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Nederlandse samenvatting

Het organiseren van gezamenlijk 
onderzoek: De dynamiek en lange- 
termijneffecten van multi-actor 
onderzoeksprogramma’s

Samenwerken aan de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen
Relevantie, valorisatie en maatschappelijke impact zijn centrale thema’s in de 
organisatie van het hedendaagse wetenschapssysteem. Beleidsmakers en 
onderzoeksfinanciers zetten een scala aan beleids- en financieringsinstrumenten 
in om wetenschappelijk onderzoekers aan te sporen het maatschappelijk nut van 
hun onderzoek te vergroten. Een in het oog springend beleidsinstrument zijn 
multi-actor onderzoeksprogramma’s. Deze grootschalige onderzoeksprogramma’s 
koppelen onderzoeksagenda’s aan de grote maatschappelijke uitdagingen van 
deze tijd. Uitdagingen zoals klimaatverandering en vergrijzing zijn vertrekpunt en 
leidraad van het uit te voeren onderzoek.
 
Multi-actor onderzoeksprogramma’s hebben een aantal onderscheidende 
kenmerken. Het vertrekpunt is, zoals reeds opgemerkt, een (maatschappelijk) 
thema – en dus niet de academische discipline. In onderling samenhangende 
werkpakketen en projecten wordt vervolgens gewerkt aan het onderzoek. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door deelnemers van verschillende academische 
disciplines, organisaties en professies. Deelname aan multi-actor onderzoeks-
programma’s is dus niet voorbehouden aan wetenschappelijk onderzoekers. De 
programma’s trachten juist de belanghebbenden bij het thema (stakeholders) te 
betrekken bij de onderzoeksactiviteiten. De uitkomsten van het onderzoek moeten 
wetenschappelijk excellent, maar vooral ook direct in de praktijk toepasbaar te zijn.
 
Multi-actor onderzoeksprogramma’s zijn populair. Een inventarisatie uitgevoerd 
bij aanvang van dit onderzoek laat zien dat in veertien van zestien onderzochte 
landen een multi-actor onderzoeksprogramma – op het gebied van klimaat-
onderzoek –  is geïntroduceerd. Ondanks de groeiende populariteit is er veel 
onduidelijkheid over deze onderzoeksprogramma’s. Hoe coördineren ze  al die 
samenwerking? En wat zijn precies de bijdragen van die betrokken stakeholders? 
Om deze leemte op te vullen – en de effectiviteit van multi-actor onderzoeks-
programma’s te vergroten – stelt dit proefschrift twee centrale onderzoeksvragen:

 –  Hoe organiseren multi-actor onderzoeksprogramma’s gezamenlijk onderzoek?
 –  Hebben multi-actor onderzoeksprogramma’s langetermijneffecten op de 

productie van wetenschappelijke kennis?



Rathenau Instituut 143

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich specifiek op vier aspecten van 
multi-actor onderzoeksprogramma’s: 

 1. het coördineren van onderzoeksactiviteiten; 
 2. de rol van stakeholders en hun invloed op het onderzoeksproces;
 3. de ex-ante evaluatie en selectie van onderzoeksprogramma’s; 
 4.  de vaardigheden die deelnemende promovendi opdoen in de context 

van deze programma’s. 

De empirische focus ligt in het onderzoek op multi-actor onderzoeksprogramma’s 
gericht op de aanpak van (de gevolgen van) klimaatsverandering. Klimaat- 
onderzoek heeft een rijke traditie op het gebied van gezamenlijk onderzoek. 
De lessen die van klimaatprogramma’s geleerd kunnen worden, hebben dus veel 
relevantie voor onderzoeksgebieden met minder ervaring op het gebied van 
gezamenlijk onderzoek. 

Het organiseren van gezamenlijk onderzoek
Onderzoek in multi-actor onderzoeksprogramma’s wordt uitgevoerd door 
deelnemers van verschillende (academische) disciplines, organisaties en profes-
sies. Dit vereist organisatie en coördinatie. Om inzicht te krijgen in de manier 
waarop deze onderzoeksprogramma’s hier invulling aan geven, is eerst gekeken 
naar het coördineren van inter-organisatorische samenwerking,  of te wel 
cross-organizational collaboration (hoofdstuk 2). Daarna is gekeken naar het 
organiseren van betrokkenheid en deelname van stakeholders, of te wel cross-
sectoral collaboration (hoofdstuk 3 t/m 5).

Het coördineren van samenwerking tussen organisaties
Multi-actor onderzoeksprogramma’s zijn consortia van organisaties. In de 
literatuur wordt er daarom vanuit gegaan dat deze programma’s zogenoemde 
“netwerk organisaties” zijn en op overeenkomstige wijze samenwerking tussen 
organisaties coördineren. Netwerkcoördinatie betekent in dit opzicht een grote 
mate van zelforganisatie gebaseerd op gedeelde belangen en onderling 
vertrouwen. Een systematische vergelijking van de coördinatieaanpak van twee 
Nederlandse onderzoeksprogramma’s – Klimaat voor Ruimte en Next Generation 
Infrastructures – laat zien dat dit onjuist is. Netwerkcoördinatie is onderdeel van 
de coördinatieaanpak van deze twee onderzoeksprogramma’s, maar wel in 
combinatie met andere coördinatiemechanismen. De programma’s verschillen 
bovendien sterk in hun coördinatieaanpak. Een belangrijke observatie in dit 
opzicht is dat er geen samenhang blijkt te zijn tussen coördinatieaanpak en het 
thematische uitgangspunt van een programma. De coördinatieaanpak lijkt vooral 
bepaald te worden door interne toevalligheden van het consortium.

De rol van stakeholders
Deelname van stakeholders is één van de meest in het oog springende eigen-
schappen van multi-actor onderzoeksprogramma’s. Beleidsmakers en onder-
zoeksfinanciers hopen met de introductie van deze programma’s de deelname 
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van stakeholders aan wetenschappelijk onderzoek te vergroten. Deelname kan 
echter geïnterpreteerd worden als intensieve samenwerking maar ook als 
eenmalig contact. In dit proefschrift is daarom gekeken naar: (1) de rollen die 
stakeholders spelen in (de verschillende niveau’s van) multi-actor onderzoeks-
programma’s; en (2) de mogelijkheid om aan de hand van ex-ante evaluatie een 
programma te selecteren dat de gewenste betrokkenheid zal organiseren.
 
Om inzicht te verschaffen in de rollen die stakeholders spelen in multi-actor 
onderzoeksprogramma’s introduceert dit proefschrift een typologie gebaseerd 
op drie dimensies: (1) de richting waarin informatie tussen wetenschappelijk 
onderzoeker en stakeholder stroomt; (2) de onderzoeksfase waarin een stake-
holder betrokken is; en (3) het soort bijdrage dat door een stakeholder geleverd 
wordt. De typologie wordt in het proefschrift toegepast op drie multi-actor 
onderzoeksprogramma’s, d.w.z. NOAA’s RISA programma (Vereningde Staten), 
KLIMZUG (Duitsland), en Kennis voor Klimaat (Nederland). Het toepassen van de 
typologie op deze programma’s laat zien dat multi-actor onderzoeksprogramma’s 
verschillende modellen hebben om stakeholders een rol te geven in de productie 
van wetenschappelijke kennis: in het RISA programma leveren individuele stake- 
holders een bijdrage aan individuele projecten waarin ze hun kennisbehoeften 
en -vragen formuleren; in het KLIMZUG programma voltrekken kennisontwikke-
ling en stakeholderbetrokkenheid zich in parallelle programma-lijnen die 
samengebracht worden in zogenoemde clusters of platformen; in het Kennis 
voor Klimaat  programma zijn stakeholders betrokken op het hoogste aggregatie- 
niveau (het formuleren van programmadoelstellingen) waarbij hun inbreng 
doorsijpelt naar alle onderdelen van het programma.
 
Is van te voren te bepalen of een consortium inderdaad stakeholders betrekt bij 
de onderzoeksactiviteiten in het programma? Om die vraag te beantwoorden 
zijn in dit proefschrift de voorstellen en eindevaluaties van 37 Nederlandse 
multi-actor onderzoeksprogramma’s vergeleken. De programma’s werden 
allemaal gefinancierd vanuit de Bsik-regeling (Besluit Subsidies Investeringen 
Kennisinfrastructuur). Deelname van stakeholders aan het opstellen van het 
voorstel en financiële toezeggingen van niet-academische organisaties blijken 
indicatoren voor stakeholderbetrokkenheid tijdens het programma: stakeholders 
zijn meer betrokken in programma’s waar stakeholders ook een rol speelden bij 
het opstellen van het voorstel; financiële toezeggingen hangen samen met de 
uiteindelijke  financiële bijdragen van stakeholderorganisaties. 

Faciliteren van gezamenlijk onderzoek
De studies in hoofdstukken 2 t/m 5 laten veel verscheidenheid zien in de organisatie 
van gezamenlijk onderzoek, zowel tussen als binnen multi-actor onderzoeks-
programma’s. Deze verscheidenheid wordt deels bepaald door een gedeelde 
eigenschap van de programma’s. Succesvolle en innovatieve voorbeelden van 
gezamenlijk onderzoek worden niet afgedwongen, maar komen vooral tot stand 
omdat gemotiveerde deelnemers kansen krijgen om op een andere manier te 
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gaan werken. Multi-actor onderzoeksprogramma’s bieden middelen, netwerk-
mogelijkheden en een structuur die gemotiveerde deelnemers gebruiken om 
samen aan de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen te werken.  
Deze programma’s organiseren gezamenlijk onderzoek door te faciliteren, 
hetgeen verklaard waarom de verscheidenheid tussen en binnen programma’s zo 
groot is. 

Langetermijneffecten van multi-actor onderzoeksprogramma’s
Multi-actor onderzoeksprogramma’s worden geïmplementeerd met de ambitie 
het wetenschapssysteem te veranderen, d.w.z. ze moeten op de lange termijn 
resulteren in meer interactie met en een beter aansluiting op de praktijk. Studie 
naar de langetermijneffecten van deze generatie innovatieprogramma’s is lastig. 
We zijn afhankelijk van indicatoren omdat deze effecten in de toekomst liggen. In 
dit proefschrift is daarom onderzoek gedaan naar de vaardigheden die deelne-
mende promovendi opdoen in de context van deze programma’s.

Een nieuwe generatie doctors? 
In veel multi-actor onderzoeksprogramma’s participeren promovendi. De 
programma’s bieden promovendi een specifieke structuur voor hun professio-
nele en sociale ontwikkeling: afwijkende condities en criteria voor deelname; 
onderzoeksvragen gericht op maatschappelijke uitdagingen; een breder publiek; 
betrokkenheid van stakeholders en onderzoekers uit andere vakgebieden. Heeft 
deze structuur effect op de vaardigheden die deelnemende promovendi 
ontwikkelen? En vooral, zijn de vaardigheden die deelnemende promovendi 
ontwikkelen anders dan de vaardigheden die promovendi in traditionele oplei-
dingstrajecten ontwikkelen? Om deze vragen te beantwoorden is een vragenlijst-
onderzoek uitgevoerd onder 415 promovendi in Nederland en Groot-Brittannië 
(hoofdstuk 6). De promovendi richten zich allen op duurzaamheidsonderzoek. 
Ongeveer de helft participeert in een multi-actor onderzoeksprogramma, de 
andere helft in een traditioneel opleidingstraject. 
 
De vergelijkende studie naar de ontwikkeling van vaardigheden van promovendi 
in multi-actor onderzoeksprogramma’s en promovendi in traditionele opleidings-
trajecten laat zien dat de verschillen op het gebied van academische vaardig-
heden klein zijn. Promovendi in multi-actor onderzoeksprogramma’s ontwikkelen 
wel meer communicatie, disseminatie en professionele (bijv. project manage-
ment) vaardigheden. Promovendi in multi-actor onderzoeksprogramma laten zich 
overigens minder begrenzen door organisatorische afbakeningen (boundaryless 
mindset) en zijn pro-actiever. Deze individuele eigenschappen dragen sterk bij 
de ontwikkeling van vaardigheden. Het dient opgemerkt te worden dat ook op 
dit punt verschillen tussen en binnen multi-actor onderzoeksprogramma’s groot 
zijn.  De observaties in hoofdstuk 6 sluiten dan ook goed aan bij de hierboven 
getrokken conclusie dat multi-actor onderzoeksprogramma’s gemotiveerde deel-
nemers faciliteert om gezamenlijk onderzoek uit te voeren.
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Vaardigheden en de langetermijneffecten van multi-actor onderzoeks-
programma’s 
Promotieonderzoek is – meestal – de eerste stap in een (wetenschappelijke) 
carrière. Socialisatie tijdens deze carrièrestap heeft effect op het verdere verloop 
van de loopbaan en de manier waarop iemand werkt (working practices). 
Hoofdstuk 6 laat op dit punt zien dat de verschillen tussen promovendi in 
multi-actor onderzoeksprogramma’s en in traditionele opleidingstrajecten niet 
groot zijn. Hieruit volgt de conclusie dat het lange termijn effect van multi-actor 
onderzoeksprogramma op de manier waarop onderzoek gedaan wordt in de 
toekomst kleiner is dan verwacht. Het is op basis van dit onderzoek niet aan-
nemelijk dat verandering zoals geformuleerd in de doelstellingen van veel multi- 
onderzoeksprogramma’s bereikt zal worden door deze generatie programma’s 
alleen.
 
Het is belangrijk om hierbij gelijk de kanttekening te maken dat een aanzienlijk 
deel van de promovendi in multi-actor onderzoeksprogramma wel degelijk een 
ander socialisatieproces doormaakt. Promovendi die gemotiveerd zijn om hun 
promotieonderzoek in lijn met de doelstellingen van een multi-actor onderzoeks-
programma te verrichten, hebben meer interacties met deelnemers van ander 
(academische) disciplines, organisaties en professies. Multivariate analyses laten 
zien dat deze aspecten bijdragen aan de ontwikkeling van communicatie, 
disseminatie en professionele vaardigheden. Door zulke promotietrajecten te 
faciliteren hebben de programma’s dus wel degelijk langetermijneffecten op de 
manier waarop onderzoek uitgevoerd wordt.

Aanbevelingen
Multi-actor onderzoeksprogramma’s zijn populair en zullen in de nabije toekomst 
onderdeel blijven van het wetenschapssysteem. Dit onderzoek biedt inzicht in de 
organisatie van deze grootschalige onderzoeksprogramma’s. Naar aanleiding 
van dit inzicht en bovenstaande conclusies, sluit dit proefschrift af met twee 
typen aanbevelingen voor de organisatie van toekomstige multi-actor onder-
zoeksprogramma’s. 

Selecteren, begeleiden en leren van multi-actor onderzoeksprogramma’s
Beleidsmakers en onderzoeksfinanciers zetten multi-actor onderzoeksprogramma’s 
in om wetenschappelijk onderzoekers aan te sporen het maatschappelijk nut van 
hun onderzoek te vergroten. Multi-actor onderzoeksprogramma maken daarbij 
gebruik van de expertise in het veld en zouden in theorie resulteren in lagere 
transactiekosten. Dit proefschrift laat echter zien dat het selecteren, begeleiden 
en leren van deze programma’s meer aandacht en inspanningen van beleids-
makers behoeft (hoofdstukken 2, 4 en 5).  
 
In de eerste plaats geldt dit voor de ex-ante evaluatie van consortia. Meer 
aandacht voor de rol van stakeholders in het consortium vergroot de waarschijn-
lijkheid dat een programma bijdraagt aan de aanpak van maatschappelijke 
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uitdagingen. Bij de selectie van een consortium zouden drie vragen centraal 
moeten staan: (1) komt de samenstelling van het consortium overeen met de 
diversiteit van de belanghebbenden?; (2) is er voldoende stakeholder betrokken-
heid in de voorstelfase van een multi-actor onderzoeksprogramma?; (3) hebben 
betrokken stakeholders de intentie om financieel bij te dragen aan een multi-
actor onderzoeksprogramma?
 
Meer begeleiding van multi-actor onderzoeksprogramma’s en het leren van 
lessen hangt samen. Ervaring en kennis van multi-actor onderzoeksprogramma’s 
stellen programmamanagement in staat een programma succesvol te coördineren. 
Veel programmadirecteuren en –managers ontberen dit aan het begin van een 
programma, omdat veel programma’s een tijdelijk karakter hebben. Het wiel 
wordt op dit moment steeds opnieuw uitgevonden bij de start van een nieuw 
programma. Beleidsmakers dienen te zorgen voor organisatorisch leervermogen: 
lessen uit afgeronde programma’s moeten worden meegenomen bij nieuwe 
programma’s (bijv. door actievere begeleiding).

Multi-actor onderzoeksprogramma’s dienen te starten met lokale problemen
Multi-actor onderzoekprogramma’s worden geïntroduceerd om onderzoeks-
agenda’s te koppelen aan de grote maatschappelijke problemen, zoals klimaat-
verandering en vergrijzing. De meest succesvolle en innovatieve voorbeelden 
van gezamenlijk onderzoek in multi-actor onderzoeksprogramma’s komen tot 
stand omdat gemotiveerde deelnemers worden gefaciliteerd. De ambitieuze 
doelstellingen van de programma’s worden door sommige deelnemers opge-
pakt, maar door andere deelnemers dus ook niet. Verwachtingen binnen 
programma’s lopen uiteen waardoor er binnen deze programma’s ook veel 
onbegrip, verwarring en frustratie voorkomt. 
 
Multi-actor onderzoeksprogramma’s zouden gebaat zijn bij een organisatie-
aanpak die aansluit bij hun sterkte, d.w.z. het faciliteren van gemotiveerde 
deelnemers. Het onderstaande adagium zou hierbij leiden dienen te zijn:

Start met een lokaal probleem, selecteer de juiste (gemotiveerde) deel-
nemers, voorzie de deelnemers van een organisatie en goede begeleiding, 
en draag met geleerde lessen bij aan de aanpak van maatschappelijke 
vraagstukken.

Verschillende lokale problemen vragen verschillende benaderingen. Gezamenlijk 
onderzoek past niet direct bij ieder lokaal probleem. Een cruciale organisatiestap 
is het selecteren van deelnemers die aansluiten bij het probleem dat zich 
aandient. Op dit moment wordt er echter weinig aandacht besteed aan het 
selecteren van de juiste mensen bij individuele projecten. Niet-academische 
deelnemers zouden alleen moeten participeren als ze een werkelijk belang en 
belangstelling hebben in het probleem. Academische deelnemers dienen 
gemotiveerd te zijn om deel te nemen aan gezamenlijke onderzoek. 
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Nadat probleem en deelnemers zijn geïdentificeerd, kunnen programma’s ze 
ondersteunen met een goede projectorganisatie en begeleiding. In het geval 
dat er geen (juiste) stakeholders zijn geïdentificeerd, zou gezamenlijk onderzoek 
niet afgedwongen moeten worden. Een eerste exploratieve studie door de 
deelnemende academische onderzoekers kan de interesse van stakeholders 
opwekken. Een vervolgstudie kan dan een meer interactief karakter krijgen. 
Indien interesse van stakeholders uitblijft, dan is het onderwerp klaarblijkelijk 
(nog) niet geschikt voor gezamenlijk onderzoek. Ten slotte: tijdens het proces 
van gezamenlijk onderzoek, zouden multi-actor onderzoeksprogramma’s meer 
ondersteuning en advies moeten leveren. 


