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Duflo’sNobelprijs vraagt omheroverweging oude
mantra van strikte scheiding tussen beleid en evaluatie
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V
origeweekgafNobel-
prijswinnaarEsther
Duflo inUtrecht een
lezing... Ikheb zelden
iemandmet zoveel be-
vlogenheidoverhaar on-

derzoek zien spreken.
Duflo vertelde inhaar lezinghoe ze

als jongePhD-student aanMassachu-
setts Institute of Technology (MIT)
halverwegede jarennegentig college
kreeg vanhaarmede-Nobelprijs-
winnaarsMichaelKremer enAbhijit
Banerjee.MITheeft debeste PhD-op-
leiding economie terwereld.Deoplei-
ding is ook eenbeetje chique. Zowerd
oud-ECB-presidentMarioDraghi daar
opgeleid.

Watwas indeze chiqueomgeving
deonderzoeksagenda vanKremer en
Bannerjee?Onderzoekdoen inAfrika
of jemet goedebeleidsevaluaties voor
beter onderwijs kan zorgen. Ze trokken
letterlijkmethun rugzakopde schou-
dernaarhet platteland vanKenia, om

daar inprimitieve omstandigheden
aande slag te gaan. InhunartikelThe
experimental approach todevelopment
economicsgevenBanerjee enDuflo
eenhandzaamoverzicht vanhun
ervaringen.

Het ideeomveel systematischerhet
effect vanbeleidsinterventies empiri-
sch te onderzoeken zongal langer rond
inde economischediscipline.Het
boekMythandMeasurement vanDavid
Card enAlanKrueger, over de effecten
vanhetminimumloon,wasdaarvan
eeneerste voorbeeld.Dieblekendwars
in te gaan tegen simpele intuïties.

BELEIDSEXPERIMENT
Indit soort onderzoek zijn oorzaak en
gevolgmoeilijk van elkaar te onder-
scheiden. Er is door economenveel
energie in gestokenomdit probleem
op te lossen. Eénmogelijke aanpak is
eenbeleidsexperiment: opbasis van
lotingwordt eendeel vandeonder-
zoeksgroepwel, en eenanderdeel niet
aanhet beleidblootgesteld.Doorbei-
de groepen te vergelijkenkrijg je zicht
opde effectiviteit vanhet beleid.Deze
aanpak lijkt sterk opdemanierwaarop
indemedischewetenschapmedicij-
nenwordengetest. Inde gecontroleer-
deomgeving vaneen ziekenhuis is zo’n
experiment echter een stukmakke-
lijker uitvoerbaar danbijvoorbeeld in
eenAfrikaansdorp.

Kremer enBanerjeehaddenbedacht
dat zehet beste kondenbeginnenmet
de evaluatie van ietswaarvan ze zeker
wistendat het nuthad. Zokonden ze
aande lokale beleidsmakers laten zien
dathunexperimentelemethodewerk-
te. Zewildendaarom laten ziendat
goede leerboeken tot betere onderwijs-
resultaten leiden.De resultatenwaren
echter teleurstellend: goede leerboe-

kenblekengeeneffect tehebben.Dat
konnietwaar zijn, enduswerddeon-
derzoeksopzet verder verbeterd.Maar
hoe zeook zochten, ze vondengeen
effect.Duflowerd tijdenshaarPhD-col-
leges vanKremer enBanerjeemetdeze
mislukking geconfronteerd.

MaarKremer enBanerjee, en later
ookDuflo, lieten zichniet uit het veld
slaan. Eén vande experimentendie ze
daarnadedenwasonderzoeknaarhet
effect van eenontwormingskuur voor
kinderenopdeonderwijsresultaten.
Veel kinderenhadden last vanwor-
men.Omdat ze veelal blootvoetsnaar
school liepenende straat eenopen-
baar toiletwas,werdenwormenbo-
vendienmakkelijk overgedragen. Een
kuur ter bestrijdinghaddus een zelf-
versterkendeffect.De resultatenwa-
ren verbijsterend: ontwormingskuren
bleken twintigmaal (kosten)effectiever
voorbetere onderwijsresultaten, dan
een investering inkleinere klassen.

Hetnadeel van experimenten is dat
je nooit zekerweet ofwat geldt inKe-
nia, ookopgaat in eenander land zoals
Pakistan.De enigemanier omdaar
achter te komenwasdie experimenten
elders teherhalen.Kremer, Banerjee
enDuflohebbeneenhelebeweging
opganggebracht vanPhD-studenten
dieuitstekendwordenopgeleid inde
nieuwste evaluatiemethodenendie
wereldwijd experimentendoen, omte
zienofwatwerkt inAfrika ookhelpt in
Zuid-Azië.

Duflo is eenonderdeel van een
french connectionopMIT.Er gaat geen
jaar voorbij zonderdat nieuweonder-
zoekstalentenuit Frankrijk totMIT
worden toegelaten: naastDuflo zijndat
onder anderende economenOlivier
Blanchard, JeanTirole, enThomasPi-
ketty.Hun succes is gebaseerdopeen

combinatie vanhet uitstekendeFran-
se onderwijs inwiskunde endegrote
sociale betrokkenheid vandeonder-
zoekers.Het banketbakkerswerk van
KateRaworth’sDoughnutEconomics
steekt daar schril bij af. Raworth zal nul
invloedhebbenopontwikkeling van
de economischewetenschap.Gelukkig
maar.

De aloudemantrawil dat beleid en
de evaluatie daarvan strikt gescheiden
moeten zijn omdeonafhankelijkheid
vande evaluatie tewaarborgen.Duflo’s
werk laat ziendat dezemantra aan
heroverweging toe is.Dufloenhaar
collega’swarennauwbetrokkenbij het
bedenken vannieuwebeleidsinterven-
ties.Daarbijwerd tegelijknagedacht
over die interventie enover de evalu-
atie ervan.De econoomals onafhan-
kelijkebuitenstaandermaakt daarbij
plaats voor een vakvrouw, die opba-
sis van eerdere evaluatiesmeedenkt
overnieuwbeleid.Onafhankelijkheid
maakt plaats voordebereidheidombij
eennegatieve evaluatie-uitkomsthet
beleidsvoorstel ter discussie te stellen.

Tijdensde lezing vroegCPB-direc-
teur Laura vanGeest aanDuflohoe
zij omgingmetde tegenwerking van
politici. Diehebben immers vaakgeen
belangbij goede evaluaties, zeker als
die zomaarnegatief kunnenuitpakken
endaarmeede reputatie vandepoliti-
cus te grondekunnen richten.Duflo’s
antwoordwas verbijsterend. Zij ver-
meedevaluatie vanbeleidsinterventies
waar veel prestige ophet spel stond.
Beleidsmakershebbenoneindig veel
mogelijkhedenomevaluaties te ontre-
gelen. Bij te veel politiekprestige is een
goedebeleidsevaluatie onmogelijk.
Dat is geen verwijt,maar eennuchtere
constatering.Goedbeleid gedijt inde
politieke luwte.

Als te veel politiek
prestige op het spel
staat, is een goede
beleidsevaluatie
onmogelijk
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