen website. Naast feiten over het instituut, de raads- en de stafleden, 
bevat de website ook gegevens over de publicaties. De publicaties zijn inte- 
graal van de website te downloaden. Mededelingenblad en website zijn 
met name activiteiten onder verantwoordelijkheid van de communicatie- 
deskundige uit de staf. 
'Beschikbaarheidsnut'. Op incidentele basis worden WRR-medewerkers 
aangezocht om hun expertise bij te dragen in verschillende gremia in het 
overheidscircuit. 
publicaties op eigen naam (zoals artikelen, boekbijdragen, e.d.). Vaak gaat 
het hierbij om het verder uitdragen van de producten van het raadswerk 
('nazorg'), veelal in het wetenschappelijk circuit. Dit gebeurt vaak op ver- 
zoek, maar ook op eigen initiatief. 
Lezingen e.d. Hiervoor geldt hetzelfde als onder e. 

Internationale contacten: seminars en uitbestedingen 

Aan de projectgewijze manier van werken is eigen dat buitenlandse contacten 
vooral ad hoc plaatsvinden, in het kader van afzonderlijke projecten. Dit kan 
bijvoorbeeld de vorm hebben van een seminar met een internationaal forum 
aan deskundigen, of van uitbesteding van studies aan buitenlandse experts. Zo 
organiseerde de raad in 1996 ten behoeve van het rapport Volksgezondheidszorg 
een werkconferentie waaraan deskundigen op het gebied van het volksge- 
zondheidsbeleid uit Nederland, Engeland, de Verenigde Staten en Canada 
deelnamen. Het verslag van deze werkconferentie is, samen met de artikelen 
van de deelnemers, ook in het Engels gepubliceerd, onder de titel Fundamental 
questions about the future of health care. In het kader van zijn projecten over 
Europa (Stabiliteit en veiligheid in Europa, 1995) en het lopende project over de 
uitbreiding van de EU met de Midden- en Oost-Europese landen zijn verschil- 
lende studies uitgezet bij internationale deskundigen. Deze studies zijn ook in 
het Engels gepubliceerd en in relevante internationale gremia wijd verspreid, 
waar zij ook hun doorwerking kennen. 

Vertalingen 

Vrijwel alle rapporten van de raad zijn geheel of gedeeltelijk in het Engels 
vertaald, tenzij een rapport zo Nederlands is qua thema's en oplossingen dat 
dit weinig zin heeft. Bij uitzondering zijn ook samenvattingen in andere 
talen verschenen. Ook sommige publicaties in de reeks 'Voorstudies en ach- 
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tergronden' en de reeks 'Werkdocumenten' zijn in het Engels verschenen. 
Via de verschillende buitenlandse ambassades in Nederland kennen deze 
vertalingen een ruime verspreiding. Ook worden de vertalingen toegestuurd 
aan een aantal grote buitenlandse bibliotheken en universitaire en andere aan 
de WRR verwante instellingen. Soms is het succes van een raadsrapport in 
het buitenland zelfs groter dan in Nederland zelf, zoals bij het rapport 
Groundfor choices (Grond voor keuzen, 1992). Over dit integraal vertaalde 
rapport - en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Sustained risks (Duurzame 
risico's, 1994) - zijn vanuit de raad in het buitenland, vaak op verzoek, vele 
presentaties verzorgd. 

Internationale informatie-uitwisseling 

Met het oog op de kwaliteit en de doorwerking van zijn rapporten vindt de 
raad, naast de vele nationale, ook internationale contacten van belang. 
Dergelijke contacten komen zowel voor tijdens de voorbereiding van een 
rapport als na het uitbrengen ervan. Zulke contacten vinden plaats met over- 
heidsinstanties (departementen en lagere overheden), maatschappelijke 
groeperingen en wetenschappelijke onderzoekers op voor de raad relevante 
terreinen. In het laatste geval gaat het vooral om contacten met vergelijkbare 
instellingen in het buitenland en met buitenlandse instellingen of personen 
die benodigde informatie kunnen leveren. De praktijk wijst uit dat contacten 
over concrete projecten en onderwerpen hierbij doorgaans het meest vrucht- 
baar zijn. 

De WRR ontvangt dan ook geregeld buitenlandse bezoekers, die hetzij gei'n- 
teresseerd zijn in informatie op deelgebieden, hetzij belangstelling hebben 
voor het instituut als zodanig. In het eerste geval bepaalt de gerichtheid van 
de raad op het Nederlandse regeringsbeleid in hoeverre de gevraagde infor- 
matie beschikbaar kan zijn. 

Naast de eerder genoemde internationale activiteiten, zijn contacten gelegd 

met vergelijkbare buitenlandse think tanks naar aanleiding van de productie 
van een (in deze vorm niet eerder beschikbaar gekomen) internationaal regis- 
ter van think tanks dat de raad maakte in het kader van zijn 25-jarig jubi- 
leum. Met enkele van deze instellingen zijn afspraken gemaakt over informa- 
tie-uitwisseling. Dergelijke afspraken bestaan ook met andere onderzoeksin- 
stellingen op voor de raad relevante terreinen. 

Ten slotte wordt op de website van de raad de informatie over de WRR ook in 
het Engels gegeven. Via de site komen regelmatig verzoeken binnen voor 
toezending van een Engelstalige publicatie, vragen over de raad en verzoeken 
tot informatie-uitwisseling. Het aantal buitenlandse bezoekers op de site 
neemt gestaag toe. 
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5.2 CONCLUDERENDE O P M E R K I N C E N  

Aandacht voor Europese dimensie 
De raad richt zijn rapporten aan de Nederlandse overheid, die namens de 
Nederlandse belastingbetaler zijn 'principaal' vormt. Hiernaast is een gege- 
ven van toenemend belang dat veel beleid niet alleen op nationaal, maar 
vooral ook op Europees niveau tot stand komt. Daarom hebben ook vrijwel 
alle adviesonderwerpen die de WRR oppakt een internationale dimensie. Met 
name bij rapporten waarin de Europese dimensie sterk aanwezig is, streeft de 
raad er dan ook naar om, naast de gebruikelijke uitbrenging aan de 
Nederlandse regering, deze ook in de EU onder de aandacht te brengen. 

6.1 ACHTERCROND 

Sarnenstelling 
De raad kent vaste zittingsperioden van vijf jaar. Volgens de Instellingswet 
bestaat de raad uit ten minste vijf en ten hoogste elf leden. De praktijk is dat 
hij bestaat uit circa acht leden. De functie van voorzitter van de WRR is een 
volledige betrekking, de andere raadsleden worden als regel aangesteld voor 
drie dagen per week. Raadsleden worden voor vijf jaar benoemd en zijn CCn- 
maal direct herbenoembaar. De raadsleden zijn onafhankelijk. 

Bij de samenstelling van de raad wordt in de eerste plaats gelet op de weten- 
schappelijke kwalificaties van de beoogde leden en op een voldoende sprei- 
ding van disciplines. Hiernaast wordt ook gestreefd naar een enigszins even- 
wichtige samenstelling in personele, maatschappelijke en, voor zover moge- 
lijk, politieke zin. Raadsleden moeten belangstelling hebben voor beleids- 
vraagstukken en bij voorkeur enigszins thuis zijn in de bestuurscentra, voor- 
a1 Den Haag. Het wetenschappelijk karakter van het raadswerk brengt met 
zich mee dat raadsleden doorgaans een universitaire (hoog1eraars)achter- 
grond hebben. Ook zijn we1 raadsleden vanuit staffuncties op departemen- 

ten of uit het bedrijfsleven benoemd. 

Adviserende leden en tijdelijke leden 

De WRR kent ook adviserende leden. Dit zijn de directeuren van de grote 
planbureaus: het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau, 
de Rijksplanologische Dienst, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, evenals de directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De adviserende leden kunnen kennis nemen van de vergaderstuk- 
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ken van de raad en de concept-raadsrapporten kunnen voor publicatie aan 
hen worden voorgelegd, zodat zij hun inbreng kunnen leveren. Uiteraard 
blijft de raad zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat. Verder komen de 
adviserende leden enkele malen per jaar met de raad bijeen, mede ter afstem- 
ming van werkzaamheden. 
Voorts zijn een enkele maal deskundigen voor een specifiek project of voor 
een bepaald tijdsbestek als adviserend lid aangetrokken. 

Bureau 

De leiding van de raadswerkzaamheden berust bij de voorzitter, in samen- 
werking met de (ambtelijk) secretaris en adjunct-secretaris van de raad. Zij 
voeren gezamenlijk het 'dagelijks bestuur' en bevorderen een goed verloop 
van de werkzaamheden. 
In deze 'duale structuur' is de secretaris van de raad tevens directeur van het 
bureau dat de raad ten dienste staat. Het bureau bestaat uit ruim 30 mede- 
werkers, met als kern de vaste wetenschappelijke staf (14 formatieplaatsen). 
In de wetenschappelijke staf zijn met name de volgende disciplines verte- 
genwoordigd: economie/econometrie, sociale en politieke wetenschappen, 
en rechten. Verder is er een staflid met een natuurwetenschappelijke achter- 
grond. Het merendeel van de vaste wetenschappelijke staf is gepromoveerd. 
Het komt voor dat stafmedewerkers ook parttime universitaire functies 
bekleden. 
Naast de vaste staffuncties zijn er vijf plaatsen beschikbaar voor pas afgestu- 
deerde academici die op tijdelijke basis de projecten van de raad ondersteu- 
nen. Tot het bureau behoren verder een medewerker externe communicatie, 
een automatiseringsmedewerker, een kleine bibliotheekstaf, een secretariaat 
en een huishoudelijke dienst. 

Werkwijze: projectorganisatie 
Per onderwerp dat in het raadsprogramma is opgenomen, wordt een interne 
projectgroep gevormd. Deze projectgroepen worden voorgezeten door een 
raadslid, met een lid van de wetenschappelijke staf als projectcoordinator. 
Raads- en stafleden zijn als regel lid van meer dan 6Cn projectgroep. De pro- 
jectgroepen bereiden de publicaties voor, rapporteren over de voortgang van 
het werk en bieden conceptteksten aan ter bespreking in de raad. Het werk in 
de projectgroepen bestaat uit het concipieren, intensief bespreken en her- 
schrijven van teksten en het begeleiden van uitbestedingen. 

De raad is geen curatorium of 'aansturend' college dat in de beginfase van 
projecten ideeen aanlevert en in de eindfase bijstuurt, maar is een 'werkende' 
raad. Dus niet alleen van de staf, maar ook van de raadsleden worden con- 
ceptrapportteksten verwacht. De mate waarin men beschikbaar is voor het 
raadswerk - als regel drie dagen in de week - houdt hiermee verband. 
De verantwoordelijkheid voor de resultaten van het werk ligt bij de raad als 
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geheel. Bij de besluitvorming hierover streeft de raad naar consensus op basis 
van open discussie en uitwisseling van argumenten. In de rapporten zijn 
onderbouwde minderheidsstandpunten mogelijk, maar deze zijn slechts een 
enkele maal voorgekomen. 

De raad vergadert als regel elke veertien dagen. In deze vergaderingen komt 
de voortgang van de verschillende projecten aan de orde, aan de hand van 
conceptteksten: De raad stelt de eindteksten vast die in de projectgroepen 
zijn voorbereid. De verschillende disciplines die in de raad zijn vertegen- 
woordigd, worden zo voortdurend met elkaar geconfronteerd. Hiermee 
wordt voorkomen dat een raadsrapport zich slechts binnen de grenzen van 
een enkele discipline beweegt. De brede samenstelling van de raad staat er 
ook borg voor dat een rapport meer biedt dan de inzichten van 66n individu. 

Uit- en inbestedingen 

In de regel worden de kern en de hoofdlijnen van een rapport in eigen huis 
voorbereid en uitgewerkt. Maar raad en staf zijn beperkt van omvang, en 
hiermee per definitie ook de deskundigheid die in huis aanwezig is om een 
probleemstelling volledig uit te werken. Daarom maakt de raad ook gebruik 
van beschikbare inzichten en kennis van externe deskundigen. Deze kunnen 
worden aangeboord door aan hen een wetenschappelijke studie uit te beste- 
den, dan we1 door hen via een detacheringsconstructie tijdelijk aan de staf 
toe te voegen (inbesteding). Hierbij is een voordeel dat raads- en stafleden 
als regel een uitgebreid netwerk hebben om geschikte opdrachtnemers te 
kunnen inzetten, en zelf voldoende deskundige opdrachtgevers zijn. Voor 
uit- en inbestedingen beschikt de raad over een budget van in totaal onge- 
veer c 0.73 mln. per jaar. 

Verslag en evaluatie van de raadsperioden 

Aan het eind van elke zittingsperiode geeft de raad in een verslag en evalu- 
atie inzicht in de wijze waarop hij zijn taak heeft uitgevoerd. 

Continuiteit en vernieuwing 

In de Instellingwet WRR heeft de wetgever bewust gekozen voor een combi- 
natie van enerzijds vernieuwing en anderzijds continui'teit. De raad wordt in 
zijn geheel benoemd voor een periode van vijf jaar. In beginsel treedt er na 
vijf jaar een nieuwe raad aan, a1 bestaat de mogelijkheid dat een raadslid voor 
een tweede periode wordt benoemd. De discontinui'teit die hiervan het 
gevolg is, bevordert het doorstromen van 'vers bloed', ontmoedigt cooptatie 
en biedt de mogelijkheid nieuwe talenten en inzichten in de raad een plaats 
te geven. De evenzeer noodzakelijke ervaring en continui'teit, met name ook 
de ambachtelijke bekwaamheid bij het concipieren van rapporten, is vooral 
belichaamd in de wetenschappelijke staf. De vaste stafmedewerkers hebben 
een groot aandeel in het feitelijke raadswerk en brengen mede kennis en 
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ervaring in uit het raadsverleden. 
Een (onvermijdelijk) gevolg van het langer bestaan van de WRR als instituut 
is dat een oeuvre groeit, met hierin ontwikkelde inzichten, standpunten en 
adviezen. Nieuw aantredende raadsleden zijn hier niet aan gebonden; het is 
juist de bedoeling dat zij nieuwe inzichten en opvattingen met zich mee- 
brengen. Het is ook begrijpelijk dat zij niet steeds de behoefte hebben de hele 
'erfenis van het verleden te aanvaarden'. De raad geeft zich uiteraard we1 
rekenschap van wat zijn voorgangers hebben betoogd, mede om mogelijke 
afwijkingen van dit gedachtegoed te motiveren. Bovendien is telkens 
'opnieuw het wiel uitvinden' weinig efficient en dit zou ook de 'ontvangende 
instanties' van raadsrapporten in verwarring kunnen brengen. 

6.2 CONCLUDERENDE OPMERKINCEN 

Vaste raadsperiode 

De discontinui'teit die een beoogd gevolg is van de raadsperioden van vijf jaar, 
acht de raad een goed beginsel. Het verplicht nieuw aantredende raadsleden 
kennis te hebben of nemen van in het verleden betrokken stellingnamen, maar 
ze zijn hier niet aan gebonden. Wetenschap en samenleving staan niet stil en 
de raad is er juist om nieuwe inzichten te ontwikkelen en gangbare inzichten 
(inclusief die van zijn voorgangers) uit te dagen. Dit behoort te gebeuren na 
een grondige (her)bezinning en met goede argumenten. Dit is des te meer van 
belang omdat de relevante 'buitenwereld' vaak goed op de hoogte blijkt van de 
(eerdere) opvattingen van de raad op een bepaald terrein. 

Er is ook een nadeel verbonden aan de vaste zittingsperiode waarin de raad 
in beginsel op ken moment aantreedt en ook uitfaseert. In het geval dater 
een nieuwe raad aantreedt met weinig raadsleden die voor een tweede perio- 
de zitting hebben, kan dit leiden tot een relatief lange inwerktijd. Gevolg 
hiervan is dat het de nodige tijd vergt om het werkprogramma vast te stellen, 
de raad laat 'op gang' komt en in de laatste jaren van de raadsperiode een 
'eindsprint' moet trekken, met een bijbehorende ongelijke verdeling van de 
werklast. 

Samenstelling 
Wat de samenstelling van de raad betreft, is de breedheid in de recrutering 
van raadsleden waardevol. De raad is geen college dat louter op grond van 
specialistische wetenschappelijke expertise is samengesteld; een bredere 
maatschappelijke interesse en enige beleidsmatige attaches zijn mede van 
belang. 

De raad beschikt over de potentiele mogelijkheid van de figuur van het tijde- 
lijk raadslid. De achterliggende gedachte hierbij is dat op deze manier tijde- 
lijk en tussentijds 'vers bloed' kan worden binnen gehaald. In het verleden is 
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gebleken dat hierdoor op een specifiek terrein een 'extra' raadsrapport kon 
worden gemaakt. Hoofdsom blijft niettemin dat de vijfjaarlijkse nieuwe 
samenstelling van de raad voor voldoende doorstroming van mensen en 
ideeen moet zorgen. 

Adviserende leden 

De raad stelt de deelname van de adviserende leden aan zijn werk zeer op 
prijs, a1 kan de grotere afstand tot het beleid die de WRR eigen is, enige 
afbreuk doen aan de urgentie om de betreffende vergaderingen bij te wonen. 
De raad acht het zijn taak hierin door een goede agendering te voorzien. Het 
instituut van de adviserende leden heeft mede betekenis doordat het op 
instellingsniveau de contacten tussen de medewerkers faciliteert. Verder 
streeft de raad een goede balans na in de wederzijdse informatievoorziening. 

Schrijvende-raad-formule 
Met de formule van 'schrijvende raad' onderscheidt de WRR zich, ook in zijn 
werkwijze, van de andere adviesraden. Daar zijn raadsleden voor veel minder 
tijd beschikbaar, als regel zes of acht uur in de week. Deze raden functione- 
ren dan ook anders, namelijk veel meer als aansturings- en toetsingscollege 
van een staf die het eigenlijke 'werk' doet. Bij de WRR gebeurt het werk in 
gezamenlijkheid. De raad streeft ernaar de 'schrijvende-raad'-formule te blij- 
ven waarmaken, met de bijbehorende intensieve betrokkenheid en commit- 
ment die dit van raadsleden vergt. 

Flexibele en projectgerichte werkwijze 

De raad streeft ernaar om bij de totstandkoming van de rapporten de flexibi- 
liteit te verhogen en geen 'ijzeren werkwijzen' te koesteren. Enerzijds hoeft 
niet ieder rapport te worden voorbereid door een relatief omvangrijke inter- 
ne projectgroep, anderzijds is het mogelijk soepeler en vaker incidenteel de 
expertise van raads- en stafleden te organiseren die geen deel uitmaken van 
een bepaalde projectgroep. Ook de beginfase van projecten kan 'opener' (dus 
meer gericht op onderling debat en minder op vroege consensusvorming) 
worden georganiseerd, zodat ook eerder en explicieter kan worden vastge- 
steld of er een interessant raadsrapport in het verschiet ligt. Dit impliceert 
ook een tijdig 'kapmoment' als een scherpe en veelbelovende probleemstel- 
ling zich niet heeft aangediend. Verder impliceert het gegeven van een pro- 
jectorganisatie dat de capaciteit van raads- en stafleden expliciet aan de pro- 
jecten wordt toebedeeld (en natuurlijk met het opstarten en beeindigen van 
projecten regelmatig aangepast), als 'beheerstool' in de organisatie en instru- 
ment van planning en onderlinge prioritering van projecten. Tijdens het 
werk verduidelijkt dat wat er van iedere betrokkene aan inzet wordt ver- 
wacht en welke deadlines er kunnen worden aangehouden. Na afloop is het 
mogelijk om nauwkeuriger aan te geven hoeveel menskracht met een rapport 
of project gemoeid is geweest. 
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Deze korte slotparagraaf recapituleert de voornaamste bevindingen van deze 
interne evaluatie van de WRR. Het is geen samenvatting, maar is bedoeld om 
een aantal hoofdpunten naar voren te brengen die de raad met betrekking tot 
zijn positie, functioneren en effectiviteit van belang acht. 
1 Toekomstonderzoek. In essentie zijn alle rapporten van de raad toekomst- 

gericht. Waar de raad overweegt nog apart aandacht te geven aan toe- 
komstonderzoek, wil hij enerzijds accenten leggen bij methodologisch vra- 
gen en anderzijds op brede thematische verkenningen. 

2 Keuze adviesonderwerpen. Bij de keuze van onderwerpen waarover de 
raad advies uitbrengt, gelden de volgende criteria: maatschappelijk belang, 
wetenschappelijk onderzoekbaar, beleidsrelevant, langetermijnperspectief, 
multisectorale benadering en multidisciplinaire aanpak. Met deze criteria 
is de keuze van onderwerpen zelf nog niet bepaald. De keuze wordt onder 
andere bei'nvloed door debatten over maatschappelijke en beleidsmatige 
problemen goed te 'lezen', maar ook door eigen expertise en belangstelling 
van de raad. 

3 Samenhang werkprogramma. De huidige raad heeft bij het opstellen van 
zijn werkprogramma eerst een aantal overkoepelende thema's gei'dentifi- 
ceerd als richtsnoer bij de onderwerpenkeuze en als middel om meer 
samenhang te bereiken. De raad wil aan het einde van de raadsperiode 
deze thematische aanpak tegen het licht houden. 

4 Afstand tot het beleid. De raad beschouwt de afstand tussen zijn rapporten 
en het beleid als passend bij zijn positie als orgaan dat gericht is op lange- 
termijnvragen. De raad heeft daarom geen behoefte de verhouding tot het 
beleid te verkleinen. Rapporten van een orgaan als de WRR hebben mede 
de functie dat ze de context van het beleid bei'nvloeden. 

5 Varieteit en flexibiliteit in rapportformule. De raad brengt als regel multi- 
disciplinaire, 'diepe', en hiermee ook omvangrijke rapporten uit, die ook 
een bijbehorende productieduur vergen. Tegelijkertijd is ieder rapport 
anders. De raad wil deze variatie in stand houden en de flexibiliteit in de 
rapportformule waartoe hij de mogelijkheid heeft, goed benutten. 

6 Schrijvende-raad-formule. Met deze formule onderscheidt de WRR zich, 
ook in zijn werkwijze, van de andere adviesraden. De raad is geen curatori- 
um of 'aansturend' college dat in de beginfase van projecten ideeen aanle- 
vert en in de eindfase bijstuurt, maar is een 'werkende' raad. De mate 
waarin de leden beschikbaar zijn voor het raadswerk, houdt hiermee ver- 
band. De raad streeft ernaar de 'schrijvende-raad'-formule te blijven waar- 
maken, met de bijbehorende intensieve betrokkenheid en commitment die 
dat van raadsleden vergt. 
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EXTERNE EVALUATIE WRR 

Op verzoek van de raad werd de volgende externe evaluatie van de WRR 

opgesteld door een commissie bestaande uit: 
dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter, lid Raad van Bestuur ING Groep; 
mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy, voorzitter College van Bestuur KUB; 

prof.dr. U. Rosenthal, hoogleraar bestuurskunde Universiteit Leiden. 
Als secretaris trad op: dr. C.A. Hazeu. 

Bij brief van 21 februari 2001 heeft de voorzitter van de WRR ons gevraagd 
een externe evaluatie op te stellen van de wijze waarop het 'instituut WRR' 

zijn taken vervult. Deze evaluatie is een complement van de 'zelfstudie' van 
de raad die hieraan is voorafgegaan. In de bovengenoemde brief schetst de 
voorzitter van de WRR de volgende achtergrond van de evaluatie: 

Het is tot nu toe gebruikelijk geweest dat tegen het eind van iedere raadsperiode 
een beknopt evaluatief verslag over de afgelopen raadsperiode werd opgesteld. 
Daarin werd vooral een feitelijk verslag van de werkzaamheden gegeven. In feite 
was dit een algemeen overzicht dat beperkt bleef tot de activiteiten van een enkele 
raadsperiode. Daarnaast zijn evaluerende beschouwingen over het raadswerk in het 
algemeen verschenen in 'Mosterd bij de maaltijd', het gedenkboek ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de raad (eind 1997). 

De behoefte om nu een externe beoordeling van het raadswerk te doen plaats 
vinden, werd versterkt door twee ontwikkelingen. In de eerste plaats hebben 
de adviesorganen die onder de Kaderwet Adviesorganen vallen, de verplich- 
ting tot regelmatige (ze1f)evaluatie. Deze evaluaties zijn in de afgelopen tijd 
verschenen. Hoewel de WRR geen adviesorgaan in de zin van de wet is, 
meent de raad dat een evaluatie toch evenzeer nuttig is, en een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan de orientatie van de raad voor de toekomst. 
Daarnaast komt het feit dat in de nieuwe begrotingssystematiek de uitgaven 
verantwoord moeten worden aan de hand van de daarmee bereikte resulta- 
ten. Het is echter weinig geschikt de WRR voor dat doe1 te beoordelen aan de 
hand van alleen kwantitatieve gegevens, zoals het aantal rapporten of studies 
dat tot stand is gekomen. Een evaluatie zou een betere indruk kunnen geven 
van hetgeen de raad heeft bereikt en van hetgeen van de raad in de huidige 
tijd verwacht mag worden. 
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In de hiervoor aangehaalde brief van de voorzitter van de WRR is ook de 
hoofdlijn van de opzet van de evaluatie verwoord. De raad heeft eerst een 
zelfstudie opgesteld; een stuk waarin de raad de eigen taakopvatting en 
werkzaamheden weergeeft en beoordeelt tegen de achtergrond van de door 
de wetgever vastgelegde taakomschrijving en de omgeving waarin de raad 
functioneert. Dit stuk is op lo  april2001 door de raad vastgesteld, en hier- 
mee als inputmateriaal voor de externe commissie beschikbaar gekomen. De 
commissie is gevraagd een oordeel te geven over de punten die in de zelfstu- 
die aan de orde zijn gesteld, maar ze had de vrijheid om ook andere gezichts- 
punten of onderwerpen naar voren te brengen. Hierbij was de commissie 
uiteraard welkom om bij de WRR informatie in te winnen en gesprekken te 
voeren. 

De commissie heeft vervolgens haar werkwijze bepaald. Mede omdat de 
WRR een zeer breed terrein van opereren heeft, heeft de commissie zich niet 
exclusief willen verlaten op eigen opvattingen. Ze heeft daarom haar oorde- 
len mede gevoed door een aantal vooraanstaande externen te enqusteren 
naar hun indrukken en opvattingen over de WRR. Het betreft hier mensen 
met een uiteenlopende (politieke, ambtelijke, wetenschappelijke, media of 
andere) achtergrond, die ervaring hebben met W~~-rapport€!n, en die geacht 
mogen worden een gefundeerd oordeel over de WRR te kunnen geven. Deze 
enquste was in beginsel anoniem en had ook niet de pretentie van weten- 
schappelijkheid of representativiteit. De diverse opvattingen en inzichten 
die erin naar voren kwamen, waren voor de commissie niettemin een waar- 
devolle bijdrage om haar visie op de WRR aan te scherpen. De uitkomsten 
van de enquste gaven ook het nodige houvast om te kunnen vaststellen 
welke onderwerpen in het functioneren van de WRR een min of meer een- 
duidig beeld laten zien en tegen welke onderwerpen meer verschillend 
wordt aangekeken. 

De commissie is vervolgens tot een aantal voorlopige oordelen en aanbeve- 
lingen gekomen, die zij op 5 juli 2001 met de WRR heeft besproken. 
Vervolgens heeft de commissie haar rapportage definitief vastgesteld en aan 
de raad uitgebracht. 

De aspecten die de commissie in ogenschouw heeft genomen, hebben 
betrekking op twee hoofdcategorieen: de rapporten van de raad, als zijnde 
zijn belangrijkste producten (paragraafq), en meer algemeen de positie van 
de raad in relatie tot de omgeving waarin het instituut functioneert (para- 
graaf s). 
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Hieraan voorafgaand heeft de commissie vastgesteld wat de ontwikkelingen 
zijn in het kader waarbinnen de WRR functioneert. Dat kader is niet meer 
hetzelfde als dertig of twintig jaar geleden. Enkele belangrijke trends zijn: 
I departementen zijn in het algemeen verder 'geacademiseerd'. Meer speci- 

fiek zijn er onderzoeksafdelingen gekomen die ook aan strategisch en toe- 
komstgericht onderzoek doen of laten dat doen; een ontwikkeling die van 
invloed is op de positie van de WRR; 

2 er zijn, ingevolge de Kaderwet adviescolleges, 'nieuwe' sectorale adviesor- 
ganen gekomen die het adviesveld competitiever maken; 

3 ook organen - alhoewel ieder met een eigen, andere, taakopdracht - als het 
CPB, HET SCP, de SER of de Algemene Rekenkamer - hebben door de keuze 
van hun onderwerpen, en de wijze van presenteren en onder de aandacht 
brengen, hun zichtbaarheid in de beleidsadvieswereld en het publieke 
debat zien toenemen; 

4 de politieke constellatie in zijn geheel is veranderd; ze is tot op zekere 
hoogte gedepolariseerd, gedepolitiseerd, en pragmatischer geworden. Dit 
brengt ook een andere opstelling met zich mee ten opzichte van adviesor- 
ganen en de vergezichten die zij soms bieden. 

4 BEOORDELINC R A P P O R T E N  

De commissie heeft haar beoordeling van de rapporten van de raad ingedeeld 
in tien aspecten. 

1 Ondewerpkeuze rapporten 
De commissie is van mening dat de rapporten van de WRR in het algemeen 
over de 'goede' onderwerpen gaan. Een kleine organisatie, waarvoor boven- 
dien geldt dat de wettelijke taakopdracht nauwelijks beperkingen oplegt aan 
de onderwerpenkeuze, moet zichzelf beperkingen opleggen. Hoewel in de 
ogen van de buitenwereld altijd gemakkelijk andere en meer onderwerpen aan 
een generiek orgaan als de WRR worden toegedacht om behandeld te kunnen 
worden, is de commissie niet van mening dat de WRR belangrijke onderwer- 
pen stelselmatig over het hoofd ziet. We1 is het van belang vraagstukken tijdig 
te signaleren en te agenderen, en eraan bij te dragen dat ze op het juiste 

moment op de publieke agenda komen. Een WRR die vooral over onderwer- 
pen adviseert die (inmiddels) a1 geagendeerd zijn, is minder interessant. 

2 Relevantie en actualiteit rapporten 
De commissie is van mening dat de onderwerpen en inhoud van WRR-rap- 
porten als regel voldoende beleidsmatig relevant zijn en inspelen op maat- 
schappelijke actualiteit. Toch bestaat ook het gevoel dat in het verleden 
WRR-rapporten iets meer urgentie uitstraalden en er ook vaker op gericht 
waren en er in slaagden bepaalde taboes te doorbreken. 
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3 Timing rapporten 

De commissie is niet van mening dat WRR-rapporten stelselmatig 'te laat' 
komen of juist hun tijd te ver vooruit zijn. Bovendien sluipt hier a1 snel een 
willekeurigheid in de beoordeling in: een goed rapport komt altijd te laat! 
W61 is duidelijk dat door de lange productieduur (van gemiddeld zo'n 2,s 

jaar) de WRR niet erg wendbaar is in de timing van zijn rapporten. De com- 
missie geeft de raad in overweging meer te varieren met zijn rapportformule, 
door vaker te proberen ook eens met een sneller gemaakt en dunner rapport 
naar buiten te komen. Het moet mogelijk zijn ook binnen een jaar een rap- 
port uit te brengen over een belangrijk 'nieuw' onderwerp dat de aandacht 
trekt. Dit is van belang omdar ook de WRR te maken heeft met het algemeen 
geldende 'Haagse ongeduld': de houding van 'het kan niet snel genoeg', enzo- 
voort. Momenteel is er bijvoorbeeld veel belangstelling rondom de problema- 
tiek van biotechnologie, gen en DNA, maar dit kan volgend jaar weer over- 
vleugeld zijn door een volgend belangwekkend issue. 

4 Langetermijngerichtheid rapporten 
De gerichtheid van de WRR op de lange termijn komt voldoende tot uitdruk- 
king in de rapporten. 

5 Aandacht voor methodologie toekomstonderzoek 

Naar de mening van de commissie geeft de raad in zijn rapporten voldoende 
aandacht aan de methodologie van toekomstonderzoek. Toekomstonderzoek 
zal altijd door het materiele onderwerp van analyse gei'nspireerd (moeten) 

zijn en is hierdoor 'tailor-made'. Een universele of optimale methodiek is er 
niet; de raad doet er daarom goed aan geen energie te verspillen aan een 
zoektocht naar 'de steen der wijzen'. 

6 lnteressante en vernieuwende analyses 

Over de vraag of de rapporten van de raad als regel voldoende interessante en 
vernieuwende analyses bevatten, oordeelt de commissie genuanceerd. 
Meestal is dit aan de maat, maar de op consensus gerichte werkwijze van de 

raad moet niet gaan werken als een filter op tegendraadsheid. Als bijvoor- 
beeld internationalisering en globalisering algemeen als belangrijke trends 
worden gesignaleerd, verwacht de buitenwacht van een WRR als die hierover 
rapporteert dat de raad dan juist ook wijst op de tegenbewegingen op die 
trends, bijvoorbeeld de toenemende aandacht voor 'het lokale'. Deze insteek 
voorkomt dat er 'brave' en voorspelbare rapporten worden gemaakt. 

7 Bruikbaarheid beleidsaanbevelingen 

Alhoewel dit niet het hoofddoel is van WRR-analyses, bevatten de rapporten 
als regel voldoende bruikbare en uitvoerbare beleidsaanbevelingen. De WRR 

geeft zich hier voldoende rekenschap van en kenmerkt zich niet door vrijblij- 
vendheid. 



8 Effectiviteit en doorwerking rapporten 

Over de effectiviteit en doorwerking van de rapporten, zowel op korte als op 
lange termijn, geeft de raad in zijn interne evaluatie aan dat het nauwelijks 
mogelijk is tot een ander dan casui'stisch oordeel te komen. Ieder rapport 
heeft een eigen 'omgeving' en een eigen geschiedenis waarin toevalligheden 
een grote rol spelen. Een rapport wordt gebruikt, soms misbruikt, en in 
andere gevallen weer bewust genegeerd. Het ene rapport heeft een direct 
effect; bij andere is het trager en diffuser. 
De commissie herkent weliswaar dit beeld, maar wil we1 een aantal sugges- 
ties aanreiken omdat het ook voor de raad zelf weinig bevredigend moet zijn 
om zo weinig systematisch inzicht te hebben in de effecten van zijn rappor- 
ten. De commissie stelt voor dat de raad systematisch - bijvoorbeeld vijf jaar 
na publicatie van een rapport - een kleine vervolgstudie doet of laat doen om 
vast te stellen wat de doorwerking is geweest. Dit geeft de mogelijkheid om 
meer zicht te krijgen op wat er met een rapport gebeurd is, wat er is opgepakt 
en wat niet en hieruit lering te trekken: ligt het aan de boodschap?, ligt het 
aan de timing?, enzovoort. Ook het consequent en in bredere kring aandacht 
vragen voor de rapporten van de raad en hetgeen waarmee de raad bezig is, 
kan bijdragen aan de 'ontvangst' en hiermee aan de effectiviteit van rappor- 
ten; deze aanbeveling komt nog uitvoeriger aan de orde in paragraaf 5 waar 
het gaat om 'Aandacht vragen voor adviezen'. 

EXTERNE EVALUATIE WRR 

g Belangrijkste kenmerken WRR-rapporten 

Omdat de rapporten verschillend van aard, onderwerp en opzet zijn, zijn ze 
ook moeilijk te typeren aan de hand van CCn kenmerk. 'Agendazettend' en 
'kwaliteit analyse' springen naar voren als belangrijke kenmerken, maar 
andere rapporten kunnen vooral gekenmerkt worden als 'informatief' of 
'voor draagvlak zorgend bij de aanpak van een bepaalde problematiek'. Deze 
variatie heeft te maken met het feit dat w ~ ~ - r a p p o r t e n  niet volgens C6n for- 
mule worden gemaakt, maar dat het vooral de aard van de problematiek is die 
de inzet en opzet van een rapport dicteert. De commissie is van mening dat 
de WRR we1 als aspiratieniveau moet vasthouden dat een WRR-rapport agen- 
dazettend moet zijn. 

ro Wetenschappelijke deugdelijkheid en validiteit 

De wetenschappelijke onderbouwing in de rapporten is als regel voldoende 
zichtbaar, controleerbaar en aantoonbaar. De samenstelling van raad en staf 
moet daar ook garant voor staan. We1 kan de voortgaande internationalise- 
ring - van zowel beleid maken, als maatschappelijke problematieken, als de 
wetenschapsbeoefening - ertoe leiden dat de raad ook vaker buitenlandse 
experts bij sommige van zijn onderwerpen zal moeten betrekken. 
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De commissie heeft een zestal aspecten beoordeeld wat betreft de positie van 
de raad in relatie tot de omgeving waarin het instituut functioneert. 

r Aandacht vragen voor adviezen 

De WRR is behoorlijk actief bij het uitdragen en aandacht vragen voor zijn 
adviezen, zij het dat dit zich vooral in de circuits van ministers en (top)amb- 
tenaren afspeelt. De raad wil niet graag als marktkoopman gezien worden. 
Bovendien zijn raad en staf hoe dan ook maar beperkt van omvang en is de 
neiging groot om na afronding van een rapport de tanden in een volgend 
onderwerp te willen zetten. Met andere woorden: de werkwijze van de raad 
voorziet er zelf ook maar beperkt in om capaciteit beschikbaar te stellen voor 
'nazorg' van rapporten, vanuit de overtuiging dat primair (de kracht van) de 
boodschap het werk moet doen. 
De commissie onderschrijft het capaciteitsprobleem; de WRR heeft een 
bescheiden budget dat ook nog is afgenomen, en de raad en met name de 
wetenschappelijke staf zijn begin jaren negentig sterk ingekrompen. De com- 
missie meent dan ook dat hiervoor meer middelen beschikbaar moeten wor- 
den gesteld. 

Hiernaast is onmiskenbaar dat mede door de komst van nieuwe adviesorga- 
nen en de verdere ontwikkeling van de planbureaus ook de WRR functio- 
neert in een omgeving waar om aandacht geconcurreerd moet worden. 
Daarom moet voorkomen worden dat vervolgdiscussies over WRR-rappor- 
ten zich zouden beperken tot een te kleine en niet makkelijk zichtbare kring. 
Naast directe presentaties in het 'Haagse circuit', is de indirecte route van 
aandacht vragen via de massamedia, en dergelijke, in toenemende mate van 
belang. Een bevordering en begeleiding van de maatschappelijke discussie 
die volgt, of hoort te volgen, op een wRR-rapport is gewenst. De commissie 
beveelt daarom aan dat de raad hier een actievere lijn ontwikkelt, en ook een 
gezicht laat zien (van de voorzitter of het eerstverantwoordelijke raadslid 
voor een rapport). De WRR moet meer zelf het publieke debat bevorderen, en 
daarbij van geval tot geval contacten leggen met daarvoor interessante media 
om te stimuleren dat zij een plek voor zijn boodschap inruimen. Naast een 
kwestie van capaciteit en budget, is dit ook een kwestie van flair, habitus en 
ervaring. Een concrete suggestie om de publieke zichtbaarheid van de raad te 
bevorderen, is dat hij zo nu en dan informele lunchbijeenkomsten belegt met 
vertegenwoordigers van die media om uit te dragen waar hij mee bezig is, en 
hiervoor hun belangstelling te wekken en te voeden. 
Wat het 'Haagse circuit' betreft, zou ook bij de Tweede Kamer meer aandacht 
moeten worden gevraagd voor de adviezen van de raad. Het is de indruk van 
de commissie dat daar de sectorale adviesorganen hun posities beter hebben 
bevestigd. 
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2 Onafhankelijke positie WRR 

De afstand die de WRR houdt tot het beleid is in het algemeen goed: niet te 
afstandelijk, maar ook niet te veel gericht op de beleidswaan van de dag. Dit 
is een lastig samenspel: aan de ene kant geldt dat afstand nodig is om niet 
ingekapseld te worden, maar aan de andere kant leidt te veel afstand tot vrij- 
blijvendheid en uiteindelijk tot minder invloed, draagvlak en gezag. Verder 
spreekt het van zelf dat de voelhoorns om te weten wat er in de beleids- en 
advieswereld speelt, altijd uitgestoken moeten zijn. 

3 Afstand WRR tot andere adviesorganen en planbureaus 
De commissie is van mening dat de afstand die de WRR houdt tot andere 
adviesorganen en planbureaus goed is. Er zijn goede contacten op de werk- 
vloer in het kader van concrete projecten. Verder zorgt de 'B-raad-formule' 
voor informatie-uitwisseling op programmaniveau. Deze gepaste afstand 
maakt het de WRR goed mogelijk zijn eigen taken te vervullen en te streven 
naar kwaliteit en eigenzinnigheid. Een meer coordinerende rol ten opzichte 
van de andere adviesorganen en planbureaus zou hier eerder kunnen belem- 
meren en is mede daarom niet gewenst. Een dergelijke coordinatie vindt de 
commissie hoe dan ook niet erg gewenst; het is a1 lastig genoeg in Nederland 
een zekere varieteit aan opvattingen en beelden te hebben. De commissie 
constateert bovendien dat de wetsbepaling (artikel 2, lid c van de 
Instellingswet) die de WRR tevens een coordinatietaak geeft op het gebied 
van toekomstonderzoek en planning, op lange termijn geen werkzame bepa- 
ling is; de raad heeft er immers geen instrumentarium voor. 

4 Rol in de wetenschappelijke wereld 
De WRR is primair gericht op het (1angetermijn)overheidsbeleid en op de 
samenleving. Dit laat onverlet dat de raad zeker ook aanwezig is in de weten- 
schappelijke wereld, met name in de gammawetenschappen. Voor een inter- 
disciplinair werkend orgaan is het lastig om tevens in de zogenaamde 'A-tijd- 
schriften' te scoren; die zijn immers sterk disciplinair van karakter. De kan- 
sen daarop moeten we1 worden meegenomen als deze zich voordoen. 
Hoewel het aanwezig zijn in citatie-indexen niet de kern is van het raads- 
werk, maar hooguit een secundaire opbrengst, zou de WRR zelf zijn weten- 
schappelijke output meer zichtbaar kunnen maken. Het gaat erom dat de 
'wetenschappelijke route' ook benut wordt, dat de raad zijn rapporten vol- 
doende onder de aandacht brengt van andere onderzoekers die op betreffen- 
de terreinen actief zijn en dat de raad voldoende geprofileerd is om het maat- 
schappelijk-wetenschappelijke debat te inspireren. 

5 Samenstelling WRR 

De raad hoeft geen louter 'professorencollege' te zijn. WCl mag verwacht 
worden dat (ten minste een aantal) raads- en stafleden in hun respectieve 
vakgebieden hoog staan aangeschreven en tot de wetenschappelijke top 
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behoren. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap, maar 
nog niet voldoende: naast wetenschappelijke kwaliteiten, moeten raadsleden 
een goed gevoel hebben voor (toekomstige) maatschappelijke problemen en 
hoe het beleid daarmee om zou kunnen gaan. De WRR is immers geen NIAS 

of KNAW. Van w ~ ~ - l e d e n  wordt verwacht dat ze op het grensvlak van 
wetenschap en maatschappij kunnen opereren. 

Bij de samenstelling van de raad is het zaak dater voldoende mogelijkheden 
zijn om interessante mensen over de streep te trekken. Idealiter zou het 
prestige van de WRR voldoende moeten zijn, maar tegelijkertijd is de realiteit 
dat aan goede mensen aan alle kanten 'getrokken' wordt en dat ze hierdoor 
wellicht moeilijker te motiveren zijn om zich voor een periode beschikbaar 
te stellen voor een orgaan als de WRR. In dit licht beveelt de commissie aan 
dat de WRR kan beschikken over voldoende emolumenten in de zin van 
onderzoeksfaciliteiten, beloning en dergelijke om aantrekkelijk te zijn. Ook 
kan het zijn dat het tijdsbeslag van het raadslidmaatschap (van gemiddeld 
drie dagen per week; hetgeen de facto betekent dat het raadslidmaatschap 
iemands hoofdfunctie wordt) voor sommige potentieel geschikte kandidaten 
bezwaarlijk is. Het zou jammer zijn als mensen om deze reden afhaakten. De 
commissie is daarom van mening dat als iemand voldoet aan het ideale pro- 
fie1 van een raadslid en zich we1 voor bijvoorbeeld een dag of twee dagen per 
week beschikbaar wil stellen, dat ook mogelijk moet zijn. 

Wat de wijze van samenstellen van de raad betreft, blijkt dat door het collec- 
tieve aantreden op C6n moment de raad een (te) lange inwerkperiode nodig 
heeft om tot productie te komen, zeker als de raad (vrijwel) geheel nieuw 
aantreedt. De commissie beveelt daarom aan te kijken of er niet meer geva- 
rieerd kan worden met het aanstellingsmoment van raadsleden, bijvoorbeeld 
door steeds halverwege de periode de helft van de raadsleden te vervangen. 
Uiteraard moet ook het werkprogramma van de raad een hierop afgestemde 
'dakpansgewijze' flexibiliteit hebben, zodat nieuwe raadsleden ook hun 
eigen kwaliteiten en inspiratie volledig kunnen inbrengen. 

6 Gezag WRR 

De indruk van de commissie is dat het 'gezag' van de WRR iets gedaald is in 
vergelijking tot de beginjaren. Helemaal te vermijden is dit niet. In de jaren 
zeventig en tachtig was wellicht de ontvankelijkheid voor een orgaan als de 
WRR en zijn adviezen groter dan in het huidig tijdsgewricht. Ook was toen 
meer in het algemeen het gezag van 'de wetenschap' nog groter. Bovendien 
zitten er aan deze waarneming twee kanten; over een veranderde kwaliteit 
van adviezen zegt deze indruk niets. 

We1 is er een vingerwijzing aan te ontlenen voor een wat andere werkwijze 
en opstelling van de WRR. Het is de commissie gebleken dat de WRR over 
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een groot maatschappelijk 'kapitaal' en imago beschikt. Het is een uniek 
instituut. Hierop zou de WRR meer moeten kapitaliseren, bijvoorbeeld door 
aan de hand van zijn rapporten interessante en spraakmakende maatschap- 
pelijke debatten te stimuleren en te organiseren. Hiernaast zou de raad infor- 
mele bijeenkomsten en platforms kunnen organiseren om ideeen te genere- 
ren. Dit vergt een wat minder exclusieve orientatie op het Haagse circuit, 
maar een neveneffect is dat met zo'n aanpak het krediet van de raad in de 
buitenwereld kan groeien. Die buitenwereld krijgt dan ook een idee waar de 
WRR mee bezig is; nu is dat soms te weinig het geval. 

De WRR is een uniek instituut dat ook internationaal gezien waard is om 
gekoesterd te worden. Het is goed dat de raad in de veranderde omgeving 
zijn eigen, unieke taakopdracht en positie (behouden) heeft. We1 meent de 
commissie dat de WRR naast de aandacht voor de gedegen wetenschappelijke 
kwaliteit van zijn werk, ook een goed gevoel moet hebben voor de ontwikke- 
lingen in de samenleving en een scherpe timing om belangrijke onderwer- 
pen aan de orde te stellen. De commissie vindt dat de raad nog niet alle 
mogelijkheden benut om in de meer competitieve omgeving waarin hij 
tegenwoordig opereert, zich voldoende te doen gelden. Het instituut zal 
meer op het vinkentouw moeten zitten en sneller, adequater, zichtbaarder en 
ook spraakmakender moeten opereren bij het agenderen van belangrijke 
vraagstukken. De samenstelling van de raad en het beschikbare budget kun- 
nen hierin faciliteren. Verschillende aspecten en uitwerkingen van deze con- 
clusie zijn in paragrafen 4 en 5 aan de orde gesteld. 
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Nadat de externe evaluatiecommissie op 5 juli 2001 haar rapport had aange- 
boden, heeft de raad zich over de conclusies en aanbevelingen van de com- 
missie gebogen. In dit deel van de evaluatie wordt aangegeven tot welke 
gevolgtrekkingen dit heeft geleid. 

Conclusies van de externe evaluatiecommissie 

De evaluatiecommissie stelt voorop dat de WRR een uniek instituut is dat 
ook internationaal waard is om gekoesterd te worden. Het is goed dat de raad 
in de veranderende omgeving zijn eigen, unieke taakopdracht en positie 
(behouden) heeft. De commissie voegt hieraan een drietal algemene opmer- 
kingen toe: 
1 de WRR moet naast aandacht voor de gedegen wetenschappelijke kwaliteit 

van zijn werk, ook een goed gevoel hebben voor de ontwikkelingen in de 
samenleving en een scherpe timing om belangrijke onderwerpen aan de 
orde te stellen. De evaluatiecommissie vindt dat de raad nog niet alle 
mogelijkheden benut om zich voldoende te doen gelden in de meer com- 
petitieve omgeving waarin hij tegenwoordig opereert; 

2 de WRR moet meer op het vinkentouw zitten, en sneller, adequater, zicht- 
baarder en ook spraakmakender opereren bij het agenderen van belangrijke 
vraagstukken; 

3 de samenstelling van de raad en het beschikbare budget kunnen hierin 
faciliteren. 

Deze punten zijn nader uitgewerkt in beschouwingen over de rapporten van 
de raad, en over andere punten die de positie van de raad raken. Die indeling 
wordt hier gevolgd. 

Karakteristieke kenmerken W R R  

De evaluatiecommissie geeft aan dat er in de afgelopen jaren belangrijke ont- 
wikkelingen zijn geweest die het kader waarbinnen de WRR functioneert, 
hebben bei'nvloed. In aansluiting hierop wil de raad graag aangeven wat naar 
zijn mening in de huidige tijd de specifieke elementen zijn van de WRR. De 
raad: 

heeft een sterke orientatie op ontwikkelingen en problemen op de (mid- 
de1)lange termijn; 
stelt in beginsel zijn eigen programma op en kan mede hierdoor agenda- 
zettend zijn in de probleemanalyse (en in dit opzicht ook kritisch zijn ten 
opzichte van de bestaande beleidspraktijk); 
werkt sectoroverstijgend, en heeft hierdoor een ruimer bereik dan advies- 
colleges van de Kaderwet; 
hecht veel belang aan wetenschappelijke onderbouwing vanuit een multi- 
disciplinaire inbreng. 
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Tegen de achtergrond van deze positionering gaat de raad in op de aanbeve- 
lingen van de evaluatiecommissie. 

De opmerkingen die de evaluatiecommissie plaatst ten aanzien van de rap- 
porten van de raad, kunnen in de volgende hoofdpunten worden samenge- 
vat: 
1 de rapporten zijn degelijk onderbouwd, gaan over de 'goede' problemen en 

zijn op de lange termijn gericht. Soms zijn de rapporten echter te weinig 
origineel en door de traditionele onderwerpkeuze onvoldoende agendazet- 
tend. De op consensus gerichte werkwijze van de raad zou ook als een fil- 
ter fungeren op tegendraadsheid. Er moet actief gewerkt worden aan het 
tijdig op de agenda zetten van belangrijke onderwerpen en er dient ook 
gezorgd te worden dat de onderwerpen op de publieke agenda komen. 
Onderwerpen uit het verleden leken vaak urgenter; 

2 in sommige gevallen zijn de rapporten aan de brave kant. Het is aan te 
bevelen om ook een ander geluid te laten horen in een vorm waarbij de 
raad ook tegenbewegingen signaleert bij bepaalde trends; 

3 de gemiddelde productietijd van de rapporten (2,s jaar) maakt de WRR niet 
erg flexibel. Een formule waarin dusdanig gevarieerd wordt dat ook meer 
op de actualiteit wordt ingespeeld, is aan te bevelen. De rapporten volgen 
te sterk CCn model. Door meer varieteit zou de raad wendbaarder zijn, 
soms sneller over een opkomend onderwerp kunnen rapporteren, en meer 
de aandacht kunnen trekken; 

4 de raad behoeft geen coordinerende rol te spelen bij toekomstverkennin- 
gen, ook omdat hij daarvoor geen instrumenten heeft. 

Hieronder volgt de reactie van de raad. 

2.2 REACTIE W R R  

Algerneen 
De raad onderschrijft volledig als doelstelling van zijn werk om bij te dragen 
aan het op de maatschappelijke en politieke agenda plaatsen van nieuwe 
onderwerpen. Oorspronkelijkheid van vraagstelling, analyse en beleidsvisie 
dient bij a1 zijn werk de ambitie te zijn. De WRR is temeer tot deze ambitie 
verplicht,omdat hij het enige adviesorgaan is dat in hoofdzaak zijn eigen 
werkprogramma samenstelt. De wettelijke opdracht aan de WRR verschaft 
het primaire aanknopingspunt voor oorspronkelijkheid. De wettelijke taken 
van de WRR zijn: 
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I aandacht voor ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kun- 
nen bei'nvloeden; 

2 aandacht voor tegenstrijdigheid tussen dergelijke ontwikkelingen; en 
3 het formuleren van probleemstellingen voor de grote beleidsvragen die 

deze oproepen. 
Hierdoor kan de raad andere vraagstukken en zienswijzen agenderen dan 
overheersen in de gangbare publieke discussies en benaderingen in beleid en 
wetenschap. Tegendraadsheid is naar het oordeel van de raad geen doe1 in 
zichzelf. Wanneer hij zijn werk goed doet, zal het resultaat er echter veelal 
toe leiden dat uitgangspunten en paradigma's ter discussie worden gesteld 
waarop het beleid en de wetenschap zijn gebaseerd. 
De raad neemt de aansporing van de evaluatiecommissie dan ook voluit ter 
harte. De WRR dient zich voortdurend bewust te zijn van het door de wette- 
lijke taak opgelegde ambitieniveau. Dat in de praktijk hieraan niet steeds 
wordt voldaan, ligt naar zijn oordeel eerder aan de daaraan inherente moei- 
lijkheidsgraad dan aan een op consensus gerichte werkwijze. 

Werkwijze 

De raad meent dat de reguliere werkwijze, die met zich meebrengt dat de 
rapporten voor rekening van de gehele raad komen, van groot belang blijft. 
Het waarborgt de combinatie van disciplinaire invalshoeken, inzichten en 
opvattingen, die juist nieuwe perspectieven op het beleid kunnen opleveren. 
Een andere werkwijze zou leiden tot het werken in relatief 10s van elkaar 
staande groepen of tot een organisatie die meer in de richting van de planbu- 
reaus gaat. Hiermee zou een uniek kenmerk van de raad verloren gaan. 

Meer voriatie in de rapportformule 

De raad is met de evaluatiecommissie van mening dat meer variatie in de 
rapportformule gewenst is. Een bezwaar van de huidige werkwijze is immers 
dat de voorbereidingstijd van de rapporten relatief lang is. 
We1 moet worden opgemerkt dat de voorbereidingstijd samenhangt met de 
taak van de WRR om steeds andere onderwerpen aan te vatten. Het is essen- 
tieel voor de raad dat hij ook onderwerpen aanpakt die nieuw zijn, zodat 
juist niet in het verlengde van bestaande discussies en benaderingen te werk 
wordt gegaan. Hierdoor wordt voorkomen dat men een ingesleten benade- 

ring gaat volgen en het oog verliest voor nieuwe invalshoeken. Een en ander 
vergt dat voldoende tijd genomen wordt om nieuwe benaderingen te verken- 
nen en funderend onderzoek te (laten) doen. 

Deze benadering betekent dat een relatief lange voorbereidingstijd voor 
omvattende of vernieuwende rapporten noodzakelijk zal blijven. We1 meent 
de raad dat met een meer systematische planning en voortgangscontrole 
mogelijk winst te behalen is. Hiermee is inmiddels een begin gemaakt. 
De politieke en publieke actualiteit is in dit verband weliswaar niet van door- 
slaggevende betekenis, maar zal in de toekomst bij de projectkeuze meer 
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expliciet worden bezien. De overtuiging moet immers we1 bestaan dat het 
rapport - wanneer de verwachtingen uitkomen - op het moment van publi- 
catie voor het overheidsbeleid duidelijk relevant is. Uiteraard behoort het tot 
de taak van de WRR hier voelhorens voor te hebben. 

In aanvulling op dit grondpatroon is een grotere flexibiliteit gewenst; er 
bestaan ook wegen om in kortere tijd tot resultaat te komen. Omdat geen 
afbreuk moet worden gedaan aan een voldoende wetenschappelijke funde- 
ring van rapporten, denkt de raad hierbij vooral aan mogelijkheden om beter 
te profiteren van de kennis die a1 aanwezig is of waartoe gemakkelijk toegang 
kan worden verkregen. Hierbij zullen verschillende richtingen worden ver- 
kend: 
1 Een eerste mogelijkheid is dat meer stelselmatig wordt nagegaan of op eer- 

der verworven kennis kan worden voortgebouwd. Wanneer bijvoorbeeld 
Europa, de multiculturele samenleving of de arbeidsmarkt(participatie) een 
wederkerend onderwerp in de producten van de raad zijn, zou het eenvou- 
diger kunnen zijn een rapport voort te brengen en uit te dragen. 

2 De raad heeft inmiddels in lijn met deze gedachten besloten tot een rap- 
port dat voortbouwt op de kennis die verworven is bij het rapport Naar 
een Europabrede Unie (2001). 

3 Een tweede mogelijkheid is (nog) meer te profiteren van de mogelijkheden 
die het vragen van voorstudies of het inschakelen van externe deskundi- 
gen bieden. Het aansnijden van een nieuw thema of het doordenken van 
onverwachte ontwikkelingen kan ook gebeuren door hierover voorstudies 
te laten verrichten of symposia te organiseren zonder dat de raad verplicht 
is zelf direct met een rapport, inclusief oplossingsrichtingen voor het 
beleid, te komen. Hiermee kan in kortere tijd een belangrijk onderwerp 
onder de aandacht worden gebracht. Daaraan kan zeker behoefte bestaan; 
vanuit het beleid is dit vaak niet goed mogelijk en andere adviescolleges 
kunnen een minder brede invalshoek bieden. 

4 Een derde mogelijkheid om te profiteren van aanwezige kennis is de lijnen 
die in een aantal rapporten zijn getrokken, samen te brengen in een meer 

algemeen rapport. Hiermee wordt synergie verkregen ten opzichte van de 
afzonderlijke studies. Doordat verschillende ontwikkelingen inhoudelijk 
met elkaar in verband worden gebracht, worden de toekomstverkenningen 
van de raad bovendien naar een hoger aggregaat gebracht. 

5 Vanaf 2002 zal hiermee een begin worden gemaakt, onder andere door de 
rapportage over de zesde raadsperiode in een andere vorm te gieten. 

Methodologie toekomstonderzoek en coiirdinatie met adviesinstanties 

Het merendeel van de wR~-rapporten laat zich het beste karakteriseren als 
probleemgeorienteerde toekomstverkenningen. Met de evaluatiecommissie 
meent de raad dat zuiver methodologische exercities, die 10s staan van maat- 
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schappelijk relevante probleemstellingen, niet tot de taak van de raad horen. 
Dit geldt ook voor het vaststellen en handhaven van kwaliteitscriteria voor 
toekomstonderzoek in algemene zin. We1 wil de raad afzonderlijk aandacht 
besteden aan de vragen die samenhangen met de wisselwerking tussen toe- 
komstonderzoek en beleid. Het gaat hier om een problematiek die juist in 
verband met het langetermijnperspectief van de raad van betekenis is. 

3 NAZORC, C O M M U N I C A T I E  E N  
W E T E N S C H A P P E L I J K E  I N B E D D I N G  

De opmerkingen van de evaluatiecommissie op het punt van nazorg, com- 
municatie en wetenschappelijke inbedding zijn als volgt samen te vatten: 
I de nazorg van rapporten verdient meer aandacht. De commissie consta- 

teert dat de beperkte aandacht te maken heeft met het capaciteitsprobleem 
van de staf, maar ook met de filosofie dat onderwerpen snel en regelmatig 
moeten wisselen. Voor een adequate nazorg moeten extra middelen 
beschikbaar komen; 

2 omdat het aantal strategisch adviserende instituten sterk is toegenomen, is 
de slag om de aandacht van de media, de politiek en de wetenschap hevig. 
De WRR moet hiervoor aandacht hebben en een actieve opstelling kiezen 
in de communicatie. Zo moet de WRR meer het publieke debat organise- 
ren. Bottlenecks liggen hier zowel op het punt van budget, capaciteit als op 
het punt van flair, habitus en ervaring; 

3 de evaluatiecommissie constateert dat de WRR over een groot maatschap- 
pelijk 'kapitaal' beschikt, en daarvan meer kan profiteren; 

4 de WRR moet ook actief opereren in de wetenschappelijke omgeving. De 
wetenschappelijke output van de WRR moet meer zichtbaar gemaakt wor- 
den; 

5 hoewel wordt ingezien dat de doorwerking van een rapport moeilijk te 
meten valt, wordt er desondanks op gewezen dat het aanbeveling verdient 
om meer systematisch te onderzoeken wat de doorwerking van een rap- 
port is geweest. 

3.2 R E A C T I E  W R R  

De raad onderschrijft het belang van de opmerkingen van de commissie. 
Hoewel het er in de eerste plaats om gaat dat de raad goede rapporten afle- 
vert, is de nazorg en de communicatie van toenemend belang bij het bereiken 
van de opdracht van de raad: het leveren van bijdrage aan een inhoudelijke 
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fundering van het beleid. Juist omdat hij uiteenlopende onderwerpen behan- 
delt, vergt de zichtbaarheid van de raad op de terreinen waarop een rapport 
wordt uitgebracht, een specifieke inspanning. 

De raad neemt zich het volgende voor: 
I vanaf 2002 wordt een nieuw communicatieplan ontwikkeld met de bedoe- 

ling een meer structurele communicatie van de producten van de WRR te 
entameren. Een van de activiteiten zal zijn de organisatie van een WRR- 
dag. Hier zal onder andere de in een vernieuwde opzet neergelegde rappor- 
tage over de zesde raadsperiode worden gepresenteerd; 

2 bij de communicatie gaat het niet alleen om de nazorg, nadat een rapport is 
uitgekomen, maar ook om het voortraject, waarin buitenstaanders uit de 
wereld van beleid en wetenschap bij de gedachteontwikkeling betrokken 
kunnen worden. Deze activiteiten, die a1 tot het werkpatroon van de raad 
behoren, zullen meer systematisch aandacht krijgen; 

3 om de wetenschappelijke aansluiting te bevorderen zal systematisch aan- 
dacht worden besteed aan de doorwerking van rapporten in wetenschap- 
pelijk onderzoek en in wetenschappelijke publicaties; 

4 bepaalde vormen van - tijdelijke en onderwerpgerichte - samenwerking 
met andere instanties op het gebied van onderzoek en beleidsadvisering 
zullen worden gestimuleerd ook om de wetenschappelijke kwaliteit van de 
raad te versterken; 

5 er zal meer gericht aandacht worden besteed aan het volgen van de door- 
werking van producten van de raad naar beleid en wetenschap. Een eerste 
aanzet zal zijn een onderzoek naar verwijzingen naar publicaties van de 
raad in gerenommeerde tijdschriften. 

SAMENSTELLING V A N  D E  R A A D  E N  B U D G E T  

De evaluatiecommissie doet in zijn rapport enkele aanbevelingen ten aan- 
zien van de samenstelling van de raad. Deze kunnen als volgt worden 
samengevat: 
I de WRR moet kunnen beschikken over voldoende emolumenten in de zin 

van onderzoeksfaciliteiten, beloning en dergelijke om aantrekkelijk te zijn; 
2 omdat het tijdsbeslag van het raadslidmaatschap (als hoofdfunctie) voor 

sommige potentiele kandidaten bezwaarlijk is, zou het ook mogelijk moe- 
ten zijn een geschikte kandidaat aan te stellen voor slechts CCn of twee 
dagen per week; 

3 aangezien het collectieve aantreden van de raad een lange inwerkperiode 
tot gevolg kan hebben, zou gekeken moeten worden of niet meer geva- 
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rieerd kan worden met het aanstellingsmoment van raadsleden (een 'dak- 
pansgewijze' constructie). 

4.2 REACTIE  W R R  

Samenstelling van de raad 
De opmerkingen van de evaluatiecommissie over de samenstelling van de 
raad spreken voor een deel aan. Zij betreffen de kwalificaties van degenen die 
lid van de raad worden en de benoemingstermijn. Een meer dakpansgewijze 
vorm van benoeming heeft voordelen voor de continuiteit van de werkzaam- 
heden boven het op ken moment benoemen van alle leden. 
Daarentegen lijkt de gedachte van een raad met verschillende soorten leden 
minder aantrekkelijk. Wanneer het ene raadslid slechts CCn dag per week aan 
het werk zou deelnemen en een andere het grootste deel van de werkweek, 
ontstaat een ongelijkheid in inbreng die niet goed werkt. Beter is het dan om 
bijzonder gekwalificeerde mensen die weinig tijd beschikbaar hebben, via 
een andersoortige constructies aan het werk te laten bijdragen. Hiervoor kan 
bijvoorbeeld het adviserende lidmaatschap worden gebruikt. Deze vorm 
biedt in beginsel vele verschillende varianten voor de invulling. 

FinanciBe mogelijkheden 
Zoals een aantal malen in het voorgaande naar voren gebracht werd, staat of 
valt het succes van een orgaan als de WRR met een adequaat budget en een 
kwalitatief goede raad en staf die ook qua omvang niet te klein is. Zeker 
wanneer de hier besproken vernieuwingsvoorstellen worden doorgevoerd, 
vraagt dit om een voldoende budget. Op enkele punten wijst de evaluatie- 
commissie er met recht op dat de mogelijkheden van de raad beperkt zijn, 
bijvoorbeeld bij het optreden naar buiten in het voor- en natraject van de 
advisering (incl. organiseren symposia e.d.) en het aantrekken van topkwali- 
teit, ook in de vorm van 'inbestedingen'. Zouden de voorstellen van de eva- 
luatiecommissie qua inhoud en werkvorm worden nagevolgd, dan zou dit er 
inderdaad toe nopen dat het budget voor de WRR wordt vergroot. Wanneer 
er meer varieteit in de activiteiten nodig is, betekent dit eveneens dat hieraan 
meer kosten zijn verbonden. 

De raad is de evaluatiecommissie erkentelijk voor haar oordeel. De belang- 
rijkste opmerkingen van de commissie zijn in het bovenstaande aan de orde 
geweest. Meer in het algemeen zal in de toekomst het rapport van de evalu- 
atiecommissie op tafel liggen bij het bepalen van de strategie van de raad. 
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INTECRALE TEKST 
VAN DE INSTELLINCSWET WRR 

(Stb. 413,s augustus 1976; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 december 
1997, Stb. 1998 nr.27) 

WET VAN 3 0  JUNI  1976 TOT INSTELLINC VAN EEN 

WETENSCHAPPELIJKE R A A D  VOOR HET REGERINCSBELEID 
( INSTELLINCSWET W R R )  

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor de vorming van het 
regeringsbeleid wenselijk is stelselmatig informatie te verkrijgen over ont- 
wikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen bei'nvloeden, dat 
daartoe kan worden bijgedragen door een vast college van advies en bijstand 
in te stellen ter vervanging van de Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid: 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel r 
I Er is een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, verder te noe- 

men de Raad; 
2 De Raad wordt niet aangemerkt als een adviescollege als bedoeld in de 

Kaderwet adviescolleges. 

Artikel 2 

De Raad heeft tot taak: 
d ten behoeve van het Regeringsbeleid wetenschappelijke gefundeerde 

informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de 
samenleving kunnen beinvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrij- 
digheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren 
ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan 
te geven; 

e een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten 
dienste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een 
samenhangend beleid; 

f ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en 
planning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstel- 
len te doen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het 



bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communi- 
catie en coordinatie. 

Artikel 3 
De Raad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf leden. 
I Wij benoemen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van 

Algemene Zaken, gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de 
Raad van Ministers, de voorzitter en de overige leden van de Raad. 

2 De voorzitter en de overige leden worden, behoudens door Ons tussen- 
tijds verleend ontslag, benoemd voor vijf jaren. Zij zijn eenmaal terstond 
wederbenoembaar. 

3 Hij die is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, 
treedt af op hetzelfde tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is 
benoemd, zou moeten aftreden. 

Artikel4 
1 Het ambt van voorzitter van de Raad is een volledige betrekking. 
2 De overige leden van de Raad stellen ten minste een zodanig deel van hun 

werktijd aan de Raad ter beschikking, als overeenkomt met twee werkda- 
gen per week. 

3 In uitzonderlijke gevallen kan door Onze Minister-President, Minister van 
Algemene Zaken, worden bepaald, dat het in het voorgaande lid genoemde 
deel van de aan de Raad ter beschikking gestelde werktijd wordt vermin- 
derd. 

Artikel 5 

De rechtspositie van de voorzitter en de overige leden wordt nader geregeld 
bij Algemene Maatregel van Bestuur. 

Artikel6 
1 Er zijn adviserende leden. 
2 De Raad kan aan Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, 

voorstellen doen ter zake van de benoeming tot adviserend lid. 
3 Wij benoemen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van 

Algemene Zaken, gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de 
Raad van Ministers, de adviserende leden van de Raad. 

Artikel7 
i De Raad heeft een bureau, dat onder leiding van een secretaris de Raad in 

zijn werkzaamheden bijstaat. 
2 Wij benoemen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van 

Algemene Zaken, de secretaris van de Raad. 
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Artikel7a 
1 De Raad stelt na overleg met Onze Minister-President, Minister van 

Algemene Zaken, een werkprogramma vast. 
2 De Raad kan na overleg met Onze Minister-President, Minister van 

Algemene Zaken, het werkprogramma wijzigen. 
3 Ten behoeve van het in het eerste en tweede lid bedoelde overleg hoort 

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de Raad van 
Ministers. 

Artikel8 
1 De Raad steunt bij de uitvoering van zijn taak mede op de uitkomsten van 

door andere instellingen verricht onderzoek. 
2 Diensten en instellingen van de centrale overheid en van de lagere publiek- 

rechtelijke organen zijn gehouden aan de Raad de benodigde informatie te 
verschaffen. 

3 De Raad kan zich rechtstreeks tot andere instellingen en personen wenden 
met een verzoek om informatie. 

4 Onze Ministers dragen er zorg voor dat de Raad, voor zover zulks dienstig 
kan zijn voor de uitoefening van zijn taak, tijdig in kennis wordt gesteld 
van het toekomstonderzoek dat onder hun verantwoordelijkheid wordt 
verricht en de resultaten daarvan alsmede hun veronderstellingen en voor- 
nemens voor het beleid op lange termijn. 

Artikel g 

i De Raad kan rechtstreeks in overleg treden met ambtelijke en niet-ambte- 
lijke deskundigen. 

2 De Raad kan commissies instellen. Voor de medewerking van ambtelijke 
deskundigen behoeft hij de instemming van Onze betrokken Ministers. 

3 De Raad kan op zijn terrein rechtstreeks internationale contacten onder- 
houden. 

Artikel 10 

De Raad kan zelfstandig verzoeken bepaalde studies of onderzoekingen te 
doen ondernemen. Dit geschiedt door tussenkomst van Onze betrokken 
Ministers, voor zover het diensten en instellingen, werkzaam onder hun ver- 
antwoordelijkheid, betreft. 

Artikel rz 
1 De Raad brengt zijn rapporten aan de regering uit door tussenkomst van 

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken. 
2 Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, stelt de Raad in 

kennis van de bevindingen van de Raad van Ministers betreffende deze 
rapporten. 



3 De Raad van Ministers hoort de Raad op diens verzoek naar aanleiding van 
de in het voorgaande lid genoemde bevindingen. 

Artikelr3 
De door de Raad aan de regering uitgebrachte rapporten zijn openbaar voor 
zover de inhoud daarvan niet moet worden geheim gehouden. 
De Raad publiceert deze rapporten na kennisneming door de Raad van 
Ministers. 

Artikel rq 
De Raad kan nadere regelen stellen voor zijn werkwijze. 

Artikelr6 
De Wet kan worden aangehaald als Instellingswet W.R.R. 
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EERSTE R A A D S P E R I O D E  ( 1 9 7 2 - 1 9 7 7 )  

1 Europese Unie 
2 Structuur van de Nederlandse economie 

3 Energiebeleid, (I, 2 en 3 gebundeld in CCn publikatie) (1974) 
4 Milieubeleid (1974) 
5 Bevolkingsprognose (1974) 
6 De organisatie van het openbaar bestuur (1975) 

7 Buitenlandse invloeden op Nederland: internationale migratie (1976) 
8 Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschap- 

pelijke en technische kennis (1976) 

9 Commentaar op de Discussienota sectorraden (1976) 
l o  Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel 

('976) 
11 Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid 
12 Externe adviesorganen van de centrale overheid (1977) 
13 Maken wij er werk van?. Verkenningen omtrent de verhouding tussen 

actieven en niet-actieven (1977) 
14 Interne adviesorganen van de centrale overheid (1977) 
15 De komende vijfentwintig jaar. Een toekomstverkenning voor Nederland 

(1977) 
16 Over sociale ongelijkheid. Een beleidsgerichte probleemverkenning 

(1977) 

TWEEDE R A A D S P E R I O D E  ( 1 9 7 7 - 1 9 8 2 )  

17 Etnische minderheden (1979) 
A. Rapport aan de Regering; 
B. Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid? 

18 Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980) 
19 Beleidsgerichte toekomstverkenning 

Dee1 1: Een poging tot uitlokking (1980) 
20 Democratie en geweld. Probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurte- 

nissen in Amsterdam op 30 aprilig80 (1980) 
21 Vernieuwingen in het arbeidsbestel(ig81) 
22 Herwaardering van welzijnsbeleid (1982) 
23 Onder invloed van Duitsland. Een onderzoek naar gevoeligheid en 

kwetsbaarheid in de betrekkingen tussen Nederland en de 
Bondsrepubliek (1982) 

24 Samenhangend mediabeleid (1982) 



25 Beleidsgerichte toekomstverkenning 
Deel 2: Een verruiming van perspectief (1983) 

26 Waarborgen voor zekerheid. Een nieuw stelsel van sociale zekerheid in 
hoofdlijnen (1985) 

27 Basisvorming in het onderwijs (1986) 
28 De onvoltooide Europese integratie (1986)) 
29 Ruimte voor groei; kansen en bedreigingen voor de Nederlandse econo- 

mie in de komende tien jaar (1987) 
30 Op maat van het midden- en kleinbedrijf (1987) 

Deel 1: Rapport aan de Regering 
Deel 2: Pre-adviezen 

31 Cultuur zonder grenzen (1987) 
32 De financiering van de Europese Gemeenschap, Een Interimrapport 

(1987) 
33 Activerend arbeidsmarktbeleid (1987) 
34 Overheid en toekomstonderzoek; een inventarisatie (1988) 

VIERDE R A A D S P E R I O D E  ( 1 9 8 8 - 1 9 9 2 )  

35 Rechtshandhaving (1988) 
36 Allochtonenbeleid (1989) 
37 Van de stad en de rand (iggo) 
38 Een werkend perspectief; arbeidsparticipatie in de jaren 'go (1991) 
39 Technologic en overheid; enkele sectoren nader beschouwd (1991) 
40 De onderwijsverzorging in de toekomst (1991) 
41 Milieubeleid; strategie, instrumenten en handhaafbaarheid (1992) 
42 Grond voor keuzen; vier perspectieven voor de landelijke gebieden in de 

Europese Gemeenschap (1992) 
43 Ouderen voor ouderen; demografische ontwikkelingen en beleid (1993) 

VIJFDE R A A D S P E R I O D E  ( 1 9 9 3 - 1 9 9 7 )  

4 4  Duurzame risico's: een blijvend gegeven (1994) 
45 Belang en beleid; naar een verantwoorde uitvoering van de werknemers- 

verzekeringen (1994) 
46 Besluiten over grote projecten (1994) 
47 Hoger onderwijs in fasen (1995) 
48 Stabiliteit en veiligheid. Het veranderende krachtenveld voor het buiten- 

lands beleid (1995) 
49 Orde in het binnenlands bestuur (1995) 
50 Tweedeling in perspectief (1996) 
51 Van verdelen naar verdienen (1997) 
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52 V~lksgez~ndheidsz~rg (1997) 
53 Ruimtelijke-ontwikkelingspolitiek (1998) 
54 Staat zonder land. Een verkenning van bestuurlijke gevolgen van infor- 

matie- en communicatietechnologie (1998) 

ZESDE R A A D S P E R I O D E  ( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 )  

55 Generatiebewust beleid (1999) 
56 Het borgen van publiek belang (2000) 
57 Doorgroei van arbeidsparticipatie (2000) 
58 Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur (2001) 
59 Naar een Europabrede Unie (2001) 
60  Nederland als immigratiesamenleving (noor) 

VOORSTUDIES EN ACHTERCRONDEN 
Hieronder worden de publicaties uit de WRR-serie Voorstudies en achter- 
gronden opgesomd vanaf de vierde raadsperiode. Een volledig overzicht is 
beschikbaar op de WRR-website (http://www.wrr.nl) of aan te vragen bij 
het bureau van de WRR (070-356 4625). 

VIERDE R A A D S P E R I O D E  ( 1 9 8 8 - 1 9 9 2 )  

V63 Milieu en groei; Verslag van een studiedag op 11 februari 1988 
V64 De maatschappelijke gevolgen van erfelijkheidsonderzoek. Verslag van 

een Conferentie gehouden op 16-17 juni 1988 
V65 H.F.L. Garretsen, H. Raat (1989) Gezondheid in de vier grote steden 
V66 P. de Grauwe, A. Knoester, F. van der Ploeg, C.J. Rijnvos (1989) De 

Europese monetaire integratie: vier visies 
V67 Th. Roelandt, J. Veenman (iggo) Allochtonen van school naar werk 
V68 W.M. Leeuwenburgh, P. van den Eeden (1990) Onderwijs in de vier 

grote steden 
V69 M.W. de Jong, P.A. de Ruijter (1990) Logistiek, infrastructuur en de 

grote stad 
V7o C.P.A. Bartels, E.J.J. Roos (iggo) Sociaal-economische vernieuwing in 

grootstedelijke gebieden 
V71 W.J. Dercksen (ed.) (iggo) The Future of Industrial Relations in Eur0p.e 

Proceedings of a Conference in honour of prof. W. Albeda 
V72 Sociaal-economische gezondheidsverschillen en beleid; pre-adviezen 

(1991) 
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