
VU Research Portal

Government expert organisations in-between logics

Kunseler, E.M.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Kunseler, E. M. (2017). Government expert organisations in-between logics: Practising participatory knowledge
production at the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. [PhD-Thesis - Research and graduation
internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/6af5d2e4-539b-43fe-8c04-7a7f2af3111d


 

Samenvatting Om het hoofd te bieden aan urgente milieuvraagstukken, zoals klimaatverandering, is behoefte aan objectieve kennis en wordt meer dan ooit een beroep gedaan op publieke kennisorganisaties. Tegelijkertijd hebben deze organisaties steeds vaker te maken met ‘wicked problems’, een complex bestuurlijk speelveld en wantrouwen ten aanzien van de (invloed van) deskundigen. Indien een boodschap buiten de bekende ‘bubble’ valt, zal die als onwelgevallig en/of onjuist worden weggezet. Wanneer er dan ook nog enige indicatie is van een bias, belang of ideologische opvatting van de deskundigen, dan wordt de objectiviteit van een kennisorganisatie onoverkomelijk in twijfel getrokken. Deze gezagscrisis illustreert dat het vak van wetenschapsadvisering in een ambivalente situatie verkeert; enerzijds wordt van deskundigen verwacht dat zij transparant zijn over aannames en onzekerheden in hun kennisclaims, anderzijds eisen we van deskundigen eenduidige bewijslast over ingewikkelde vraagstukken om te weten wat we moeten doen. Onderzoekers in publieke kennisorganisaties kunnen met deze ambivalente situatie leren omgaan, zo is de veronderstelling, door zich reflexief en bescheiden op te stellen. Dit blijkt echter lastig in praktijk te brengen, omdat publieke kennisorganisaties gewend zijn, en geacht worden, om feiten te produceren.  Publieke kennisorganisaties zijn veelal opgericht vanuit het moderne paradigma. Deze zienswijze op kennisproductie stelt dat kennis waardenvrij tot stand komt en resulteert in ‘evidence-based’ beleid. Deze zienswijze vormt de basis van publieke kennisorganisaties als brug tussen wetenschap en beleid. Het reflexieve paradigma stelt daarentegen dat de totstandkoming van kennis verweven is met de sociale en politieke context waarin het wordt toegepast. Kennisorganisaties leveren niet alleen kennis aan over onze wereld, maar hun kennis geeft ook mede vorm aan de wereld. Dit houdt in dat kennis altijd gekleurd is en niet los staat van de tijdsgeest. In het reflexieve paradigma zijn publieke kennisorganisaties kennismakelaar; zij hebben de waarheid niet in pacht en geven daarom rekenschap aan diverse kennisclaims en opvattingen van belanghebbenden in de kwestie, om te komen tot sociaalrobuuste kennis.  In dit proefschrift staat de volgende vraag centraal: hoe gaan wetenschapsadviseurs om met uiteenlopende zienswijzen op de aard van hun vak en hun rol in beleid en maatschappij? Het praktijkonderzoek bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschreven in dit proefschrift, laat zien dat de onderzoekers worden beїnvloed door moderne en reflexieve denkbeelden over wetenschapsadvisering. Ik heb praktijken bij het PBL in detail bestudeerd door als lid van het onderzoeksteam actief deel te nemen aan drie onderzoeksprojecten. Daarnaast heb ik deelgenomen aan organisatie-brede discussies in de periode van 2008 tot 2015, waarin opvattingen over de (veranderende) rollen en activiteiten van PBL ter sprake kwamen. Vanuit vier verschillende analytische invalshoeken heb ik vervolgens gereflecteerd op de gebeurtenissen in de projecten en in de organisatie.  De planbureaumedewerkers komen in aanraking met moderne en reflexieve zienswijzen tijdens het toepassen van participatief onderzoek. Ik concludeer dat onderzoekers bij het PBL hier pragmatisch mee omgaan. Dit doen ze door in te spelen op beleidsdynamiek, nieuwe (politieke) ontwikkelingen en door rekening te houden met interne omstandigheden, zoals de voorgeschiedenis, de functie van het onderzoek en de beschikbare kennis en expertise in het team. Een reflexieve zienswijze krijgt ruimte wanneer beleidsdoelen niet gegeven zijn of wanneer partijen andere opvattingen hebben over de aard van het probleem, maar bereid zijn om naar elkaar te luisteren en 



 

van elkaar te leren. Een moderne zienwijze overheerst doorgaans in studies naar (verondersteld) eenduidige vraagstukken die weinig discussie oproepen.  In de praktijk lopen deze zienswijzen echter nogal eens onbewust door elkaar heen. Tijdens het proces van kennisproductie komt dit tot uiting in verschillende opvattingen over doel, aanpak en (beoogde) uitkomsten van een studie, of in een verschillend begrip van wat men onder ‘goede’ kennis of een ‘legitieme’ rol verstaat. Onderzoekers gaan hiermee om door verschillende onderdelen van een studie te ontkoppelen, middels differentiatie in doel en insteek hiervan. Zo kunnen zij hun werk rechtvaardigen in het licht van zowel moderne als reflexieve zienswijzen. Er is ruimte voor meervoudigheid, zonder dat dit resulteert in fricties. Onder de noemer van beleidsrelevant, wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek worden de verschillen losjes met elkaar verbonden. Onderzoekers verbreden hierdoor hun onderzoekspalet en rolopvattingen, wat hen in staat stelt om beter in te spelen op verschillende vragen en omstandigheden.  De vervolgvraag die dit onderzoek oproept is of onderzoekers zich bewust zijn van de wijze waarop zij in specifieke situaties ontkoppelingen en losse verbindingen tussen beide zienswijzen tot stand brengen. Het produceren van gezaghebbende studies is gebaat bij continue reflectie op de (diverse) verwachtingen over doel, rol en aanpak van een onderzoek in het licht van sociale, politieke en beleidsontwikkelingen. Hiermee kan worden voorkomen dat een publieke kennisorganisatie de plank misslaat of belandt in een gezagscrisis. Het management kan hierop inspelen door een ‘leren door doen’ houding onder de medewerkers te promoten. Dit houdt in dat er in de dagelijkse praktijk ruimte komt om vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Zo staat realiteitszin voorop, terwijl reflectie en vernieuwing continue plaatsvinden. Publieke kennisorganisaties die zich blijven vernieuwen zijn ook in staat gezaghebbend te blijven opereren in een veranderende maatschappij.  
 


