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SAMENVATTING- SUMMARY IN DUTCH 

 

Introductie 

Terwijl de wereldgemeenschap probeert de uitstoot van broeikasgassen onder controle te 

krijgen, wordt beleid voor klimaatadaptie om de gevolgen van klimaatverandering op te 

vangen steeds belangrijker. Klimaatadaptatie vraagt erom op nieuwe manieren na te 

denken over het opbouwen van veerkracht in onze water- en landbouwsystemen en 

stedelijke omgevingen. Dat maakt het een complex en veelzijdig vraagstuk. Onzekerheid 

is er over zowel het soort effecten dat zal ontstaan als de precieze effecten van toekomstige 

beslissingen. Dit gebrek aan kennis van de volledige effecten van klimaatverandering, en 

de lange termijn waarop klimaateffecten zich kunnen voordoen, maakt het moeilijk om in 

actie te komen . Door deze complexiteit en onzekerheid, is een groeiend aantal 

wetenschappers uit verschillende vakgebieden betrokken bij het adviseren van 

beleidsmakers en maatschappelijke organisaties om nieuwe ideeën te ontwikkelen voor 

klimaatadaptatie en te testen door te experimenteren. 

 

Experimenten worden doorgaans gezien als initiatieven die afwijken van de normale 

praktijk. De verwachting is dat experimenten noodzakelijke feedback opleveren over 

systeemgedrag in tijden van verandering, bijvoorbeeld hoe nieuwe beleidsmaatregelen, 

instituties, technologieën and bestuurlijke processen de sociale en natuurlijke omgeving 

beïnvloeden. Een experiment kan gezien worden als een manier van ‘leren’, die 

waarnemers helpt om een innovatie in de praktijk te beschouwen en het inzicht in de aard 

van een probleem kan doen verschuiven. Een experiment kan zo zorgen voor bredere 

maatschappelijke en politieke steun, zonder de innovatie meteen volledig te hoeven 

implementeren. Dit betekent dat als de uitkomsten van het experiment worden 

beschouwd als onvoldoende,  de innovatie stopgezet kan worden zonder verstrekkende 

gevolgen voor politiek en maatschappij.  

 

De wetenschap heeft echter zelden de fundamentele aanname onder de loep genomen dat 

leren daadwerkelijk volgt uit experimenten die zijn opgezet om beleidsbeslissingen te 

onderbouwen. Hoewel zowel leren als experimenteren kernideeën zijn in de 

beleidswetenschappen, zijn ze op dit moment conceptueel ambigu en behoeven ze een 

duidelijke definitie. Verder is er vooralsnog voor geen van beide een systematische, 

empirische onderzoeksbasis. Van belang in het bijzonder is het feit dat de dynamiek 

tussen beide concepten zelden onderzocht is - bijvoorbeeld, welke vormen van ‘leren’ 

voortkomen uit experimenten en hoe. Evenmin is deze relatie onderzocht in de context 

van milieubeheer. 

Dit proefschrift onderzoekt de dynamiek en de impact van beleidsexperimenten. Daarvoor 

wordt een raamwerk ontwikkeld waarmee de zwarte doos van beleidsexperimentatie 

geopend kan worden. De zwarte doos is een term die verwijst naar het bestuurlijke 

ontwerp van een experiment, waaronder de keuzes die gemaakt worden over wie er wel 

of niet betrokken worden bij het experiment, welke informatie beschouwd wordt als 

valide, en de manier waarop macht verdeeld is. Dit proefschrift volgt bestaande theorieën 



die suggererendat dit soort bestuurlijke keuzes het type leren en de mate waarin, op twee 

manieren kunnen beïnvloeden. Die twee manieren zijn,: 1)het leren door de deelnemers 

aan het experiment zelf, en; 2)het leren door besluitvormers in het bredere 

beleidsnetwerk. Dit proefschrift eindigt met een onderzoek naar hoe organisatoren 

experimenten kunnen gebruiken als een strategie om hun invloed op het beleidsproces te 

vergroten. 

De setting van dit onderzoek was het veld van waterbeheer en klimaatadaptatiebeleid in 

Nederland. Vooral is gekeken naar hoe Nederlanderse actoren omgaan met urgente 

vraagstukken in het waterbeheer die extra onder druk staan door de effecten van 

klimaatverandering.  

Conceptueel raamwerk 

Experimentatie is op dit moment een populair onderwerp in verschillende 

onderzoeksvelden, waaronder de beleidswetenschappen, adaptief management, 

transitiemanagement en klimaatbeheer. In milieubeleid kan experimenteren op twee 

manieren worden uitgelegd: als onderzoeksmethodologie, of als een 

managementbenadering.  Dit proefschrift richt zich op experimentatie als 

managementbenadering, met twee aanvullende voorwaardes: (1) een focus op 

vernieuwing – dat wil zeggen het nemen van risico’s door middel van acties die buiten de 

gevestigde praktijk vallen, en ; (2) een intentie om te evalueren. Een experimenteel 

initiatief moet een expliciete actietheorie bevatten die de beoogde effecten beschrijft en de 

organisatoren moeten openstaan voor het testen van deze theorie. 

 

Omdat een experiment een innovatief concept zowel mogelijk moet maken als moet testen, 

wordt de volgende definitie gehanteerd: een tijdelijke, gecontroleerde veldproef van een 

beleidsrelevante innovatie die ondersteuning levert voor daaropvolgende 

beleidsbeslissingen. Het verband tussen het experiment en beleid kan direct zijn (het 

experiment wordt uitgevoerd in opdracht van beleidsmakers) of indirect (resultaten van 

een experiment leiden uiteindelijk tot beslissingen over beleidsopties). Hoe dan ook, het 

doel is om een vorm van beleidsleren te creëren. 

 

Een experiment dat onderbouwing oplevert voor het maken van beleid, opereert op het 

zogenaamde science-policy interface. Dat is het raakvlak tussen kennisproductie en 

beleidsactie, een sociaal proces waarin wetenschappers interacteren met beleidsactoren, 

zoals politici en andere maatschappelijke actoren. Het raakvlak tussen wetenschap en 

beleid kan worden gekarakteriseerd door de rol van de wetenschapper in beleidsvorming 

te differentiëren, zoals de wetenschapper als technocraat, als honest broker, of als 

belangenbehartiger. Hieruit volgen een aantal ideaaltypes van experimenten. (1) een 

technocratisch experiment vormt een instrumenteel hulpmiddel voor het oplossen van 

beleidsproblemen door het genereren van (verondersteld) objectieve kennis voor 

beleidsontwikkeling; (2) een grenzenwerk experiment is een participatieve en dialectische 

benadering van beleidsevaluatie die niet alleen gericht is op het produceren van 

onderbouwing, maar ook op het ter discussie stellen van normen en het ontwikkelen van 

gedeelde waarden; en (3) een pleidooi experiment dat wordt geïnitieerd en gedomineerd 



door beleidsmakers, die mogelijk andere soorten actoren uitnodigen, maar alleen als die 

het initiatief ondersteunen. Deze drie ideaaltypen worden afgebakend door verschillen in 

het bestuurlijke ontwerp en zullen daarom naar verwachting verschillende soorten leren 

produceren. Maar hoe, en welke soorten leren zijn relevant? 

 

De in dit onderzoek gebruikte typologie van leren maakt onderscheid tussen drie typen. 

1) Cognitief leren, dat is het verwerven van nieuwe kennis en het beter structureren van 

bestaande kennis. 2) Normatief leren, dat wordt gedefinieerd als een verandering in de 

waarden, doelen of geloofssystemen van een individu, zoals een verschuiving in het 

perspectief van een deelnemer op de problemen rondom het experiment. 3) Relationeel 

leren, dat verwijst naar de niet-cognitieve aspecten in begrip van en voor de mindset van 

andere deelnemers, en het verbeteren van het vertrouwen en de samenwerking binnen de 

groep. De typologie van het netwerkleren is gebaseerd op een raamwerk dat wordt 

gebruikt om de effectiviteit van het raakvlak tussen wetenschap en beleid te beoordelen: 

beleidsmakers vinden een experiment geloofwaardig als ze het als toonaangevend en van 

hoge kwaliteit zien; ze vinden een experiment betekenisvol als ze het op een bepaald 

moment als relevant voor het beleid zien; en ze vinden een experiment legitiem als ze het 

experimentele proces eerlijk vinden en de waarden, belangen en perspectieven van 

verschillende actoren meegenomen worden. 

 

Om hypotheses op te stellen over hoe experimenteel ontwerp zich verhoudt tot leren, is 

gekeken naar theoretische en empirische verklaringen die iets zeggen over zowel het leren 

van deelnemers als politieke impact. Op basis van deze theorieën werden de volgende 

hypotheses opgesteld  en getest in het onderzoek: een technocratisch experiment 

produceert hoge niveaus van cognitief leren, geen normatief leren, en beperkt relationeel 

leren onder de deelnemers. Politieke besluitvormers zullen de bevindingen van het 

experiment als zeer geloofwaardig, maar niet betekenisvol of zeer legitiem beschouwen. 

Een grenzenwerk experiment resulteert in gemiddelde niveaus van cognitief leren en hoge 

niveaus van normatief en relationeel leren onder de deelnemers. Politieke besluitvormers 

zullen de bevindingen van het experiment als redelijk tot zeer betekenisvol en als zeer 

legitiem beschouwen, maar slechts enigszins geloofwaardig. Een pleidooi experiment leidt 

tot gemiddelde niveaus van cognitief leren, een laag niveau van normatief leren en lage 

tot middelgrote niveaus van relationeel leren. Politieke besluitvormers zullen de 

bevindingen van het experiment betekenisvol vinden (onder sommige omstandigheden), 

maar niet erg geloofwaardig of legitiem. 

 

Er is nog weinig gekeken naar de rol van experimenten in beleidsverandering in de 

context van klimaatbeheer. Dit proefschrift onderzoekt hoe ondernemers- vaak drijvende 

krachten achter verandering - experimenten kunnen gebruiken om klimaatinnovaties 

neer te zetten. Het proefschrift buigt zich over de verschillende manieren die in de 

literatuur worden genoemd over hoe experimenten beleidsvorming kunnen beïnvloeden. 

Dat leidt tot de volgende onderzoeksvragen: worden experimenten gebruikt om ideeën 

abductief te ontwikkelen of om ideeën deductief te testen; worden ze gebruikt om ideeën 

te verkopen of om er steun voor te vinden; welke problemen ontstaan bij het bouwen van 

coalities rond een experiment; en hoe kunnen experimenten hun zichtbaarheid als 

probleemoplosser behouden en zo relevant zijn voor politieke besluitvormers? 



 

Methode 

De zoektocht naar beleidsexperimenten relevant voor klimaatadaptatie werd uitgevoerd 

bij verschillende instituties binnen Nederland, waar waterproblemen steeds vaker als 

urgent worden beschouwd, zoals zeespiegelstijging, overstromingen, verzilting, de 

beschikbaarheid van zoet water en toegenomen droogte. Om relevante experimenten te 

selecteren uit een bredere set van 147 potentiële experimentele interventies, werden vijf 

selectiecriteria gebruikt (op basis van de bovenstaande definitie van een 

beleidsexperiment) : of het project effecten testte; of het innovatief was met onzekere 

uitkomsten; of het beleidsrelevantie had; of er sprake was van betrokkenheid van de 

overheid; en of het betrekking had op klimaatadaptatie. Achttien gevallen voldeden aan 

alle vijf criteria. Hiervan waren er vijf technocratische experimenten, zes grenzenwerk 

experimenten en zeven pleidooi experimenten. 

In de onderzoeksaanpak werden kwalitatieve en kwantitatieve methoden gecombineerd 

om de hypotheses te testen: literatuuronderzoek en inhoudsanalyse om het raamwerk te 

construeren, desktopanalyse om de 18 experimenten te selecteren, 23 semi-

gestructureerde interviews voor de case studies, twee online enquêtes om gegevens te 

verzamelen over leren en experimenteel ontwerp, en een workshop van een halve dag met 

11 organisatoren van experimenten om het gebruik van experimenten in 

beleidsverandering te bespreken. De combinatie van een uitgebreid en theoretisch 

geïnformeerd conceptueel kader, systematische onderzoekstechnieken, statistische tests 

en een groot aantal respondenten uit de enquête (n = 173 uit de deelnemersenquête en n 

= 70 uit de enquête van het beleidsnetwerk) verhoogde de robuustheid en de validiteit van 

de bevindingen.  

Empirische resultaten 

Hoofdstuk drie bespreekt welke invloed het ontwerp van een experiment heeft op het 

leervermogen van individuele deelnemers aan een experiment. Gemiddeld genomen over 

de hele steekproef scoorde cognitief leren het hoogst, normatief leren het laagste en 

relationeel leren lag in het midden. Technocratische experimenten scoorden het sterkst 

op cognitief leren en vertoonden een hoger niveau van normatief leren dan verwacht. 

Grenzenwerk experimenten scoorden daarentegen lager dan verwacht, met middelmatige 

/ lage niveaus van normatief en relationeel leren. Pleidooi experimenten voldeden aan de 

verwachtingen voor cognitief leren, maar normatief leren was lager dan verwacht en 

relationeel leren was hoger. 

De analyse bevestigde dat verschillend ontworpen experimenten leiden tot verschillende 

soorten van beleidsleren. Het experimentele ontwerp heeft een duidelijke invloed op 

kennisverwerving, herstructurering van bestaand inzicht en een verandering in 

denkpatronen. Daarentegen verschillen wijzigingen in het vertrouwen en veranderingen 

in de perspectieven van de deelnemers niet per type experiment. Leertypen worden 

waarschijnlijk meer beïnvloed door de capaciteiten van de leider en wat voor soort leerstijl 

de deelnemende actoren hebben. 



Hoofdstuk vier beschrijft de leerresultaten binnenhet netwerk van politieke 

besluitvormers. Geloofwaardigheid scoorde het hoogst en het criterium betekenisvol 

scoorde het laagst. Geen enkel criterium scoorde ''laag'', wat aangeeft dat de experimenten 

over het algemeen goed werden gewaardeerd. Wanneer we ze opdelen in de drie 

ideaaltypen, scoorden technocratische experimenten behoorlijk veel lager dan de andere 

twee typen en grenzenwerk experimenten het hoogste voor alle drie de criteria, zelfs op 

geloofwaardigheid. Pleidooi  experimenten scoorden beter dan verwacht op basis van de 

hypothese, vooral op legitimiteit. 

De resultaten bevestigen dat beleidsmakers zich in het algemeen bewust zijn,, en een 

positieve indruk hebben, van beleidsexperimenten, en dat voor leren binnen netwerken 

het bestuurlijke ontwerp van een experiment een sterke rol speelt in wat voor leren wordt 

geproduceerd. De bevinding dat technocratische experimenten relatief slecht scoorden, 

was verrassend. De bevindingen suggereren dat plaats-specifieke argumenten van niet-

experts ook als geloofwaardig kunnen worden beschouwd, in sommige gevallen zelfs meer 

dan  onderbouwing door alleen experts. 

Hoofdstuk vijf kijkt kritisch naar hoe, en in welke mate, experimenten strategisch worden 

ingezet voor beleidsverandering. De analyse laat zien dat experimenten geen radicaal 

nieuwe ideeën ontwikkelen, maar eerder voorgevormde ideeën testen. Ze worden niet 

zozeer gebruikt om ideeën te verkopen als wel om ze te publiekelijk te testen, en het is 

zelfs eerder dit experimentele proces dat ‘verkocht’ moet worden. Experimenten worden 

gebruikt om coalities van actoren te vormen, soms met actoren die elkaar al kennen, maar 

soms ook met actoren die elkaar nog niet eerder hebben ontmoet. De casussen brachten 

enkele controlemechanismen aan het licht die door organisatoren worden ingezet om de 

complexiteit en de mogelijkheid op tegenstemmen te verminderen. Ze beslissen daarbij 

zelf  welke kennis belangrijk is en wiens stem relevant. Ten slotte zijn experimenten 

bruikbare 'koppelaars'- ze koppelen oplossingen aan problemen binnen de innovatieve 

klimaatprogramma's en zorgen voor verbinding met invloedrijke politieke actoren om 

relevantie en zichtbaarheid te waarborgen. 

Conclusies 

Het openen van de 'zwarte doos' van experimentatie en het onderzoeken van de 

institutionele regels was om verschillende redenen nuttig. Ten eerste omdat institutionele 

regels op verschillende manieren gegroepeerd  kunnen worden, maken ze een consistente 

operationalisatie van variabelen en systematische analyse mogelijk; wat ideaal is voor 

kwantitatieve onderzoeken met een grote steekproefpopulatie. Ook weerspiegelen de 

institutionele regels veel structurele en procesvariabelen die voorkomen in de literatuur 

over beleidsleren en kennisgebruik. Daardoor werd een grondige analyse mogelijk van 

hoe leren teweeg wordt gebracht. Het gebruiken van deze regels om leren te groeperen in 

ideaal-typen leverde sterke theoretische verbanden op. Zo konden er bijvoorbeeld 

parallellen worden getrokken met de discussie over de verschillen tussen technisch-

analytische beoordeling, beoordeling gebaseerd op overleg en 'op beleid gebaseerd' 

bewijsmateriaal; en met de tegenovergestelde technologische en interpretatieve 

benaderingen die in literatuur over beleidsevaluatie. Een focus en ordening van de 



institutionele regels maakte een systematische operationalisering van gevestigde theorie 

mogelijk. 

Het onderzoeken van relationeel leren was conceptueel vernieuwend en de experimenten 

toonden redelijk-tot-hoge niveaus van ontwikkeling van vertrouwen en begrip voor 

andermans mind-sets. Een voorzichtige bevinding van het onderzoek is dat, hoewel het op 

een lijn krijgen van verschillende perspectieven belangrijk is om verandering teweeg te 

brengen, niet-cognitieve aspecten van leren even belangrijk of mogelijk belangrijker zijn. 

Er wordt gesuggereerd dat een deel van de aandacht voor leren in experimentele analyses, 

of milieubewustzijn in het algemeen, zich niet moet richten op het veranderen van 

individuele perspectieven, maar eerder op het bevorderen van het wederzijds begrip 

zonder noodzakelijkerwijs eigen overtuigingen te hoeven veranderen.  De mate waarin 

het experimentele proces een effectieve manier is om relationeel leren te bewerkstelligen 

wordt hier niet in twijfel getrokken. Het kan echter wel een zeer arbeidsintensieve manier 

zijn om relationeel kapitaal op te bouwen. Andere benaderingen, zoals jury's, 

beleidsgames of co-managementprocessen, kunnen ook geschikt zijn om relationeel 

kapitaal op te bouwen. 

Het onderzoek toont ook aan dat het type experiment met het meest inclusieve ontwerp, 

d.w.z. het grenzenwerk experiment, het meest succesvol is in het genereren van bijna alle 

gemeten aspecten van leren. Deze bevinding heeft belangrijke praktische implicaties 

omdat het de gedachte ondersteunt dat een experiment alleen effectief kan zijn als het op 

democratische wijze wordt uitgevoerd en toegang verleent aan deelnemers die daarom 

vragen. Het experiment moet ook niet-overheidsactoren toestaan om de probleemdefinitie 

vast te stellen, om gezamenlijk de juiste koers te bepalen en om hun perspectief en 

expertise aan te bieden. Grenzenwerk experimenten zijn echter uiterst arbeidsintensief. 

Het kiezen van het type experiment dat moet worden gebruikt, kan tot op zekere hoogte 

afhangen van de onzekerheid van de effecten van het voorstel en de mate van consensus 

over de aard van het probleem. 

Er zitten grenzen aan dit onderzoek vanwege de systematische, kwantitatieve aard ervan. 

Studies met een grote steekproefpopulatie (een grote n) leveren betrouwbare gegevens op 

over brede patronen in een set onafhankelijke en afhankelijke variabelen, maar verliezen 

variantie als het gaat over individuele gevallen of relaties tussen gevallen, wat betekent 

dat sommige interessante bevindingen mogelijk gemist worden. Gegevens op basis van 

zelfrapportages (zoals enquetes) kunnen de mate van leren ook overdrijven of 

onderschatten. Verder kwalitatief onderzoek zou waardevol zijn om de bevindingen in dit 

proefschrift te testen.  

De noodzaak tot adaptatie aan de gevolgen van klimaatverandering wordt steeds groter 

en beleidsmakers hebben behoefte aan frisse, nieuwe ideeën. Gezien de complexiteit van 

klimaatverandering, bieden experimenten wellicht een geschiktere bestuursvorm dan een 

conventionele bestuursvorm. Het onderzoek heeft gekeken naar de relatie tussen 

beleidsexperimenten, leren en een bredere invloed op beleidsvorming; die veel potentieel 

heeft, maar weinig kritiek–. Het proefschrift laat zien dat niet alle experimenten hetzelfde 

zijn en dat hun bestuurlijke ontwerp - gekozen om ideologische of praktische redenen -  



een aanzienlijke invloed heeft op de leerresultaten. Dat benadrukt dat organisatoren van 

experimenten de deur open zouden moeten zetten voor actoren die kennis en 

perspectieven meenemen om samen tot oplossingen te komen. Binnen de maatschappij 

moet het idee omarmd worden dat de samenleving een levend laboratorium is (een living 

lab), waarbij burgers minder als proefkonijnen worden gezien en meer als pioniers. 

 


