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In deze publicatie komen acht mensen uit de praktijk van overheid, ondernemers

en maatschappelijke organisaties aan het woord. Zij voorzien het verhaal van

anekdotes, reflecties, ervaringen en deskundigheid. Hoe geven zij vorm aan com-

plexe samenwerkingsprocessen? Wat is de betekenis van kenniscocreatie in hun

werkpraktijken? Hieronder worden zij geïntroduceerd.

Jeroen Bordewijk

Senior vice president supply chain excellence Unilever

Jeroen Bordewijk beëindigde in 2006 een 34-jarige internationale loopbaan bij

Unilever. Hij was werkzaam in productie-, R&D- en supply chain management. In

zijn laatste functie als senior vice president supply chain excellence was hij o.a.

verantwoordelijk voor de duurzaamheidsinitiatieven voor de grondstoffen van de

voedingsmiddelen divisie van Unilever. Internationaal bekende programma’s voor

vis en agrarische producten als thee, palmolie, tomaten en diepvriesgroenten vie-

len hier onder. Ook was hij initiatiefnemer van een aantal internationale organisa-

ties voor duurzame landbouw, waarin voedingsmiddelenbedrijven en maatschap-

pelijke organisaties samenwerken. Daarnaast had hij zitting in adviesraden van

een aantal internationale plantenveredeling- en gewasbeschermingsbedrijven. Op

dit moment is hij actief in organisaties in Nederland en daar buiten die duurzame

landbouw en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. Sinds 2004 is

hij raadslid van de RMNO.

Frans Evers

RMNO-lid

Mr. Frans Willem Rudolph Evers is sinds 1971 zowel in zijn werk als in zijn vrije

tijd actief bezig met de kwaliteit van de leefomgeving en in het bijzonder met de

bescherming van natuur en milieu. Als Directeur Bestuurszaken bij dat Ministerie

vanaf 1980 en als plaatsvervangend Directeur-generaal Milieubeheer van 1983 tot

1987 op het ministerie van VROM was hij belast met de totstandkoming van

onder meer de planning van het milieubeleid, wetgeving voor milieueffectrappor-

tage en internationale onderhandelingen op milieugebied. Van 1987 tot 1996 was

hij Directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst waar hij de samenwerking met

marktpartijen op een hoger plan bracht. Van 1996 tot 2002 was hij hoofddirecteur

van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij is sinds 2000 lid van de Raad voor

ruimtelijk-, milieu- en natuuronderzoek (RMNO). Frans Evers is een veel gevraagd

onafhankelijk procesbegeleider en probleemoplosser, met name in de sfeer van

de ruimtelijke processen. Bekende resultaten zijn o.a. de totstandkoming van het

Nationaal Landschap Laag Holland en de “Groene Uitweg”, een gemeenschappe-

lijke visie en uitvoeringsprogramma van alle betrokken organisaties en overheden

in de Gooi- en Vechtstreek.

-   EVEN VOORSTELLEN  -  EVEN VOORSTELLEN  -   

712803_bw.qxd  29-05-2007  10:37  Pagina 4



Gertjan Fonk

Innovatienetwerk 

Gertjan Fonk (1957) is stafmedewerker van het

Innovatienetwerk (vanaf 2001), met als aandachts-

gebied: professionaliseren en monitoring en 

evaluatie. Hij heeft HTS-studie elektrotechniek

(1980) en Politicologie UvA (1987) gestudeerd.

Gertjan is 10 jaar werkzaam geweest bij

SWOKA, Instituut voor consumentenonderzoek.

In 1994 is hij gepromoveerd bij de Universiteit

Twente op een SWOKA-studie naar de (moge-

lijke) rol van de consumentenbeweging in 

technologie ontwikkelingsprocessen. Daarna is

hij bij het Kennisoverdrachts- en Verankerings-

programma van het programma Duurzame

Technologische Ontwikkelingen (DTO-KOV) 

werkzaam geweest (1999-2001). 

Marga Kool

Dijkgraaf

Marga Kool (Apeldoorn, 1949) is dijkgraaf van het Drents-Overijsselse waterschap

Reest en Wieden en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Van 1991-1998

was zij voor D66 gedeputeerde in het College van GS van de provincie Drenthe.

Ze was in die periode in ons land een van de eerste bestuurders die vorm heeft

gegeven aan het gebiedsgericht beleid. Ze is lid van de Commissie Innovatie

Openbaar Bestuur (Inaxis), voorzitter van de afdeling Drenthe van de Koninklijke

Heidemaatschappij (KNHM), voorzitter van het Provinciaal Bestuur van D66 in

Drenthe, lid van de Raad van Advies van Staatsbosbeheer en bestuurslid van het

Drents Architectuurcentrum. Marga Kool heeft als

schrijfster verschillende publicaties op haar

naam staan: gedichtenbundels, toneelwerk

en prozawerk, waaronder de roman:

Een kleine wereld. Als vaste columnis-

te publiceert ze in de Staatscourant.

Binnen de RMNO was Marga Kool

initiatiefneemster van het projekt:

Mooi licht mooi donker waarmee

lichthinder / lichtvervuiling op de

onderzoeks- en beleidsagenda is

gekomen.

Gertjan Fonk 

(projectleider Innovatie-

Netwerk): “Primair gaat het

erom een maatschappelijk pro-

bleem op te lossen dat de markt niet

voldoende oppakt. Dat lukt niet met

alleen wetenschappelijke en technolo-

gische ontwikkeling. Het moet ingebed

zijn; het gaat ook om acceptatie, wet-

en regelgeving, gedrag. Daar heb je

een interactief proces voor nodig,

waarbij je partijen met verschil-

lende belangen en inzichten

bij elkaar brengt.” 

Marga Kool

(Dijkgraaf ): “Dit rapport gaat

over processen, en over samen met

groepen, samen met burgers iets doen

en maatschappelijke problemen oplossen.

Ik vind het erg leuk om te zien, dat blijk-

baar het denken in de wetenschap heel

veel parallellen heeft met vragen als ‘hoe

realiseer je beleid?’, ‘hoe los je maat-

schappelijke problemen op?’.”

-   EVEN VOORSTELLEN  -   EVEN VOORSTELLEN  -   
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Peter Nijkamp

Voorzitter NWO

Peter Nijkamp (1946) studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit

Rotterdam (1964-1970). Na zijn promotie (1972, cum laude) werd hij in 1973 tot

lector en later (1975) tot hoogleraar regionale economie en economische geogra-

fie benoemd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek, meestal inter-

nationaal van aard, omvat terreinen als regionale en stedelijke ontwikkeling,

kwantitatieve methoden voor beleidsanalyse, wiskundige modellering van ruimte-

lijke systemen, milieu en hulpbronnen, transport en infrastructuur, technologische

innovatie, woning- en arbeidsmarkten, alsmede monumentenzorg. Hij is een 

productief publicist in de internationale wetenschappelijke

literatuur. In Nederland kreeg hij in 1996 de meest

prestigieuze wetenschappelijke erkenning, de

NWO-Spinozapremie. Op beleidsmatig gebied

is hij vaak als adviseur opgetreden voor

diverse ministeries en internationale

organisaties en was hij ook drie jaar

voorzitter van de Afdeling Letterkunde

van de Koninklijke Nederlandse

Akademie van Wetenschappen en

tevens vice-president van deze 

organisatie. Hij is voorzitter van 

NWO sedert 1 juni 2002.

Peter Nijkamp 

(voorzitter NWO): “Ik voel

mezelf nog steeds 100% onderzoeker

en heb in mijn eigen onderzoekspraktijk

heel duidelijk geconstateerd dat je door je

blik te verruimen, door goed te luisteren naar

wat de mensen in de samenleving, of mensen

uit andere diciplines, te melden hebben, je af en

toe op onverwachte dingen komt waar je niet op 

gekomen zou zijn als je alleen in je eigen

kamer was gebleven.”

Roel in ’t Veld

Beleidsadviseur

Roel in ’t Veld (1942) is voorzitter van de RMNO (Raad voor Ruimtelijk, Milieu- 

en Natuuronderzoek). Daarnaast is hij hoogleraar aan de Open Universiteit

Nederland, en hoogleraar Good Governance aan de Universiteit van de

Nederlandse Antillen en lector Democratie. Ook is hij lid van de Raad van Advies

van Nederland Kennisland en commissaris bij IBM Nederland, HSK Groep en 

president-commissaris bij ProRail.

In het verleden was Roel in ’t Veld onder meer directeur-generaal voor het hoger

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bij het Ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen, staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen en 

voorzitter van de Raad van Toezicht van de IB Groep. Daarnaast was hij decaan

aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, rector bij Sioo, Inter-

universitair centrum voor Ontwikkeling op het terrein van Organisatie- en

Veranderkunde. Roel in ’t Veld is als redacteur verantwoordelijk voor talloze

publicaties. 

-   EVEN VOORSTELLEN  -  EVEN VOORSTELLEN  -   
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Annette de Vries 

Stichting Echte Welvaart

Annette de Vries (1965) is aanvankelijk opgeleid als sociaal cultureel werker. Ze

werkte 10 jaar als trainer, beleidsadviseur en directeur van een maatschappelijke

organisatie voor milieueducatie en -communicatie. Intussen studeerde ze

Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht, met een focus op beleid en

management, bestuurskunde en publiek private samenwerking. In 2000 stapte ze

over naar het experiment Echte Welvaart, als campagnemanager voor stichting

Natuur en Milieu, een samenwerkingsproject met 19 andere maatschappelijke

organisaties. Echte Welvaart kwam tegemoet aan haar wens om milieuvraagstuk-

ken in samenhang met sociale en economische aspecten te benaderen. En om

mensen die hierbij zijn betrokken bij elkaar te brengen, om elkaar te inspireren,

te leren en te werken aan innovatieve oplossingen richting een meer duurzame

samenleving. In drie jaar werken aan Echte Welvaart heeft zij de 'communicatie-

campagne' omgebogen naar een netwerkstrategie, met een variatie aan activitei-

ten die continuïteit verdienden. Na afloop van de campagneperiode bij SNM richt-

te ze daarom samen met collega Rosa Lucassen de stichting Echte Welvaart en

tevens de eigen werkmaatschappij Bureau met Waarde v.o.f. op. Kernkwaliteit is

het initiëren van processen en projecten waarin mensen hun keuzes voor waarden

kunnen vormgeven in hun werk en in hun betrokkenheid bij de samenleving.

Producten zijn strategische projecten procesbegeleiding en het vormgeven van

ontmoetingen (workshops, congressen, trainingen enz.) waarin mensen zichzelf en

anderen verrassen, met inspiratie en nieuwe inzichten die leiden tot actie.

André van der Zande 

Directeur-generaal bij het ministerie van LNV

Dr. A.N. van der Zande (1952) heeft biologie gestudeerd in Leiden en is in 1976

cum laude afgestudeerd. Hij is gepromoveerd op het onderwerp ‘Outdoor recre-

ation and birds: conflict or symbiosis.’ Hij heeft ervaring opgedaan met beleids-

vorming en politiek-bestuurlijke processen in Gelderland en bij LNV, praktische

ervaring met reservaat- en bosbeheer bij het Staatsbosbeheer in Zuid-Holland en

managementervaring als directeur van grote en complexe onderzoekorganisaties

in Wageningen, zoals Alterra. Als directeur van Alterra was hij mede-initiator en

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een integrale kennisinfrastructuur voor

gebouwde monumenten, cultuurhistorische landschappen en archeologie (KICH).

Sinds mei 2002 is hij als directeur-generaal bij LNV verantwoordelijk voor platte-

landsbeleid, gebiedsgericht beleid, natuur en biodiversiteit, landschap en grote

steden, ruimtelijke aangelegenheden, recreatie, mestbeleid en algemeen milieube-

leid.

-   EVEN VOORSTELLEN  -   EVEN VOORSTELLEN  -   
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Voo rwoo rd

De RMNO heeft zich ontwikkeld tot een maatschappelijk dienstbare expert

op het terrein van methoden voor het slaan van bruggen tussen kennis en

beleid. 

In 2000 verscheen Willens en Wetens (in de Engelse editie Willingly and

Knowingly), waarin voor het eerst ongestructureerde problemen en ‘boun-

dary work’ in onderling verband werden gebracht. Twee jaar later ver-

scheen Eerherstel voor Cassandra, waarin een nieuwe methodologie voor

toekomstonderzoek was ontworpen. In 2004 zag het werkboek Duurzame

Ontwikkeling en Toekomstdenken het licht, waarna in december 2004

Methodologie van Grenswerk, eveneens een werkboek (in de Engelse edi-

tie Methodology of Boundary Work), verspreiding vond. In 2007 verscheen

Building Bridges, waarin interdisciplinariteit op de voorgrond stond.

Nu ligt voor U de publicatie over transdisciplinariteit, “Kenniscocreatie:

samenspel tussen wetenschap en praktijk”. De auteurs betrekken terecht

het gezichtspunt, dat het hier niet gaat om een zelfstandige wetenschap-

pelijke evolutie maar om procesvoering op de brug tussen kennis en

beleid. Leerprocessen ter wille van een volwassen ontmoeting met maat-

schappelijke complexiteit vormen de kern van transdisciplinaire activiteit.

Daarin leren beide partijen, wetenschappers en beleidsmakers. Dat vergt

interactiviteit, communicatie, gemeenschappelijk streven naar robuustheid.

De auteurs hebben een toegankelijk boek voortgebracht waarin veel valt te

genieten en te leren. Voor allen die veel kennis gebruiken bij het oplossen

van complexe maatschappelijke vraagstukken lijkt mij het boek een onmis-

baar instrument voor hun handwerk. Voor iedere onderzoeker die streeft

naar relevantie is het een must.

Ik wens u veel plezier bij lezing.

Roel in ’t Veld

Voorzitter RMNO
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Samenva t t i ng

In de afgelopen eeuw is de welvaart in Nederland zichtbaar toegenomen.

Tegelijkertijd worden wij in de 21ste eeuw op allerlei vlakken geconfronteerd met

hardnekkige problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn. Zoals de RMNO al 

langere tijd benadrukt: voor ongestructureerde problemen is een gezamenlijk leer-

proces tussen verschillende maatschappelijke actoren nodig. Gespecialiseerde kennis,

professionals en beroepspraktijken zijn onvoldoende voor een oplossingsgerichte

probleembenadering wanneer het ongestructureerde problemen betreft. 

De complexiteit van de hedendaagse samenleving vraagt om een andere benadering

van maatschappelijke problemen. 

Vanuit allerlei maatschappelijke domeinen zijn er pogingen om ‘benaderin-

gen en methodieken’ te ontwikkelen die beter passen bij de problemen

van vandaag. Zo heeft het Athena Instituut al jaren ervaring met het vroeg-

tijdig verbinden van kennis en ervaring van verschillende maatschappelijke

actoren in gezamenlijke leer- en kennisontwikkelingsprocessen. Meer en

meer wetenschappers proberen via multi-, inter- en transdisciplinair onder-

zoek te beantwoorden aan de complexiteit van actuele vraagstukken, ter-

wijl beleidsmakers via interactieve beleidsvorming of partnerships invulling

geven aan een nieuwe rol van de overheid. Ook in het bedrijfsleven is er

meer aandacht voor de effecten van productieprocessen op mens en omge-

ving en worden stakeholderrelaties steeds belangrijker. De noodzaak voor

betekenisvolle en praktijkgerichte interacties wordt alom gevoeld.

Tegelijkertijd zien we dat ‘integrale’, ‘participatieve’ of ‘interactieve’ projec-

ten in werkelijkheid vaak minder verschillen van de reguliere werkwijzen

dan werd beoogd. Twee vragen staan daarom centraal in deze publicatie:

Wat zijn kenmerken van nieuwe benaderingen van ongestructureerde pro-

blemen? En, hoe kunnen we de weerbarstigheden duiden die zichtbaar

worden in de praktijk van deze nieuwe benaderingen? 

Een belangrijke begrenzing die we hierbij hebben gehanteerd is dat we de

benaderingen voor ongestructureerde problemen beschrijven zoals die van-

uit de wetenschap zijn geformuleerd (in het bijzonder op het gebied van

transdisciplinair of mode-2 onderzoek) en dus niet vanuit beleid, bedrijfs-

leven, maatschappelijke organisaties en alles daar tussen in. Deze publica-

tie is geschreven vanuit de vraag de methode van transdisciplinair onder-

zoek ten behoeve van degenen die hiermee willen werken te verhelderen.

De term transdisciplinair onderzoek komt voort uit de inhoudelijke en

organisatorische structuur van universiteiten en deze naam is minder veel-

zeggend voor andere organisaties. De kern van transdisciplinair onderzoek

is echter dat er vanuit verschillende organisaties samen gewerkt wordt en

niet alleen vanuit de traditionele kennisinstellingen zoals de universiteit,
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Samenva t t i ng

maar ook door burgers, werknemers van het bedrijfsleven, de overheid etc.

Uiteraard is de kennisproductie op universiteiten sterk verschillend van die

van ministeries, ngo’s, bedrijfsleven en burgers in de maatschappij.

Desalniettemin treffen binnen transdisciplinair onderzoek of algemener

gezegd mode-2 kennisproductie en probleemaanpak de verschillende groe-

pen elkaar in een sterk interactief gekleurd proces. In deze publicatie wil-

len we deze mode-2 wijze van probleemaanpak verhelderen, en daarbij

relevant zijn voor de betrokkenen in en bij deze processen. Ook laten we

acht mensen uit de praktijk van overheid, ondernemers en maatschappe-

lijke organisaties aan het woord. Hoe geven zij vorm aan complexe samen-

werkingsprocessen? Wat is de betekenis van kenniscocreatie in hun werk-

praktijken? 

De rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling

In deze publicatie verkennen we de basiskenmerken van mode-2 onder-

Verhouding Veronderstelde rol Type kennis
wetenschap wetenschappelijke
en praktijk kennis(ontwikkeling)

Mode-0 APART AUTONOOM 

Wetenschap en prak- Meer wetenschappelijke Monodisciplinaire 
tijk staan (vrij) los kennis leidt tot meer kennis
van elkaar. vooruitgang. Nadruk op bèta

Mode-1 SAMENWERKEN INSTRUMENTEEL

Samenwerking tussen Ontwikkelen van beleids- Mono-, multi- en
wetenschap en praktijk. relevante kennis en/of interdisciplinaire
Geen verandering in wijze toegepaste kennis leidt tot kennis
van werken van beiden. het oplossen van maatschap-

pelijke problemen en het Bèta en gamma
stimuleren van de economie.
Afstemmingsactiviteiten.

Mode-2 CO-PRODUCTIE TRANSDISCIPLINAIR

Praktijk en wetenschap Wetenschappelijke kennis Mono-, multi- en
beiden actief op zoek naar (mono-, multi-, en inter- interdisciplinaire 
beste manier om complexe disciplinair) maakt onderdeel kennis
veranderingsprocessen vorm uit van het gezamenlijke
te geven en te begeleiden. oplossingsproces EN Ook ervarings-

het proces maakt onderdeel kennis
uit van wetenschappelijke 
kennisontwikkeling.

Tabel I.  De rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling in mode-0, mode-1 en mode-2.
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zoek door het naast twee andere mogelijke perspectieven op kennisont-

wikkeling te zetten: mode-0, waarin wetenschap en praktijk los van elkaar

staan en wetenschappelijke kennisontwikkeling een autonoom proces is,

en mode-1 waarin afstemmingactiviteiten tussen wetenschap en praktijk

plaatsvinden, maar de werkwijze binnen de wetenschap niet wezenlijk ver-

andert. Mode-2, of transdisciplinaire, kennisontwikkeling betreft een inten-

sieve samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Wij gebruiken de ter-

men mode-0, -1 en -2 om drie ideaaltypische relaties tussen wetenschap

en praktijk te benoemen. Of de relatie als los, gekoppeld of interactief

gezien wordt zal consequenties hebben voor de aard van de kennis die

ontwikkeld wordt en de methode die bij deze kennisontwikkeling past. 

De terminologie wordt ook gebruikt voor verschillen in kennisproductie 

en voor verschillen in de aanpak van problemen. In de praktijk zal geen

enkele situatie voldoen aan de ideaaltypische beschrijving van mode-0,

mode-1 of mode-2. De drie perspectieven kunnen wel behulpzaam zijn bij

het verhelderen van nieuwe vormen van kennisontwikkeling voor de aan-

pak van ongestructureerde problemen.

In mode-0 is wetenschappelijke kennisontwikkeling een autonoom proces

ten opzichte van andere maatschappelijke processen. De veronderstelling

ten aanzien van de rol van wetenschappelijke kennis in de verhouding 

tussen wetenschap en praktijk is dat wetenschappelijke vooruitgang ook

maatschappelijke en economische vooruitgang met zich meebrengt. Hoe

wetenschappelijke kennis in het maatschappelijk domein wordt gebruikt is

de verantwoordelijkheid van maatschappelijke actoren. Wetenschappers

zijn enkel verantwoordelijk voor de productie van objectieve, ware kennis.

Voor hun onderzoeksvragen worden wetenschappers geïnspireerd door de

fysieke werkelijkheid. Het uitgangspunt dat hieraan ten grondslag ligt is

die van het realisme: het is mogelijk universele kennis te ontwikkelen en

om waarheid te kennen. De wetenschappelijke methode is erop gericht

deze waarheid over de fysieke werkelijkheid bloot te leggen. Verschillende

aspecten van de fysieke werkelijkheid worden vanuit verschillende weten-

schappelijke disciplines bestudeerd. De nadruk ligt op de monodisciplinai-

re ontwikkeling en specialisatie van vooral bèta kennis. 

Mode-1 kenmerkt zich door een gelijktijdige beweging naar meer speciali-

satie en verkokering én meer afstemming, samenwerking en interactie tus-

sen de belangrijkste instituties (actoren) die betrokken zijn bij kennisver-

werving en probleemaanpak. De instituties bemoeien zich niet met elkaars

werkwijze. De verantwoordelijkheid voor kennisverwerving ligt grotendeels

bij kennisinstellingen, de verantwoordelijkheid voor de aanpak van maat-

schappelijke problemen ligt grotendeels bij de overheid en industrie. De

processen van kennisverwerving en probleemoplossing zijn als zodanig K
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institutioneel en methodologisch van elkaar gescheiden. Zo is er geen

intensieve kennisintegratie tussen wetenschap en samenleving: de praktijk-

partijen bemoeien zich nauwelijks met de opzet van het wetenschappelijke

onderzoek en wetenschappers bemoeien zich niet substantieel met het uit-

eindelijke gebruik van de wetenschappelijke kennis in de praktijk. De ver-

onderstelde rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling in mode-1 is een

instrumentele in het oplossen van maatschappelijke problemen en het sti-

muleren van de economie. Om dit te bevorderen worden in mode-1 afstem-

mingsactiviteiten ontplooid die wel richting geven aan wetenschappelijke

kennisontwikkeling, bijvoorbeeld door bepaalde onderzoeksrichtingen

financieel te stimuleren, maar die de opzet en uitvoering van wetenschap-

pelijk onderzoek niet beïnvloeden. Objectieve en contextonafhankelijke

kennis moet worden vertaald naar de maatschappelijke praktijk: het wordt

toepasbaar gemaakt. Kennis uit de gamma-wetenschappen is hierbij ook

van belang. Monodisciplinaire kennis is niet altijd het meest geschikt voor

toepassing in maatschappelijke probleemcontexten: multi- en interdiscipli-

naire kennisontwikkeling leiden vaak tot nieuwe innovaties en maatschap-

pelijke toepassingen.

In mode-2 zijn kennisontwikkeling en probleemoplossing niet meer duide-

lijk te onderscheiden en ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het

oplossen van ongestructureerde problemen (derhalve) niet eenduidig bij

één van de betrokken domeinen. Praktijk en onderzoek zijn beide actief

op zoek naar de beste manier om de veranderingsprocessen vorm te

geven en te begeleiden. Co-productie sluit aan bij het idee dat niet alleen

wetenschappelijke kennis relevant is voor de oplossing van hardnekkige,

maatschappelijke problemen, maar ook maatschappelijke kennis of erva-

ringsdeskundigheid. De verschillende perspectieven op het vraagstuk wor-

den samengebracht in een leerproces, waarbij in de interactie impliciete

kennis wordt geëxpliciteerd en nieuwe kennis wordt geconstrueerd,

gedeeld en getoetst. Door de deelname van wetenschappers aan het pro-

ces wordt wetenschappelijke kennis ingebracht en tegelijkertijd draagt het

proces bij aan het ontwikkelen van nieuwe kennis. Afhankelijk van het

maatschappelijke vraagstuk zal in minder of meerdere mate mono-, multi-,

interdisciplinaire of ervaringskennis worden ingebracht én gecreëerd. In dit

type proces kan ‘sociaal robuuste kennis’ worden gegenereerd; het is ken-

nis die niet alleen wetenschappelijk betrouwbaar is, maar ook geaccep-

teerd en bruikbaar in de maatschappelijke contexten waarin het betreffen-

de vraagstuk speelt. Integratie, participatie, innovatie en lange termijn

doelstellingen (duurzaamheid) zijn kernwoorden in de mode-2 manier van

probleemaanpak. 
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Een mode-2 aanpak 

In mode-2 zijn intermediairs actief die pogen kennisintegratie en commit-

ment rondom een probleemoplossingstraject tot stand te brengen. Hoe

kunnen gezamenlijke leerprocessen georganiseerd worden waarin verschil-

lende actoren door uitwisseling van impliciete en expliciete kennis, nieuwe

kennis en oplossingen ontwikkelen? In een mode-1 situatie vinden afstem-

mingsactiviteiten plaats om bruggen te slaan tussen twee verschillende

werelden, terwijl in mode-2 een omgeving wordt gecreëerd waarin actoren

vorm geven aan wederzijdse relaties en betekenis. In mode-1 staat het

zoeken naar oplossingen volgens welomgeschreven methodieken voor rela-

tief concrete problemen centraal, terwijl in mode-2 de nadruk ligt op het

creëren van de condities voor het structureren van problemen en het

ondersteunen van de zoektocht naar mogelijke oplossingsrichtingen. Dit

betekent dat een eenduidig stappenplan of handleiding voor mode-2 ken-

nisontwikkeling niet te maken is. Wel is het mogelijk een aantal cruciale

elementen te noemen. 

In de eerste plaats hangt de methode voor de mode-2 aanpak samen met

het perspectief op kennisontwikkeling en kennisintegratie (of kenniscocre-

atie) in mode-2. Dit perspectief gaat er van uit dat wij kennis verwerven,

en betekenis geven aan deze kennis, door deelname aan sociale praktij-

ken, ook wel ‘communities of practice’. Volgens Wenger (1998) wordt een

Community of Practice gekarakteriseerd door wederzijdse betrokkenheid

van de deelnemers (in plaats van een formele structuur van een project

team), door een gezamenlijk doel dat door alle deelnemers samen is

bepaald, en ten slotte door een gedeeld repertoire van middelen die na

verloop van tijd ontstaat om betekenis te verlenen (ofwel kennis te creë-

ren), zoals routines, woorden, instrumenten, manieren van doen, verhalen,

symbolen en gebaren. Kennisontwikkeling is dan een communicatief proces

dat plaatsvindt binnen een gedeelde praktijk. Bovendien zijn kennis, com-

municatie en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze creëren

elkaar. Vanuit dit perspectief kan kennis niet los worden gezien van prak-

tijk of context, maar wordt kennis verworven of krijgt betekenis binnen

een gedeelde praktijk, ‘community of practice’. Dit kenniscreatieproces is

tegelijkertijd het proces waarin de kennis wordt gewaarborgd - door de

intensieve betrokkenheid van relevante actoren in het proces van kennis-

cocreatie vindt tegelijkertijd ‘extended peer-review’ plaats.

In de tweede plaats richt een mode-2 aanpak zich niet alleen op de

inhoud, maar ook op het proces en de verschillende netwerken waar de

deelnemers en het project deel van uitmaken. Mode-2 interventies richten

zich hiermee op het creëren van condities op verschillende vlakken: naast

het verwerven van relevante competenties door individuen, zijn methodo- K
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logische principes op projectniveau, condities in de institutionele context

en aansluiting bij de wijdere maatschappelijke context onontbeerlijke

ingrediënten voor de beoogde veranderingen. Want, het inzetten van zorg-

vuldig geselecteerde instrumenten werkt niet als de benodigde competen-

ties en persoonlijkheden niet aanwezig zijn bij de deelnemers. En een

‘succesvol’ project dat los staat van de context(en) waarin het wordt uitge-

voerd zal geïsoleerd worden, niet begrepen worden en weinig succes en

navolging hebben. Er wordt dus gelijktijdig (of afwisselend) gewerkt aan

een creatief en innovatief proces op projectniveau (het ontwikkelen van

een nieuwe community of practice), en inbedding en draagvlakverwerving

op institutioneel niveau (het creëren van aansluiting tussen de nieuwe

praktijk en de reeds bestaande praktijken in de omgeving van het project).

In de derde plaats is een mode-2 aanpak maatwerk en worden meerdere

cycli van observatie - reflectie - plan - actie doorlopen. Op basis van

observaties en reflectie worden herhaaldelijk gezamenlijk keuzes gemaakt

voor vervolgstappen. Op sommige momenten in het proces is meer nadruk

op competentieontwikkeling nodig terwijl op andere momenten de aanslui-

ting met de institutionele context(en) van de deelnemers meer aandacht

behoeft. Bovendien zullen ook de in te zetten instrumenten en technieken

aangepast moeten worden aan de lokale context en specifieke dynamiek.

Ten vierde is het proces er niet specifiek op gericht de reeds geformuleer-

de standpunten van de verschillende partijen boven tafel te krijgen, maar

om nog ongearticuleerde ideeën, waardenconflicten en onzekerheden geza-

menlijk te ontwikkelen, te verwoorden en te onderzoeken. In mode-2 wor-

den deelnemers niet gezien als mensen die namens anderen of namens

een belang spreken, maar als individuen die vanuit hun eigen kennis en

ervaring spreken. Het probleem wordt gedefinieerd en gearticuleerd in de

context en niet vanuit gestolde probleempercepties van een beleidsveld,

een belangenorganisatie of een discipline. Bovendien wordt tijdens het

proces, gedurende het zoeken naar oplossingen, de situatie regelmatig

geanalyseerd, in een cyclisch proces. 

Het ontwerpen van een mode-2 aanpak is kortom een interactief en itera-

tief proces waarin de intermediair continu afwegingen maakt met betrek-

king tot interventies en in te zetten instrumenten. Mode-2 methodologieën

hebben als doel om mensen met elkaar in contact te brengen en een ver-

andering te bewerkstellingen binnen het proces van onderzoek. Methoden

in transdisciplinair onderzoek worden vrijwel altijd ingezet om meerdere

doelen tegelijk te realiseren. Het is de combinatie van methoden die het

tot een mode-2 project maken; de afzonderlijke instrumenten worden veel-

al ook in mode-1 toegepast. Het gebruik van een combinatie van metho-

den (triangulatie) heeft expliciet als doel om de verkregen kennis vanuit

verschillende perspectieven te valueren en daarmee robuust te maken.K
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Werken aan condities in de omgeving van het project maakt ook onderdeel

uit van het onderzoek. Het inzetten van instrumenten kan dan niet gestan-

daardiseerd worden maar is heel precies maatwerk, waarbij mode-2 princi-

pes leidend zijn bij het maken van afwegingen. In elke situatie gebeuren

weer andere dingen en gaan andere dingen mis. Soms gaat het snel, soms

duurt het langer en soms moet het hele proces worden bijgestuurd. 

Interne en grensdynamiek

Omdat mode-2 processen zich richten op ongestructureerde, maatschappe-

lijke problemen, kunnen ze niet geïsoleerd van verschillende contexten

worden uitgevoerd. Een mode-2 project heeft dan ook naast een interne

dynamiek (betreffende het projectteam en het procesontwerp) te maken

met een grensdynamiek (betreffende de betrokken deelnemers, hun institu-

tionele settingen en de wijdere context). De intermediair en deelnemers

staan zowel wat betreft de interne dynamiek als wat betreft de grensdyna-

miek voor een uitdaging. In de praktijk van de huidige Nederlandse

samenleving, die zich noch volledig laat beschrijven als mode-1 noch als

mode-2, is spanning tussen mode-1 en mode-2 realiteit. Voor veel proble-

men zijn mode-1 insituties en werkwijzen heel geschikt. Voor de benade-

ring van ongestructureerde problemen levert dit echter wel een uitdaging

op. Wanneer men een ongestructureerd probleem wil aanpakken en daar-

voor transdisciplinair onderzoek wil doen zal men aanlopen tegen mode-1

instituties, regels, werkwijzen en opvattingen die niet congruent zijn met

de mode-2 aanpak. De praktijk is weerbarstig. Spanningen zullen zowel

optreden in de grensdynamiek (bijvoorbeeld een mode-2 project in een

mode-1 omgeving, of met mode-1 deelnemers) als in de interne dynamiek

(bijvoorbeeld mode-2 intenties en mode-1 uitvoering). Men kan dus eigen-

lijk al anticiperen op deze spanningen; ze zijn bijna onvermijdelijk. Het

omgaan met deze verschillen maakt inherent onderdeel uit van de doelen,

taken en vaardigheden van een mode-2 werkwijze, projectleider of deelne-

mer.

De typologie van mode-0, mode-1 en mode-2 kan dus behulpzaam zijn bij

het herkennen en articuleren van valkuilen en weerbarstigheden die ont-

staan door spanningen tussen het transdisciplinaire project enerzijds en de

verschillende deelnemers, institutionele settingen en de wijdere context

anderzijds. De constatering van een spanning tussen mode-1 en mode-2

kan leiden tot de vraag of en hoe de twee praktijken met elkaar in lijn

gebracht kunnen worden (alignment). Elke deelnemer aan het mode-2 pro-

ject heeft te maken met zijn of haar institutionele achtergrond die al dan

niet congruent is met de doelen en werkwijze van het project. Met welke

‘opdracht’ vanuit de thuisorganisatie doen mensen mee aan een transdis- K
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ciplinair onderzoeksproces? En andersom, hoe kunnen deelnemers het wer-

ken binnen het project legitimeren in hun thuisorganisatie? Deelnemers

aan mode-2 projecten zullen dus een extra inspanning moeten leveren om

alignment te bewerkstelligen met de eigen ‘baas’: in het geval van deelne-

mende wetenschappers is dat bijvoorbeeld de eigen wetenschappelijke cul-

tuur. Een voorwaarde is echter dat de intermediair die het transdisciplinair

onderzoek faciliteert, ruimte en aandacht geeft voor dit grenswerk van de

deelnemers en ze daartoe ook toerust. Bijvoorbeeld door deelnemers te

trainen om bi-cultureel te handelen zodat men de mode-2 werkwijze kan

vertalen naar de modus van de thuisorganisatie. Daarnaast kunnen in som-

mige situaties grensobjecten worden gecreëerd die betekenis hebben in

twee verschillende culturen, of ‘communities of practice’. In andere geval-

len wordt een bepaalde context tijdelijk vermeden omdat de kans voor

alignment tussen die context en de ambities van het project klein wordt

geacht. Wanneer de kans voor alignment wel aanwezig lijkt te zijn, is het

opbouwen van een netwerk cruciaal voor het succes van het mode-2

onderzoeksproces. Een netwerk van verschillende actoren uit de institutio-

nele settingen kan zorgen voor een evenwicht en voor voldoende steun en

middelen om het project in gang te houden en te zorgen voor implementa-

tie.

Het voorkomen van valkuilen vergt de herkenning ervan. Het komt vaak

voor dat de intermediair mode-2 intenties had maar een mode-1 invulling

geeft aan het transdisciplinair onderzoek. Een manier om dit te doen is

door reflectie expliciet te organiseren. Bijvoorbeeld door een onderzoeker

deel te laten nemen aan het proces en erop te reflecteren. Ook wanneer

het proces wordt begeleid door een professionele, ervaren intermediair, is

de reflectie onontbeerlijk. In sommige gevallen geeft een interdisciplinair

onderzoeksteam zowel coaching, training en advies aan de mode-2 inter-

mediair, als reflectie en feedback via monitoring. 

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen worden gedaan ter afsluiting van

'Kenniscocreatie: samenspel tussen wetenschap & praktijk'.

Intermediairen die mode-2 kennisontwikkeling begeleiden

Kies voor een transdisciplinaire benadering wanneer het een ongestructu-

reerd probleem betreft. Het gaat om problemen die spelen op meerdere

systeemniveaus, waar verschillende maatschappelijke actoren bij zijn

betrokken, en waar geen consensus is over de probleemdefinitie noch over

de meest adequate oplossingsrichting.K
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Stel bij de start van een transdisciplinair onderzoeksproces een aantal

principes op die passen bij het beoogde mode-2 karakter van het proces,

aan de hand van de volgende vragen: 

Interne dynamiek

• Hoe organiseren wij interacties tussen wetenschap en praktijk? 

Hoe stimuleren we dat er zich een set aan gedeelde visies, verwachtin-

gen, taal en praktijken ontwikkelt? 

• Hoe ondersteunen we open communicatie tussen deelnemers en het 

ontwikkelen van wederzijds vertrouwen?

• Hoe zorgen wij voor een flexibel procesontwerp, zodat het proces aan-

gepast kan worden aan veranderende omstandigheden? Welke mecha-

nismen bouwen wij daarvoor in?

• Hoe vermijden we het vroegtijdig stollen van probleempercepties en de 

daaraan gekoppelde ‘jump to solution’? Welke instrumenten kunnen we

gebruiken voor het articuleren van een gedeelde probleemdefinitie?

• Wie betrekken we bij het proces, op basis waarvan en in welke hoe-

danigheid? 

Grensdynamiek

• Op welke modus-conflicten tussen projectambities en omgeving kunnen

we al anticiperen? Welke alignmentstrategieën kunnen we inzetten?

• Hoe organiseren we de overgangen tussen kenniscocreatie, draagvlak-

ontwikkeling en implementatie, door het betrekken van verschillende

mensen op verschillende momenten?

• Hoe ondersteunen we deelnemers bij het omgaan met modus-conflicten

tussen het project en de thuisorganisatie van de deelnemer?

Organiseer monitoring en reflectie op het gehele proces, waarbij de

gedeelde mode-2 principes leidraad vormen.

Aanbevelingen voor wetenschapsbeleid

Stimuleer uitwisseling van ervaringen op het gebied van mode-2 proces-

sen. Wat kunnen we leren van internationale programma’s zoals het

Zwitserse transdisciplinarity-netwerk? En wat kunnen transdisciplinair

onderzoekers, interactief beleidsmakers en transitiemanagers van elkaar

leren? 

Stimuleer monitoring en reflectie van huidige transitieprogramma’s die als

intermediair verbindingen leggen tussen wetenschap en praktijk en nieuwe

betekenissen creëren om veranderingen te stimuleren. Hoe geven zij invul-

ling aan een mode-2 benadering van kenniscocreatie en wat kunnen we

712803_bw.qxd  29-05-2007  10:37  Pagina 19
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daarvan leren? En waar en hoe kan de kenniscocreatie benadering van

deze transitieprogramma’s worden verbeterd?

Stimuleer competentie ontwikkeling, waarbij professionals worden getraind

om de rol van intermediair in mode-2 onderzoek te vervullen en te bestu-

deren - het gaat hierbij naast technieken juist om gevoel en ervaring. Voor

universiteiten geldt dat in masteropleidingen studenten naast kennis en

vaardigheden in hun vakgebied ook competenties op het vlak van mode-2

onderzoeken, denken en handelen krijgen aangeboden. 
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1 In l e id i ng

1.1 Pleidooien voor een andere manier 

van kennisontwikkeling

In de afgelopen eeuw is de welvaart in Nederland zichtbaar toegenomen.

Het Bruto Nationaal Product is hoger dan ooit, allerlei ziekten zijn uitge-

roeid waardoor onze levensverwachting is gestegen, we hebben veel tech-

nologieën tot onze beschikking om productieprocessen die voorheen zware

lichamelijke arbeid vergden te automatiseren, onze mogelijkheden om over

de wereld te reizen en te communiceren met anderen zijn gegroeid, etc.

Tegelijkertijd worden wij in de 21ste eeuw op allerlei maatschappelijke

vlakken geconfronteerd met hardnekkige problemen: milieu-problemen als

gevolg van industrialisatie, problemen van voedselveiligheid in de voedsel-

keten, wachtlijsten in de gezondheidszorg, etc. Deze problemen zijn niet

eenvoudig op te lossen. In de vorige eeuw hebben we - met succes - voor-

al geprobeerd door middel van specialisatie van kennisproductie (en het

segmenteren van de samenleving) vooruitgang te boeken. Nu zien we dat

gespecialiseerde kennis, professionals en beroepspraktijken onvoldoende

mogelijkheden bieden voor een oplossingsgerichte benadering. Vanuit de

optiek van een hardnekkig maatschappelijk probleem betekent gespeciali-

seerd al snel gefragmenteerd. Zoals in ‘Willens en Wetens’ (In ’t Veld,

2000) al werd beargumenteerd, houdt het idee dat de ‘onafhankelijke

wetenschap’ kan voorzien in een min of meer objectieve waarheid ten aan-

zien van de beste oplossing bij deze projecten geen stand. Een interactie-

ve relatie tussen onderzoekers uit verschillende disciplines en beleidsma-

kers wordt voorgesteld, “door samen te werken aan de structurering van

de probleemstelling waarna een gemeenschappelijke kennisbasis (“gedeel-

de waarheid”) kan worden verwezenlijkt.” (In ’t Veld 2000: 154) De com-

plexiteit van de hedendaagse samenleving, waarin de klassieke scheiding

tussen wetenschap en beleid (In ’t Veld 2000:

147) of tussen wetenschap en maatschappij niet

langer vanzelfsprekend is, vraagt om een andere

benadering van maatschappelijke problemen én

een andere rol van wetenschappelijke kennisont-

wikkeling daarin.

Vanuit verschillende wetenschappelijke gebieden

zijn de afgelopen jaren pleidooien gekomen voor

een andere vorm van wetenschappelijke kennis-

ontwikkeling, waarin perspectieven van verschil-

lende actoren worden geïntegreerd in de identifi-

catie, formulering en oplossing van problemen.

Definitie
“Transdisciplinarity is a new
form of learning and problem
solving involving cooperation
among different parts of society
and academia in order to meet
complex challenges of society.
Transdisciplinary research starts
from tangible, real-world 
problems. Solutions are devised
in collaboration with multiple
stakeholders.”

(Klein 2001: 7)
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Zo heeft het Athena Instituut al jaren ervaring met het vroegtij-

dig verbinden van kennis en ervaring van verschillende maat-

schappelijke actoren in gezamenlijke leer- en kennisontwik-

kelings-processen (Bunders 1990, Bunders en Broerse 1991,

Bunders et al. 1996). Transdisciplinariteit zoals gedefi-

nieerd in voorgaand kader, is een typisch voorbeeld van

een pleidooi voor een andere benadering van de com-

plexe uitdagingen van de 21ste eeuw. Transdisciplinair

onderzoek heeft zijn wortels in de jaren 70 van de 

vorige eeuw, maar wordt juist de laatste jaren vaak

genoemd als vorm voor praktijkgeoriënteerde en oplos-

singsgerichte kenniscreatie in heterogene samenwer-

kingsverbanden. Gibbons et al. beschrijven transdiscipli-

nair onderzoek als onderdeel van een andere modus van

kennisproductie: mode-2 wetenschap (1994), en Jasanoff

(2004) gebruikt het idioom co-productie, om de wederkeri-

ge relaties tussen wetenschap en samenleving weer te geven.

Hoe we deze andere manier van kennisproductie ook noemen,

er zou over het gehele traject, veel meer dan nu het geval is, 

sprake moeten zijn van ‘co-development’ van processen in maatschappij,

wetenschap en technologie. Niemand kan alle aspecten van ongestructu-

reerde problemen overzien. “At present, there are no longer complete

experts.” (Bunders 1992: 10) De beoogde aanpak induceert

nieuwe relaties tussen de actoren en poogt daarmee

ontwikkelingen in wetenschap en technologie in

kansrijke richtingen te structureren.

Er is dus een groeiend aantal pleidooien om kennis

op zo’n manier te ontwikkelen dat die beter aansluit

bij de problemen van vandaag, of zelfs geïntegreerd

is met het oplossingsproces.1 In ‘Eerherstel voor

Cassandra’ pleitten de auteurs voor een ander

type toekomstonderzoek waarbij ongelijke soor-

ten van kennis over de toekomst met elkaar

worden verbonden én gezocht wordt naar aan-

sluiting bij de handelingslogica van de actoren

(In ’t Veld 2001). De aanname is dat er bij dit

type problemen veel verschillende perspectie-

ven mogelijk zijn die allen het probleem op

een andere wijze definiëren en structureren;

welke visie men heeft op de problematiek en

welke kennis hiervoor relevant is, zal voor de

betrokken actoren verschillen.2K
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Roel

in ’t Veld

(Beleidsadviseur):

“Waar het om gaat in

andere dan strikt acade-

mische vragen is dat er

handelingsperspectieven ont-

staan. Ik praat over meervoud

omdat er vaak verschillende

partijen in het geding zijn met

uiteenlopende handelingsper-

spectieven, uiteenlopende

rationaliteiten en dus ook

uiteenlopende opvattin-

gen over wat de waar-

heid of de werke-

lijkheid is.”

1

André

van der Zande (dg

ministerie LNV): “Bij

LNV hebben we een groot

aantal boeren gevraagd om

mee te werken aan de zoge-

naamde praktijkcijfers ‘mest-

project’. Dat heeft alles te

maken met transdisciplinariteit

want de gegevens en onderzoeksre-

sultaten uit eerbiedwaardige onder-

zoeksinstituten, de normale weten-

schap, werden in afnemende mate door

politiek en doelgroepen als valide en

legitiem beschouwd. We hebben dus

samen met 150 boeren in kenniskringen

geëxperimenteerd met het vaststellen

van praktijkcijfers voor de MINAS-nor-

men. Het heeft tot hele verrassende

doorbraken en inzichten geleid.“

2
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Voor ongestructureerde problemen geldt derhalve (volgens

Hisschemöller et al. 1996) dat er een leerproces georga-

niseerd moet worden waaraan de verschillende actoren

deelnemen. In deze publicatie hebben we het over

dit type problemen; juist de vele onzekerheden die

er bestaan rondom grote en hardnekkige vraagstuk-

ken heeft geleid tot de pleidooien voor een andere,

mode-2 aanpak. Bovendien blijft het niet bij plei-

dooien: er wordt ook geëxperimenteerd met deze

nieuwe interactieve, participatieve en integrale

manieren van kennisonwikkeling, zoals in ‘integral

design’, ‘constructive / interactive technology assess-

ment’, ‘socio-technische scenario’s’, ‘participatory inte-

grated assessment’ en ‘participatory / interactive learning

and action’. Op dit moment ontbreken bij veel organisaties

echter individuele competenties en institutionele condities om

ongestructureerde maatschappelijke vraagstukken structureel

en systematisch aan te pakken.3 Ook zien we dat projecten

die worden uitgevoerd vanuit de intentie van co-productie

of transdisciplinariteit in werkelijkheid vaak minder ver-

schillen van de reguliere werkwijzen dan werd beoogd.4

Zo vormt de huidige traditionele disciplinaire cultuur aan de universiteiten

een niet onbelangrijke drempel voor een echt vruchtbare ‘co-development’

tussen verschillende wetenschappen en praktijken. Om

inzicht te krijgen in deze nieuwe vormen van kennis-

productie dringen zich de volgende vragen op:

•  Wat betekent deze nieuwe vorm van kennis-

productie voor ons begrip van kennis? Wat zijn

de epistemologische uitgangspunten van

mode-2 kennisproductie? 

•  Wat zijn kenmerken van nieuwe benade-

ringen van kennisproductie? Hoe ziet een

methodologie van mode-2 wetenschap er

uit? 

•  Hoe kunnen we weerbarstigheden dui-

den die zichtbaar worden in de praktijk

van deze nieuwe benaderingen? Kunnen

we handvatten bieden om om te gaan met

deze weerbarstigheden? 

‘Kenniscocreatie: samenspel tussen wetenschap

& praktijk' is geschreven vanuit de vraag de K
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Frans

Evers (RMNO-

lid): “Ik ben het heel

erg eens met de gedachte

achter ontwikkelingsplanolo-

gie; dat overheid, markt en

maatschappelijke organisaties

samen vorm geven aan

Nederland, drie actorgroepen,

naast elkaar, elkaar onderling

versterkend met waarin ieder

goed is. Maar in de praktijk

hebben met name ambte-

naren de grootst moge-

lijke moeite om dat

wat het kabinet en

Tweede Kamer in

de Nota Ruimte

schreven, waar te

maken.”

3

Annette

de Vries

(Stichting Echte

Welvaart): “Ik was

onlangs bij een bijeen-

komst van leren voor duur-

zame ontwikkeling. Er ont-

stond bijna een conflict met een

aantal mensen die met de oever-

landschappen bezig zijn en mensen

daarbij willen betrekken, met de intentie

van co-productie, maar die dan de wijk in

gaan en zeggen: ‘jongens zo en zo moet

het gaan worden, willen jullie ons daarbij

gaan helpen?’. Ze formuleren daar een

vraag over, maar ze weten al hoe het

eruit moet gaan zien en kunnen of

willen dat niet écht ter discus-

sie stellen.”

4
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methode van transdisciplinair onderzoek te verhel-

deren ten behoeve van degenen die hiermee

willen werken. De term transdisciplinair

onderzoek komt voort uit de inhoudelijke

en organisatorische structuur van univer-

siteiten en deze naam is minder veel-

zeggend voor andere organisaties. De

kern van transdisciplinair onderzoek is

echter dat er vanuit verschillende

organisaties samen gewerkt wordt en

niet alleen vanuit de traditionele

kennisinstellingen zoals de universi-

teit, maar ook door burgers, werk-

nemers van het bedrijfsleven, de

overheid etc.5 Vanuit deze organi-

saties zal vooral voorop staan dat

men probeert een bijdrage te leve-

ren aan het oplossen van een

ongestructureerd probleem en zal

de term transdisciplinair onderzoek

weinig betekenis hebben. Uiteraard

is de kennisproductie op universitei-

ten sterk verschillend van die van

ministeries, ngo’s, bedrijfsleven en bur-

gers in de maatschappij. Desalniettemin

treffen binnen transdisciplinair onderzoek

of algemener gezegd mode-2 kennispro-

ductie en probleemaanpak de verschillende

groepen elkaar in een sterk interactief

gekleurd proces. In dit rapport willen we deze

mode-2 wijze van werken verhelderen. Hiertoe intro-

duceren we hieronder een begrippenkader waarin mode-0, mode-1 en

mode-2 worden onderscheiden. Dit begrippenkader vormt leidraad voor de

exploratie van bovenstaande vragen in deze publicatie. 

1.2 Een begrippenkader

Vaak wordt bij pleidooien voor nieuwe benaderingen (zoals transdisciplina-

riteit) voor ongestructureerde problemen verwezen naar veranderingen in

onze maatschappelijke ordening van een hiërarchisch georganiseerde,

industriële samenleving, naar een samenleving waarin segmentatie en ver-

kokering plaats zouden moeten maken voor interactie en nieuwe combina-

ties. K
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Marga

Kool (Dijkgraaf ):

“We hebben in

Nederland een probleem met

afvalwater. Gaan we het eerst

allemaal naar de rioolzuivering

brengen en halen we daar de stof fen

eruit? Dat is natuurlijk heel duur. Dus is

de gedachte: kunnen we niet beter aan

de bron gaan scheiden? Wij hebben als

waterschap opdracht gegeven om te onder-

zoeken of we urine al in de toiletten kunnen

scheiden van ontlasting, want in urine blijkt

80% van schadelijke stof fen te zitten van

medicijnen, hormonen. Bij dat onderzoek is het

bedrijfsleven betrokken, want je moet wel

weten wat voor wc potten je daar voor nodig

hebt. Ook bewoners zijn betrokken, want je

moet iemand hebben die dat in z’n huis wil.

En het waterschap en het STOWA zijn betrok-

ken want je moet weten wat de zuivering er

vervolgens mee kan. Je moet ook contact

hebben met andere wetenschappers,

want wat valt er te scheiden aan de

bron, welke stof fen vallen er met

welke technieken uit te halen en

wat kun je daar dan weer

mee doen? Dus dat is

allemaal heel com-

plex.”

5
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We stellen voor om in dit rapport de term ‘mode-2’ te hanteren, zowel

voor verhoudingen tussen wetenschap en maatschappij, als voor kenmer-

ken van kennisproductie en de aanpak van problemen.ii

Tabel 1.1  (Vrij naar Vasbinder in Fonk 2002)

De tabel hierboven geeft een raamwerk van verschillende mogelijke per-

spectieven op de verhouding tussen wetenschap en praktijk, die we aan-

duiden met mode-0, mode-1 en mode-2iii. In dit rapport willen we kenmer-

ken van met name mode-2 strategieën verder invulling geven. We gaan

ervan uit dat de term mode-2 minder specifieke connotaties kent dan

andere termen, zodat we verschillende aspecten van mode-2 kennisontwik-

keling in dit rapport (opnieuw) invulling kunnen geven. Ter verheldering

zullen we deze driedeling eerst schetsmatig invullen met betrekking tot de

verhouding tussen wetenschap en samenleving.

In mode-0 zijn kennisverwerving en oplossing van maatschappelijke pro-

blemen twee gescheiden werelden; wetenschap en samenleving staan in

mode-0 geheel los van elkaar. Hoppe, die overigens niet dezelfde termino-

logie gebruikt, beschrijft het als een soort ‘Verlichtingsmodel’ waarbij het

primaat van kennisontwikkeling bij wetenschappers ligt, zonder dat de

maatschappij daar specifiek om vraagt. De vooronderstelling is dat nieuwe

kennis vanzelf doorsijpelt naar verschillende maatschappelijke domeinen.

“Wetenschap stuurt als een soort anonieme weldoener allerlei interessante

ideeën richting politiek en beleid, maar bekommert zich er nauwelijks om

of ze ter bestemder plekke aankomen en dan ook gebruikt worden.”

(Hoppe et al. 2003: 14). K
en

ni
sc

o
cr

ea
ti
e:

 s
am

en
sp

el
 t

us
se

n 
w

et
en

sc
ha

p
 e

n 
p
ra

kt
ijk

I n l e i d i ng

25

Verhouding wetenschap - praktijk 

Mode-0 APART
Wetenschappelijke kennisontwikkeling en praktijk staan (vrij) los van elkaar. 
Onduidelijk is of beide iets aan elkaar kunnen hebben.

Mode-1 SAMENWERKING
Samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Geen verandering van de 
modus operandi van beide partijen. Praktijk bemoeit zich niet met de opzet 
van wetenschappelijk onderzoek en onderzoekers bemoeien zich niet met het 
gebruik van wetenschappelijke kennis.

Mode-2 CO-PRODUCTIE
Praktijk en wetenschap zijn beide actief op zoek naar de beste manier om 
complexe veranderingsprocessen vorm te geven en te begeleiden. 
Verantwoordelijkheden verschillen, maar de modus operandi beginnen op 
elkaar te lijken. Het gaat niet alleen om wetenschappelijke kennis maar ook 
om ervaringskennis.
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We kunnen dit beeld herkennen in

steeds terugkerende pleidooien voor

de onafhankelijkheid van wetenschap

(zie kader) en in de rolopvatting van

wetenschapsvoorlichters om bood-

schapper te zijn van deze interessan-

te ideeën en nieuwe kennis. 

Mode-0 wordt dus gekenmerkt door de autonomie van de drie meest

invloedrijke instituties met betrekking tot methoden voor kennisverwerving

en probleemaanpak. Ieder richt zich op eigen, afgebakende functies. 

Er is weinig wisselwerking en er zijn ook nauwelijks andere actoren die

(expliciet) een rol spelen.

Mode-1 kenmerkt zich door een gelijktijdige

beweging naar meer specialisatie en verkoke-

ring én meer afstemming, samenwerking

en interactie tussen de vier belangrijkste

instituties (actoren) die betrokken zijn

bij kennisverwerving en probleem-

aanpak. De vier instituties bemoei-

en zich niet met elkaars raison

d’être of modus operandi. Het pri-

maat voor kennisverwerving ligt

grotendeels bij kennisinstellin-

gen, het primaat voor de aan-

pak van maatschappelijke pro-

blemen ligt grotendeels bij de

overheid.6 De processen van

kennisverwerving en probleem-

oplossing zijn als zodanig insti-

tutioneel en methodologisch van

elkaar gescheiden.7 Zo is er

geen volledige kennisintegratie

tussen wetenschap en samenle-K
en

ni
sc

o
cr

ea
ti
e:

 s
am

en
sp

el
 t

us
se

n 
w

et
en

sc
ha

p
 e

n 
p
ra

kt
ijk

26

I n l e i d i ng

Mode-0

Wetenschap Staat

Kerk

Frans

Evers (RMNO-lid):

“Ik herken in dit rapport

veel van de de policy life cycle

van Winsemius. Ik herinner mij dat ik

destijds met collega’s geweldige discus-

sies heb gehad over sturing van onderzoek

vanuit de behoeften van het milieubeleid. Het

ging erom of je in elk van de vier fasen van het

beleid evenveel invloed op het onderzoek zou

moeten hebben. Ik weet nog goed dat de meer

wetenschappelijk georiënteerden het meest geïnte-

resseerd waren in opdrachtformulering voor fase 1,

waarin volgens de policy life cycle de problematiek

voor het beleid nog ongrijpbaar is. Dat is natuurlijk

de fase waar we maximale vrijheid aan de onderzoe-

kers moeten geven. De tweede fase, die van de stij-

gende politieke aandacht, stijgende controverses en

steeds meer maatschappelijke aandacht voor pro-

blemen, dat is de fase waarin maximale output-

sturing van beleid naar onderzoek nodig is.”

6
Figuur 1.1  Relaties in mode-0

Extern gefinancierd onderzoek is de laatste 15
jaar verdrievoudigd en in toenemende mate zijn
wetenschappers en onderzoeksinstituten finan-
cieel afhankelijk van opdrachtgevers. De KNAW
bereidt daarom een advies voor over een
‘wetenschappelijke onafhankelijkheidsverklaring’.

Nieuwsbrief ScienceGuide, 2005
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ving: de praktijk-

partijen bemoeien

zich nauwelijks met

de opzet van het

wetenschappelijke

onderzoek en weten-

schappers bemoeien zich

niet substantieel met het uit-

eindelijke gebruik van de weten-

schappelijke kennis in de praktijk.

Tegelijkertijd worden ze door nieuwe processen of instituties met elkaar

verbonden; zoals in het geval van de sectorraden die “makelen en schake-

len tussen verschillende werelden van beleid, onderzoek, maatschappelijke

belangen, bedrijfsleven en verschillende disciplines in verschillende secto-

ren waarmee zij verbonden zijn”.iv

(http://www.toekomstverkennen.nl/sectorraden/index.html)

Figuur 1.2  Relaties in mode-1

Verschillende onderzoekers hebben de afgelopen decennia de contouren

geschetst van veranderingen in onze westerse samenleving, waarin oude

institutionele grenzen tussen wetenschap, industrie en overheid worden

overstegen (zie bijvoorbeeld Nowotny et al. 2001, Jasanoff 2004 die deze

veranderingen specifiek beschrijven in relatie tot de rol en aard van weten-

schap en technologie). Zo zien we in de wetenschap dat kennisproductie

tegenwoordig niet alleen plaats vindt in traditionele kennisinstituten zoals

universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar ook bij consultancies, over-

heidslaboratoria, denktanks, ngo’s etc. (zie Gibbons et al. 1994). Daarnaast

zorgen de zichtbare nadelige effecten van wetenschap en technologie en

publiekelijke wetenschappelijke controverses voor een aantasting van het

kennismonopolie van de wetenschap. Zowel burgers als ngo’s reageren

hierop door zelf (wetenschappelijke) kennisverwerving te organiseren;

ofwel door het zelf opbouwen van expertise ofwel door het laten uitvoeren

van contra-expertisen. Ook brengen wetenschappelijke controversen aan K
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Gertjan Fonk (projectleider InnovatieNetwerk): “Bij het DTO-project

over Novel Protein Food bleek hoe gescheiden de werelden van

productontwikkelaars en consumenten zijn. Je verwacht dat er bij

de professionals kennis is van de consumenten en van ver-

wachtingen en trends voor de toekomst. Marketeers hebben

die kennis wel, die zijn gewend om zo te werken.

Maar de R&D-ers zeiden tegen ons: ‘vertel het

ons maar, jullie weten toch wat de

consument wil?’.”
7

Mode-1

Kennisinstellingen Overheid

intermediairen

Bedrijfsleven Maatschappelijke

Groeperingen
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het licht dat andere actoren evenzeer relevante praktijkkennis (maar soms

ook wetenschappelijke kennis) aandragen die bij kunnen dragen aan de

oplossing van problemen. Op het onderliggende kennisfilosofische vlak

zien we daarmee een verschuiving van een epistemologie van realisme

naar een epistemologie van constructivisme; het idee dat kennis objectief

is en technologie tot vooruitgang leidt krijgt concurrentie van het idee dat

grenzen tussen natuur en cultuur en tussen feiten en waarden sociaal

geconstrueerd zijn. Er vinden dus tegelijkertijd twee destabiliserende ver-

anderingen plaats in de manier waarop we tegen de wereld aankijken: een

cognitieve en een politieke (zie ook Jasanoff, 2005: 13). 

Het geheel van deze veranderingen duiden we in dit rapport aan met de

prefix ‘mode-2’: we hebben het dus over mode-2 kennisproductie, mode-2

methodologie, mode-2 epistemologie, etc. Alle zijn consistent met het idee

dat er sprake is van een intrinsieke verwevenheid of co-evolutie van

wetenschap en samenleving. Deze verwevenheid impliceert dat de focus op

verschillen, scheidslijnen en demarcatie aangevuld moet worden met aan-

dacht voor interactie, contextualisatie en co-evolutie. Een strategie voor

het benaderen van ongestructureerde problemen die hierbij aansluit gaat

uit van een de facto vervlechting van domeinen. Kennisontwikkeling en

probleemoplossing zijn niet meer duidelijk te onderscheiden en het pri-

maat voor het oplossen van ongestructureerde problemen ligt (derhalve)

niet eenduidig bij één van de betrokken domeinen.8 Praktijk en onderzoek

zijn beide actief op zoek naar de beste manier om de veranderingsproces-

sen vorm te geven en te begeleiden. Deze notie van

co-productie sluit aan bij de idee dat niet

alleen wetenschappelijke kennis relevant is

voor de oplossing van ongestructureer-

de, maatschappelijke problemen, maar

ook maatschappelijke kennis of

ervaringsdeskundigheid. De mode-

2 aanpak houdt dus ook een

andere visie in op wat (relevan-

te) kennis en kennisintegratie

is. In mode-2 zijn ook de afba-

keningen tussen de verschil-

lende actoren veel minder dui-

delijk; actoren lopen in elkaar

over en zijn nauw met elkaar

verweven in een netwerk.

Verantwoordelijkheden verschil-

len, maar de modus operandi

van verschillende actoren en hunK
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Annette

de Vries (Stichting

Echte Welvaart): “Afhankelijk

van het onderwerp halen we ver-

schillende mensen bij elkaar die er echt

iets mee willen - verrassende partijen die

niet zo vanzelfsprekend bij elkaar komen. Zo

krijgt een probleem verschillende betekenissen die

tot verrassende oplossingen kunnen leiden. Zo werd

het thema zwerfvuil in een bijeenkomst met mensen

van Unilever en de Politiebond al snel verbreed naar

het thema ‘verloedering in de stad’. We ontwierpen het

project ‘Wenswijk’ om te experimenteren met een posi-

tieve benadering. De politie ondersteunde lokale

samenwerking om leefbaarheidswensen te realiseren

en Unilever haalde ‘probleemeigenaar’ Nederland

Schoon over om het traditionele voorlichtingspakket

aan te vullen met dit ‘empower-project’”.

8
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instituties beginnen erg

op elkaar te lijken. Een

uitspraak van een

projectregisseur van één

van de BSIK program-

ma’sv, dat zijn organisatie

geen geldschieter is maar

‘partner in crime’, is hiervan een

tekenend voorbeeld. In mode-2 zijn

contacten tussen actoren veelvuldig en

informeel, waarbij vele intermediairs (‘kennismakelaars’) actief zijn die

pogen kennisintegratie en commitment rondom een probleemoplossings-

traject tot stand te brengen. Dit kan zelfs leiden tot nieuwe institutionele

arrangementen.9 Integratie, participatie, innovatie en lange termijn doel-

stellingen (duurzaamheid) zijn kernwoorden in de mode-2 manier van 

probleemaanpak.

Figuur 1.3  Relaties in mode-2

1.3 Van analyse naar pleidooi

Hoewel de mode-1 aanpak zijn succes heeft bewezen, en tot op de dag

van vandaag de overheersende norm is voor de methoden van kennisver-

werking en probleemoplossing, c.q. voor de verhouding tussen wetenschap

en samenleving, is het ook duidelijk dat deze mode-1 tegen haar grenzen

is opgelopen. Jarenlange inspanningen volgens de mode-1 aanpak hebben

hardnekkige milieuproblemen niet kunnen oplossen. Ook heeft het niet

kunnen voorkomen dat kennisproductie en gewenste maatschappelijk

oplossingen slecht op elkaar afgestemd zijn; zoals bijvoorbeeld aan de

oppervlakte komt in de controverse rond genetisch gemodificeerd voedsel.

Andere vormen van kennisproductie worden daarom voorgesteld.

Jeroen Bordewijk (senior vice president supply chain excel-

lence Unilever): “In de agrarische grondstof fenketen proberen

we tot andere concepten te komen, waarin duurzaamheidsa-

spekten meegenomen worden. Onze uitdaging is: hoe kun je

zorgen dat je een heel ander stelsel krijgt, waarin duur-

zaamheidsprincipes en marktwerking samengaan? Uit de

projecten die we opstarten komen technische oploss-

ingen, maar ook waardenketen aanpassingen.

Er zijn daarbij ook veranderingen van

wetgeving nodig.“
9

Mode-2

Overheid

Kennisinstellingen       

Bedrijfsleven

INTERMEDIAIREN

Burgers
Maatschappelijke
organisaties
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I n l e i d i ng

Een belangrijke consequentie van een mode-2 perspectief op onze samen-

leving, is dat het onderscheid tussen (wetenschappelijke) kennisproductie

en de aanpak van ongestructureerde problemen moeilijk te maken is. We

zien dan ook dat beschrijvingen van veranderingen in kennisproductie en

maatschappelijke verhoudingen tegelijkertijd descriptief en prescriptief zijn.

Zo beschrijven Nowotny et al. (2001) niet alleen de veranderingen in de

productie van kennis maar houden zij ook een pleidooi voor een nieuw

contract tussen wetenschap en samenleving, waarin in heterogene samen-

werkingsverbanden, sociaal robuuste kennis wordt ontwikkeld. Even zo

beschrijven Funtowitz and Ravetz (1993) het ontstaan van ‘post normal

science’ en pleiten ze voor het betrekken van de expertise van meerdere

stakeholders wanneer het ongestructureerde problemen betreft. Aan-

knopingspunten voor een andere aanpak van kennisproductie vinden we

dus bij de genoemde auteurs. Kenmerken van andere vormen van kennis-

productie zijn weergegeven in tabel 1.2:

Tabel 1.2  (uit Flinterman et al, 2001: 259)

De kenmerken in deze tabel hebben betrekking op meerdere aspecten van

een transdisciplinaire of mode-2 strategie; het gaat om de benadering en

aard van kennis, de epistemologie, maar ook om de aanpak en methodo-

logie voor het benaderen van ongestructureerde problemen. In deze publi-

catie zullen we dit overzicht van kenmerken verder verdiepen. We doen dit

aan de hand van de in dit eerste hoofdstuk geschetste typologie van rela-

ties tussen wetenschap en praktijk (zie tabel 1.1). Niet alleen geeft deze

driedeling handvatten voor het nadenken over de invulling van nieuwe

manieren van kennisproductie (zowel met betrekking tot epistemologie als

Main characteristics of a transdisciplinary strategy

• holistic and integral approach

• acknowledgement of complex context and set of actors (scientific and societal)

• orientation on societal perspectives and problem-solving capability 
in the context of application

• integration of explicit and implicit knowledge from various scientific 
and non-scientific sources

• direct and personal involvement of relevant stakeholders in participatory 
processes

• evaluation on the basis of different validation criteria, such as consistency, 
empirical adequacy, applicability, and contextual adequacy

• dynamic, complex process with iterative feedback loops
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methodologie), ook het denken over weerbarstigheden kan beter begrepen

worden vanuit spanningen die optreden tussen verschillende modi.

1.4 Doel en opzet publicatie

De navolgende hoofdstukken zijn exploraties van de epistemologische en

methodologische aspecten van de benadering van ongestructureerde pro-

blemen, vanuit het perspectief van de in dit hoofdstuk geschetste mode-0,

mode-1 en mode-2 verhoudingen tussen wetenschap en samenleving.

Tegelijkertijd geven deze exploraties ons de mogelijkheid om meer invul-

ling te geven aan de kenmerken van mode-0, mode-1 en mode-2, met

betrekking tot epistemologie en methodologie. Het is een interpretatieve

en conceptuele exercitie aan de hand van illustratieve voorbeelden uit

diverse praktijken van mode-2 kennisproductieprojecten. 

In het licht van bovenstaande analyse richten we ons in deze publicatie 

op onderstaande vragen:

• Wat betekent de co-productie van wetenschap en samenleving voor de 

veranderende rol van wetenschappelijke kennisproductie? (hoofdstuk 2)

• Wat betekent deze nieuwe vorm van kennisproductie voor ons begrip 

van kennis? Wat zijn verschillen in epistemologische uitgangspunten

tussen mode-1 en mode-2 kennisproductie? (hoofdstuk 3)

• Welke verschillende methodologische uitgangspunten kunnen we onder-

scheiden bij het benaderen van kennisontwikkeling voor ongestruc-

tureerde problemen in mode-1 en in mode-2? (hoofdstuk 4)

• Kunnen we aan de hand van de modus-typologie weerbarstigheden 

duiden die zichtbaar worden in de praktijk van deze nieuwe bena-

deringen? Kunnen we handvatten bieden om om te gaan met deze

weerbarstigheden? (hoofdstuk 5)

In 'Kenniscocreatie: samenspel tussen wetenschap & praktijk' beargumen-

teren we dat het voor de uitvoering van transdisciplinair onderzoek

behulpzaam kan zijn om een aantal principes te hebben dat leidend kan

zijn bij afwegingen en keuzes. De verschillende epistemologische en

methodologische principes die uit hoofdstuk 2, 3 en 4 naar voren komen,

blijken in hoofdstuk 5 behulpzaam bij het omgaan met weerbarstigheden.

De publicatie geeft hiermee een manier om na te denken over het in prak-

tijk vorm geven van mode-2 interfaces tussen wetenschap en samenleving.

We hopen dat we de lezer inspireren om het scala aan aspecten die spelen

in co-productie activiteiten uit te breiden en verder te verdiepen; of het nu

om visies op communicatiestrategieën gaat of om het verder ontwikkelen

van competenties van wetenschappers en andere deelnemers.
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2    De  ro l  van  we tenschappe l i j ke  
kenn i son tw ikke l i ng

In dit hoofdstuk zetten we de lijn van hoofdstuk 1 voort, en kijken we naar de ver-

onderstelde rol van wetenschappelijke kennisproductie in de drie modi. De relatie

tussen mono-, multi-, inter- en transdisciplinair onderzoek komt hier aan de orde. 

In het vorige hoofdstuk zagen we impliciet al veranderingen in de veronderstelde 

rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling bij de aanpak van verschillende type

problemen. Voordat we dieper ingaan op epistemologische vraagstukken zullen we

de rol van wetenschappelijke kennis in verschillende modi verder expliciteren.

Betekent de in hoofdstuk 1 beschreven verschuiving van een beeld van losstaande

maatschappelijke instituties met divergente rolopvattingen, naar een beeld van een

netwerk van mensen en instituties met convergerende doelen en werkwijzen, dat

wetenschappelijke kennisontwikkeling in mode-2 niet meer belangrijk is? Betekent de

voorgestelde strategie, waarin het probleem holistisch en integraal wordt benaderd

dat monodisciplinaire kennisontwikkeling in mode-2 geen rol speelt? We zullen licht

op deze vragen werpen door te kijken naar de relatie tussen verschillende percepties

op de verhoudingen tussen wetenschap en samenleving enerzijds, en de veronder-

stelde rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling anderzijds.

2.1 Mode-0: Autonoom 

Zoals we in hoofdstuk 1 zagen handelen de belangrijkste maatschappelijke

instituties in mode-0 onafhankelijk van elkaar. Voor wetenschappelijke 

kennisontwikkeling betekent dit dat het in grote mate een autonoom pro-

ces is ten opzichte van andere maatschappelijke institutionele domeinen.

Wetenschappers doen hun werk in onderzoekscentra en aan universiteiten,

waarna de resultaten doorsijpelen (knowledge creep), via wetenschaps-

popularisaties of vakpublicaties, naar de maatschappij (Hoppe et al. 2003:

13). Wetenschappers worden voor hun onderzoeksvragen geïnspireerd door

de fysieke werkelijkheid. Het epistemologisch uitgangspunt dat hieraan ten

grondslag ligt is die van het realisme: het is mogelijk universele kennis te

wetenschap produceert de samenleving zal de
objectieve kennis vruchten hiervan plukken

Figuur 2.1  Rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling in mode-0
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ontwikkelen en om waarheid te kennen. De wetenschappelij-

ke methode is erop gericht deze waarheid over de fysieke

werkelijkheid bloot te leggen. Verschillende aspecten

van de fysieke werkelijkheid worden vanuit verschil-

lende wetenschappelijke disciplines bestudeerd. De

nadruk ligt op de monodisciplinaire ontwikkeling en

specialisatie van vooral bèta kennis. De veronder-

stelling ten aanzien van de rol van wetenschappe-

lijke kennis in de verhouding tussen wetenschap

en praktijk is dat wetenschappelijke vooruitgang

ook maatschappelijke en economische vooruit-

gang met zich meebrengt. Hoe wetenschappelijke

kennis in het maatschappelijk domein wordt

gebruikt is de verantwoordelijkheid van maat-

schappelijke actoren. Wetenschappers zijn

enkel verantwoordelijk voor de productie

van objectieve, ware kennis.10

Kortom, wetenschappelijke kennisontwikke-

ling in mode-0 laat zich beschrijven als de

autonome ontwikkeling (ten opzichte van andere

maatschappelijke processen) van monodisciplinaire

kennis, zoals verbeeld in figuur 2.1.

2.2     Mode-1: Instrumenteel

In hoofdstuk 1 hebben we mode-1 gekarakteriseerd door een gelijktijdige

specialisatie én afstemming van verschillende maatschappelijke domeinen.

Met betrekking tot de rol van wetenschappelijke kennis zien we hierin

twee ontwikkelingen. Enerzijds de ontwikkeling binnen de wetenschappelij-

ke kennisontwikkeling van monodisciplinair onderzoek naar multi-, inter- of

transdisciplinair onderzoek. Anderzijds de ontwikkeling binnen weten-

schapsbeleid naar een betere afstemming tussen maatschappelijke vraag-

stukken en onderzoek. We zullen beide ontwikkelingen nader toelichten.

De kloof dichten tussen wetenschap en maatschappij

De zogenaamde ‘myth of infinite benefit’ (Sarewitz 1996), ofwel de stelling

dat meer wetenschap en meer technologie automatisch leidt tot meer wel-

vaart en vooruitgang, raakt in twijfel in de tweede helft van de twintigste

eeuw, door het zichtbaar worden van de negatieve gevolgen van weten-

schap en technologie. Relevante vragen worden dan: welk soort kennis

hebben we als samenleving nodig? Hoe kunnen we keuzes maken voorK
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De ro l  van  we tenschappe l i j ke  on tw ikke l i ng

André

van der

Zande (dg

ministerie LNV): “We

kunnen natuurlijk kiezen voor

wat ik noem de variant Oster-

haus, de onbesproken wetenschap-

per, de viroloog, die gewoon zegt

hoe het zit en dat is dan het laatste

woord. Er is dan geen interactie en

er is geen debat over de validiteit,

laat staan de legimiteit van die ken-

nis. Dat is makkelijk, recht voor zijn

raap, normale wetenschap toepas-

sen. Soms lukt dat en dat werkt wel

lekker snel. Bovendien kun je dan op

je eigen veldje blijven, op je eigen ter-

rein, en zeggen ‘wij gaan over het

beleid en de wetenschap gaat over

de wetenschap en dan houden

we de perkjes aangeharkt

en de heggetjes over-

eind’.”

10
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kennis? En wie is verantwoordelijk voor het maken van deze keuzes? Hoe

kunnen we maatschappelijke behoeften aan kennis vertalen naar weten-

schappelijke relevante vraagstellingen? Het betreffen vragen rondom de

sturing van wetenschap en technologie.

Kennis- en technologieontwikkeling moeten dus beïnvloed worden via

beleid en financieringsstructuren, zodat de output van wetenschap en tech-

nologie beter aansluit bij de behoeften van de maatschappij. Zo zijn de

strategische onderzoeksprogramma’s van de jaren zeventig er

op gericht wetenschap en technologie te laten bijdra-

gen aan maatschappelijke kwesties, zoals milieu-

vervuiling en de energievoorziening. In de jaren

tachtig wordt onderzoek naar potentieel kansrijke

nieuwe technologieën, zoals ICT, materialen en bio-

technologie, gestimuleerd. (Rip, 2005) Andere voor-

beelden die de afstemming tussen wetenschap en

samenleving moeten bevorderen zijn de instelling

van de sectorraden (in 1987), de stimulerings-

programma’s van NWO voor beleidsgerichte, maat-

schappelijk relevante onderzoekprogramma’s, de

investeringsregeling BSIK (voorheen ICES-KIS), en de

oprichting van diverse kenniscentra en kennisnetwerken.11

Het ontwikkelen van instrumenten om te anticiperen op directe 

consequenties en verdere implicaties van nieuwe technologieën, onder

de noemer Technology Assessment (TA), past ook in deze context. In de

eerste jaren van TA (‘70, ‘80) lag de nadruk op de objectieve, wetenschap-

pelijke analyse van de mogelijke neveneffecten van technologie ten bate

van besluitvormersvi. We zullen bij mode-2 terugkomen op andere vormen

van TA die zich in latere jaren ontwikkelden. 

Figuur 2.2  Rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling in mode-1 K
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35

André

van der Zande (dg

ministerie LNV): “De BISK

gelden zijn zo belangrijk, omdat

het bindmiddelen zijn. Een

soort maizena waarmee je de

praktijkgemeenschap en de uni-

versitaire gemeenschap verleidt

om in dit soort werkvormen te

stappen. En wat ik heel belangrijk

vind, ze zijn gegroepeerd rond-

om ‘burning

issues’.” 

wetenschap ontwikkelt samenleving heeft
relevante kennis behoefte aan

oplossingen voor
problemen en 
technologische

innovaties
Er vinden

afstemmingsactiviteiten
plaats

11
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De veronderstelde rol van wetenschappelijke

kennisontwikkeling in mode-1 is een instru-

mentele in het oplossen van maatschappe-

lijke problemen en het stimuleren van de

economie. Om dit te bevorderen worden in

mode-1 afstemmingsactiviteiten ontplooid die

wel richting geven aan wetenschappelijke kennis-

ontwikkeling, bijvoorbeeld door bepaalde onderzoeks-

richtingen financieel te stimuleren,12 maar die de opzet

en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek niet beïn-

vloeden. Zo worden onderzoeksvoorstellen vooraf

beoordeeld op hun kwaliteit, maar achteraf nauwe-

lijks geëvalueerd, ook nu maatschappelijke rele-

vantie van onderzoek een extra beoordelingscri-

terium van voorstellen is geworden. (Rip,

2005) Interactie tussen financier (stuurgroep,

programmacommissie) en onderzoekers tij-

dens de duur van het onderzoek komt nau-

welijks voor, zoals bleek uit een tussentijdse

evaluatie van het NWO Stimuleringsprogram-

ma Biodiversiteit. (De Wit 2005) Wetenschap-

pers hebben dus een grote mate van autono-

mie waar het de invulling van het onderzoek

betreft. Tegelijkertijd wordt samenwerking tussen

wetenschappers uit verschillende disciplines aangemoedigd door financie-

ringsprogramma’s die multi- en interdisciplinair onderzoek actief stimule-

ren, zoals bijvoorbeeld het geval was bij het Stimuleringsprogramma

Biodiversiteit. Overigens zien we ook daar dat de invulling afhangt van de

individuele wetenschappers; reeds bij de beoordeling van onderzoeksvoor-

stellen ontbreken criteria voor interdisciplinariteit (De Wit 2005). 

In zijn advies over de bevordering van

multidisciplinair onderzoek benadrukt

de AWT het belang hiervan, vanuit het

perspectief van de maatschappij, maar

ook vanuit het perspectief van de

wetenschap. Want, “multidisciplinair

onderzoek is niet alleen noodzaak,

het is ook spannend” (AWT, 2003: 14).

In de volgende paragraaf gaan we ver-

der in op de ontwikkeling van multi-,

inter- en transdisciplinair onderzoek

vanuit de wetenschap.K
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Peter Nijkamp 

(voorzitter NWO): “Geld stuurt.

Dat is voor ons doelbewust een

reden geweest om apart geld opzij te

zetten voor multi-, inter- en trans-

disciplinaire onderzoeksinitiatie-

ven. Zouden we dat niet doen,

dan zou je al die vragen

moeten oplossen binnen de

monodisciplinaire gebieden.

Op het moment dat je daar

geld voor opzij zet, dan gaat

het natuurlijk zijn rol spelen. 

Dat heb je gezien bij Genomics, 

bij nieuwe vormen van governance, 

bij aidsonderzoek. Veel komt van de

grond omdat geld stuurt, maar ook

omdat op die manier via concrete vra-

gen alle disciplines bij elkaar worden

gebracht. Daar hoort de medische

sector bij, maar ook de sociale

sector, de politieke sector,

noem maar op.”

12

“In toenemende mate bestaat
behoefte aan multidisciplinair
onderzoek. Wetenschappelijke en
maatschappelijke vraagstukken
zijn zo complex geworden dat ze
amper nog zijn op te lossen van-
uit één gezichtspunt. [...] Pas
door uiteenlopende gezichtspun-
ten op elkaar te betrekken, wor-
den de contouren van maatschap-
pelijke vraagstukken in al hun
complexiteit zichtbaar.” 

AWT-advies nr. 54, 2003: 13 

De ro l  van  we tenschappe l i j ke  on tw ikke l i ng
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Multi-, inter- en transdisciplinair onderzoek

In 1970 organiseerde de OECD een internationaal seminar over ‘Interdisci-

plinariteit in Universiteiten’ in Parijs. Het seminar was een reactie op de

groeiende bewustwording dat de monodisciplinaire aard van academisch

onderwijs en onderzoek niet adequaat was voor de veranderende behoef-

ten van wetenschap en samenleving. Er was behoefte aan holistische ken-

nis over het werkelijke leven en aan de integratie van disciplinaire kennis

afkomstig van wetenschappelijke analyse. Universiteiten moesten discipli-

naire kennis onderwijzen in relatie tot andere disciplines en in de context

van maatschappelijke vraagstukken. (Apostel et al. 1972: 10) Men bedoel-

de hiermee meer dan het louter leren van verschillende disciplines naast

elkaar, wat pluridisciplinariteit werd genoemd. Tegenwoordig gebruikt men

meestal de term multidisciplinair onderzoek voor onderzoek waarbij ver-

schillende disciplines naast elkaar werken aan onderdelen van hetzelfde

vraagstuk. Wat vooral nodig was, was het combineren en integreren van

methoden, concepten en axioma’s van een groep gerelateerde disciplines;

dit werd interdisciplinariteit genoemd. 

Een aantal deelnemers aan het seminar, waaronder Professor Jean Piaget

en Andre Lichnerowicz, ging nog verder en beargumenteerde dat het ont-

wikkelen en volwassen worden van (interdisciplinaire) wetenschap uitein-

delijk zou leiden tot één algemene wetenschappelijke theorie van syste-

men en structuren. Zij zagen het convergeren van alle disciplinaire kennis

naar één eenheid van kennis als het eindresultaat van de interdisciplinaire

benadering. Dit hogere stadium, met een gedeeld fundament en terminolo-

gie voor alle wetenschappen, werd transdisciplinariteit genoemd. (Apostel

et al. 1970: 284) Zie onderstaande tabel 2.1 uit het rapport van het semi-

nar, voor een overzicht van de verschillende gradaties van integratie van

disciplines. 

Tabel 2.1 Definitie transdisciplinariteit (Uit Apostel et al. 1972: 106)

Anderen hebben in die jaren die volgden het ‘unity of knowledge’ perspec-

tief op transdisciplinariteit verder verdiept, zoals bijvoorbeeld Nicolescu

(zie kader p.34), Een tweede perspectief op transdisciplinariteit vond ook

zijn oorsprong in dit seminar, maar werd pas jaren later dominant. Het

ging hierbij niet alleen om de interne dynamiek van de wetenschap naar K
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Definitie Transdisciplinariteit I

Pluridisciplinarity: juxtaposition of disciplines

Interdisciplinarity: integration of concepts, methods and axioms of several disciplines

Transdisciplinarity: total integration of concepts, methods and axioms
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een overkoepelend raamwerk, naar een-

heid binnen de wetenschap, maar het ging

daarnaast om het externe doel van weten-

schap. Erich Jantch beargumenteerde tij-

dens het seminar in 1970 dat onze huidi-

ge wereld in constante verandering is en

dat het herstructureren van het overall

systeem van samenleving, wetenschap en

natuur noodzakelijk is geworden om het

overleven van de mensheid te garanderen.

(Hij refereert hierbij aan vergelijkbare fenomenen als Ulrich Beck meer dan

tien jaar later in “The Risk Society”.) Aangezien dit tweede perspectief op

transdisciplinariteit uitgaat van een verregaande vervlechting van weten-

schap en samenleving zullen we deze uitgebreider bespreken bij mode-2.

2.3 Mode-2: Transdisciplinair 

Dertig jaar na het OECD seminar in Parijs kwamen 800 men-

sen bijeen in Zürich voor de conferentie ‘Transdisciplinarity:

Joint problem solving among Science, Technology and

Society’. De discussies gaan hier niet over de eenheid

van kennis, maar over het oplossen van hardnekkige,

maatschappelijke problemen, zoals in onze energievoor-

ziening, ruimtegebruik, mobiliteit, milieu, klimaat, tij-

dens de conferentie samengebracht onder de noemer

duurzaamheid. De definitie die tijdens de conferentie

werd gehanteerd was dan ook heel anders dan het in

1970 vastgestelde doel: “to establish a common sys-

tem of axioms for a set of disciplines”, namelijk:

“transdisciplinariteit is een nieuwe vorm van leren

en probleemoplossen waarbij verschillende delen

van de maatschappij en academici samenwerken om

de complexe uitdagingen van de samenleving aan te

gaan” (Klein et al. 2001: 7). Ten aanzien van de ver-

onderstelde rol van wetenschap vallen aan deze

definitie ten minste twee dingen op. Ten eerste

wordt er niet gesproken over onderzoek, maar over

leren en probleemoplossen, waarbij het lineaire inno-

vatiemodel van mode-1 wordt verlaten.

Kennisontwikkeling en probleemoplossen verlopen

niet volgtijdelijk. Ten tweede spreekt men over

samenwerking tussen wetenschap en maatschappij

waarbij het primaat van de wetenschap wordt verlaten;K
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Marga Kool

(Dijkgraaf ): “De

klimaatverandering

vraagt dat Water-

schappen veel water

gaan bergen op het land

als het veel gaat regenen.

Daar hebben wij de weten-

schap bij betrokken, in de zin

van men maakt modellen, men

berekent voor ons hoeveel

water we kunnen verwachten in

de toekomst bij een klimaat dat

een x graden stijgt. Vervolgens

moeten we om tafel met boeren

en natuurbeheerders om te kijken

op welke gronden dat dan het

best geborgen kan worden. We

moeten die gronden zoeken, daar

moet de gemeente het mee eens

zijn, de eigenaren moeten het

ermee eens zijn, er moet een

schaderegeling zijn, het moet

planologisch vastgelegd wor-

den. Het is dus een combinatie

van bewoners, andere overhe-

den en wetenschappers.”

13

“As the prefix “trans” indicates,
transdisciplinarity concerns that
which is at once between the
disciplines, across the different
disciplines, and beyond all dis-
ciplines. Its goal is the under-
standing of the present world,
of which one of the imperati-
ves is the unity of knowledge.”

Basarab Nicolescu (2002)
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wetenschappers alleen kunnen deze proble-

men niet oplossen.13 Ook niet als het

universitair onderwijs- en onderzoeks-

systeem zich heeft ontwikkeld tot

een gecoördineerd stelsel van ter-

men, concepten en doelen, zoals

dertig jaar eerder nog werd

bepleit (Apostel et al. 1972: 104).

Volgens de tweede definitie van

transdisciplinariteit ligt het primaat

voor het oplossen van hardnekkige, maat-

schappelijke problemen niet bij één van de

gevestigde instituties; verschillende maatschap-

pelijke actoren, waaronder wetenschappers, zoe-

ken in een gezamenlijk deliberatief proces naar

gedeelde oplossingen voor tastbare proble-

men.14 De kennis die wetenschappers in dit

proces inbrengen staat naast de praktijkkennis

die andere deelnemers inbrengen op basis van

hun ervaring. De verschillende perspectieven op

het vraagstuk worden samengebracht in een leer-

proces, waarbij in de interactie impliciete kennis

wordt geëxpliciteerd en nieuwe kennis wordt gecon-

strueerd, gedeeld en getoetst. In dit type proces kan

‘sociaal robuuste kennis’ worden gegenereerd, waarmee

Nowotny et al. (2001) aangeven dat de kennis niet alleen wetenschappelijk

betrouwbaar is, maar ook geaccepteerd en bruikbaar in de maatschappelij-

ke contexten waarin het betreffende vraagstuk speelt.15

In dezelfde context kunnen de latere initiatie-

ven van Technology Assessment gezien

worden. Constructive Technology

Assessment (CTA) werd ontwikkeld

in de jaren ‘80 vanuit de

gedachte dat technologieont-

wikkeling geen autonoom

proces is waar de maat-

schappelijke neveneffecten

los van staan. CTA gaat uit

van technologieontwikke-

ling als sociaal proces,

waarbinnen continu keuzes K
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Jeroen

Bordewijk (supply chain

excellence Unilever): “Toen we aan

de slag gingen met duurzame landbouw

programma zijn we eerst naar Wageningen

gegaan, want we dachten ‘daar zit alle kennis

over landbouw en duurzaamheid’. Daar kwamen

we niet uit, want dat was wat mij betreft oude

wijn in nieuwe zakken. Dat ging over modellen

en modelleringen. Uit onze probleemanalyse

bleek ook dat er toch wel heel veel ver-

schillende meningen waren over wat de

probleemstelling is en hoe we het aan

moeten pakken. Dus besloten we

gewoon van start te gaan. We heb-

ben een conferentie georganiseerd

rond onze belangrijkste grondstof-

fen, met onze eigen mensen

erbij, en mensen van buiten van

allerlei verschillende doelgroe-

pen. De vraag was kunnen we

met elkaar een aanpak creeë-

ren? We hadden van tevo-

ren geen idee hoe we het

moesten doen.” 

14

André van der Zande 

(dg ministerie LNV): “Wij hebben

als slogan ‘samen werken aan beleid dat

werkt’. Dat betekent dus dat merkbaar is dat

het mestprobleem opgelost wordt. De output kun

je misschien makkelijker meten, maar steeds vaker

wil je weten wat de outcome is. Deze benadering is uit-

eindelijk ook maatschappelijk gezien, ef fectiever op een

aantal maatschappelijke doelen. Maar dan moet je ook

bereid zijn deze maatschappelijke doelen breder te definië-

ren dan alleen maar in wetenschapstermen, want anders

wordt het onderzoek een doel in zichzelf.” 

15
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worden gemaakt over de vorm en het gebruik van de technologie. Omdat

producenten en eindgebruikers van technologieën vaak hele andere aanna-

men hebben over de gewenste vorm en gebruik van een technologie, die-

nen eindgebruikers ook betrokken te worden in het ontwikkelingsproces,

net als actoren die regulering beïnvloeden, zoals overheden, ngo’s en vak-

bonden. Met deze focus op interactie werd ook de ontwikkeling van ande-

re TA instrumenten bevorderd, onder de noemer Participative Technology

Assessment (PTA). PTA staat voor een diversiteit aan methoden en instru-

menten die betere stakeholder- en publieksparticipatie in TA exercities

bevorderen, zoals citizen juries, consensus conferenties en focusgroepen.

Interactive Technology Assessment (ITA) tenslotte onderscheidt zich van

andere vormen van TA doordat deelnemers zelf de hele

exercitie mede vormgeven; zowel procesont-

werp als keuzes over inhoud. Daarnaast

richt ITA zich niet alleen op mogelijke

oplossingen, maar ook op onderlig-

gende waarden en wereldbeelden

van de verschillende deelne-

mers, om van daaruit te 

zoeken naar overlap of 

congruentie.16

Deze prescriptieve invullingen

van transdisciplinaire kennis-

ontwikkeling, namelijk hoe

kunnen we sociaal robuuste

kennis ontwikkelen (welke in-

strumenten en interfaces kunnen

we daarvoor ontwikkelen), volgen

uit de veel bredere descriptieve stu-

dies van de relatie tussen wetenschap

en samenleving. Hierin wordt de co-evolu-

tie van wetenschap en samenleving benadrukt:

wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling zijn wederzijds afhan-

kelijke processen waarin beide elkaars omgeving zijn en elkaar produce-

ren. Of zoals Sheila Jasanoff (2004: 3) het verwoordt: “Knowledge and its

material embodiments are at once products of social work and constitutive

of forms of social life”. En vanuit het perspectief van de samenleving:

“Society cannot function without knowledge any more than knowledge can

exist without appropriate social support.” Het epistemologische uitgangs-

punt dat hier wordt geïmpliceerd is dat wetenschappelijke kennis geen

spiegel is van de werkelijkheid. “It [scientific knowledge] both embeds and

is embedded in social practices, identities, norms, conventions, discourse,K
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Frans Evers (RMNO-lid):

“Denk erom dat mensen verdraaid

goed op de hoogte zijn van de waarden

die ze belangrijk vinden en inzicht in die

waarden soms helemaal ontbreekt bij weten-

schappers. De discussie bij de Brent Spar ging dus

helemaal niet over meningsverschillen tussen onder-

zoekers over de giftigheid van de reststof fen in dat

eiland, maar het ging over de mening van burgers of je

nog door zou mogen gaan met de rotzooi in de zee te

gooien. Ik heb destijds zelf geprobeerd de discussie

over aantasting van waarden bij boringen in de

Waddenzee op die manier te voeren. De vraag of

aardgaswinning in de Waddenzee schade oplevert

is volstrekt irrelevant wanneer je met elkaar

zegt dat je met je poten van het laatste

stukje “echte natuur” van Nederland

moet afblijven (citaat Hans

Pont).”

16
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instruments and institutions - in short the social”.

Het sociale en het wetenschappelijke zijn

twee kanten van dezelfde medaille.

Verschillende auteurs hebben hier de con-

clusie aan verbonden dat het klassieke

contract tussen wetenschap en samenle-

ving aan vernieuwing toe is en dat hiervoor

verschillende nieuwe interfaces ontwikkeld

moeten worden, hierboven beschreven onder de

noemer transdisciplinariteit, en door Arie Rip

‘pogingen tot reflexieve co-evolutie’

genoemd (Rip, 2005). Voordat we hier

verder op in gaan willen we benadruk-

ken wat dit betekent vanuit het perspec-

tief van kennisontwikkeling. In mode-2

vindt er een verschuiving van focus plaats

van het genereren van wetenschappelijke kennis

(vanuit de aanname dat dit vooruitgang zal ople-

veren), naar de uitdaging om ongestructureerde pro-

blemen op te lossen door geïntegreerde maatschappelijk

en wetenschappelijke (technologische) innovaties (Grin 2004).

Wetenschappelijke kennisontwikkeling staat niet los van de maatschappe-

lijke vraag naar oplossingen, maar bovenal is het uitgangspunt van de

kennisontwikkeling het maatschappelijk vraagstuk.17 Wat dit betekent voor

het betrekken van verschillende disciplines verwoordt socioloog Fuller als

volgt:

“Interdisciplinarity presupposes the existence of disciplines that between

them carve up reality into distinct domains of inquiry, each governed by

laws, which in some combination can be used to provide ever richer

understandings of a particular phenomenon [...] In contrast, transdiscipli-

narity presupposes that reality escapes any combination of disciplinary

perspectives. [...] Thus, in the case of tropical disease, one may adopt 

either an interdisciplinary approach that brings together specialists from

biomedial and environmental science and public health policy or a trans-

disciplinary approach that treats tropical disease as a domain of scientific

inquiry in its own right that requires expertise that is not reducible to a

combination of existing disciplinary practices.” (Fuller 2001: 1220)

Vraagstukken worden dus niet geformuleerd vanuit een wetenschappelijke

discipline, en beoordeeld door andere onderzoekers (‘peer-review’) aan de

hand van binnen de discipline geldende wetenschappelijke criteria. In

mode-2 worden vraagstukken, en dus ook de benodigde expertise, gefor- K
en

ni
sc

o
cr

ea
ti
e:

 s
am

en
sp

el
 t

us
se

n 
w

et
en

sc
ha

p
 e

n 
p
ra

kt
ijk

D e  ro l  van  we tenschappe l i j ke  on tw ikke l i ng

41

Peter

Nijkamp (voorzitter

NWO): “Wat je niet moet doen

als je vraagstukken als ‘transdiciplina-

riteit’ adresseert, is er alleen over pra-

ten. Als metafoor: liefde is een werk-

woord en transdisciplinariteit is ook

een werkwoord, je moet het gewoon

doen. Je moet een gemeenschappelij-

ke concrete casus hebben, waar

omheen je op grond van de casus en

de probleemstellingen die daarbij horen

disciplines verzamelt. Dat is de beste

manier om gelijkwaardig aan de slag

te gaan. Elke andere aanpak zal

er heel snel toe leiden dat

één discipline de

boventoon

voert.”

17
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muleerd vanuit de context van het pro-

bleem.18 Wetenschappers en andere

maatschappelijke actoren kunnen in

onderlinge wisselwerking nieuwe

kennis voortbrengen die kan

helpen om het probleem te ver-

helderen en mogelijke oplossin-

gen te genereren. Zoals zichtbaar

wordt in figuur 2.3 is het in mode-

2 lastig om een onderscheid te

maken tussen het proces van weten-

schappelijke kennisontwikkeling en het oplos-

singsproces van ongestructureerde maatschappelijke vraagstukken.

Wetenschappelijke ontwikkeling krijgt meer de vorm van socio-technolo-

gische innovatie. Er is geen sprake van ‘kennisoverdracht’ of van het 

toepassen (of toepasbaar maken) van wetenschappelijke kennis in een

specifieke probleemcontext. De kennis wordt tijdens een socio-technolo-

gisch innovatieproces, in de probleemcontext, door alle betrokkenen 

gegenereerd en beoordeeld (‘extended peer-review’).

De definitie voor transdisciplinariteit die we kunnen afleiden uit de ver-

schillende discoursen over de relatie tussen wetenschap en samenleving 

is dus opmerkelijk anders dan de definitie uit 1970 zoals gegeven in 

tabel 2.1. 

Definitie Transdisciplinariteit II
Transdisciplinariteit is een verzamelnaam voor allerlei pogingen tot reflexieve co-
evolutie van wetenschap, technologie en maatschappij. Het creëert interfaces
tussen wetenschap en samenleving om uitdagingen aan te gaan, door in samen-
werking met meerdere maatschappelijke actoren, kennis en oplossingen te gene-
reren voor tastbare, ongestructureerde problemen. 

Marga

Kool (Dijkgraaf ): “Er zijn

natuurlijk heel veel kennisinstituten en

universiteiten die moeten draaien en die kloppen

bij overheden en organisaties aan voor geld. In

mode-1 is het initiatief dat een kennisinstituut neemt

gestuurd vanuit het eigen onderzoek. Het lijkt me dat

bij mode-2 de vraag om het proces of onderzoek

op te starten uit de maatschappij komt. Is

dat niet een wezenlijk verschil tus-

sen die twee?”

18

Wetenschappelijke Oplossingsproces
kennnisontwikkeling voor ongestructureerde

maatschappelijke
vraagstukken

Figuur 2.3  Rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling in mode-2

Innovatie-
proces
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We willen hier benadrukken dat er graduaties zijn in de invulling van

mode-2 interfaces; sommige benaderingen zijn meer gericht op het ontwik-

kelen van ‘betere’ of ‘adequatere’ kennis en technologie, door het betrek-

ken van meerdere actoren, terwijl andere zienswijzen benadrukken dat het

niet alleen om de inhoud gaat maar ook om de effecten die het proces

heeft op het handelen van actoren buiten de exercitie. Dus, aan de ene

kant van het spectrum zien we initiatieven zoals de meer analy-

tische vormen van Technology Assessment of Integrated

Assessment, die primair gericht zijn op kennis- en

technologieontwikkeling en het op interactieve

wijze betrekken van de kennis en inzichten van

relevante actoren ten einde een beter beeld te

krijgen van de gewenste situatie. Aan de

andere kant van het spectrum zien we initia-

tieven die niet alleen sociaal robustere analy-

ses van mogelijke ontwikkelingen van weten-

schap en technologie opleveren, maar die

tegelijkertijd bijdragen aan een sociaal leerpro-

ces van de betrokken actoren en indirect ook van

hun omgeving.19 Analyse wordt hiermee gekoppeld

aan handelen, zoals dat al het geval was bij het actie-onderzoek in de 70-

er jaren en we tegenwoordig terugzien bij Interactive Technology

Assessment (Grin et al, 1998), de Interactive learning and Action approach

(Bunders et al 1994), de TO3 benadering voor toekomstonderzoek (In ‘t

Veld 2001) en initiatieven in het kader van transitiemanagement. 

2.4 Samenvatting 

In hoofdstuk 1 hebben we op basis van dominante discoursen rondom de

aanpak van ongestructureerde problemen drie modi geconstrueerd voor de

relatie tussen wetenschap en samenleving. Deze driedeling heeft ons in dit

hoofdstuk geholpen een aantal verhelderingen aan te brengen in de rol

van wetenschappelijke kennisproductie ten aanzien van maatschappelijke

vraagstukken en behoeften. Deze verhelderingen worden samengevat in

onderstaande tabel 2.2, waarbij we in de rechterkolom apart aandacht

besteden aan het type kennis dat een rol speelt (zie ook Smits in Fonk

2002). 

In Mode-0 is wetenschappelijke kennisontwikkeling een autonoom proces

ten opzichte van andere maatschappelijke processen. Wetenschappelijke

kennis sijpelt vanzelf door naar de samenleving alwaar het zal leiden tot

meer maatschappelijke vooruitgang. De nadruk ligt op monodisciplinaire

kennisontwikkeling binnen het bèta-domein. K
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Gertjan

Pronk (projectleider

InnovatieNetwerk): “Wat wij hier,

bij het InnovatieNetwerk, doen is

vooral learning-by-doing. We waren in

eerste instantie niet zozeer bezig met

de vraag in hoeverre je het interactieve

proces wetenschappelijk kunt duiden.

Het resultaat van het proces moet zijn:

innovaties op systeemniveau bewerk-

stelligen, waar partijen minimaal

ook achter willen staan.

19
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In Mode-1 wordt doelbewust gestuurd op de

benutting van wetenschappelijke kennis voor

maatschappelijke en economische doelen.

Objectieve en contextonafhankelijke

kennis moet worden vertaald naar de

maatschappelijke praktijk: het wordt

toepasbaar gemaakt. Kennis uit de

gamma-wetenschappen is hierbij

ook van belang. Monodisciplinaire

kennis is niet altijd het meest

geschikt voor toepassing in maat-

schappelijke probleemcontexten:

multi- en interdisciplinaire kennisont-

wikkeling leiden vaak tot nieuwe inno-

vaties en maatschappelijke toepassingen.

In Mode-2 tenslotte zien we de behoefte aan het ontwerpen van interfaces

die bijdragen aan reflexiviteit van de samenleving, of ‘self-renewal’ zoals

Jantsch het in 1972 noemde (In Apostel et al. 1972). Wetenschappelijke

kennisontwikkeling en maatschappelijke probleemoplossing-processen zijn

moeilijk te scheiden. Door de deelname van wetenschappers aan het pro-

Jeroen

Bordewijk (supply chain

excellence Unilever): “Wat een

interessante vraag kan zijn is in hoe-

verre uit mode-2 benaderingen specifieke

kennisvragen komen die vervolgens via een

mode-1 benadering worden opgevolgd. Mijn

ervaring met het Unilever duurzame landbouw

programma is, dat dit volgens mode-2 is opgezet

- niet dat wij dat doorhadden! - en in iedere

fase aanleiding gaf tot hele specifieke kennis-

vragen, zoals hoe biodiversiteitsplannen te

maken voor specifieke landbouwgebie-

den, hoe definieer je bodem-

vruchtbaarheid, etc.”

20

Verhouding Veronderstelde rol wetenschappelijke Type kennis
wetenschap kennis(ontwikkeling)
en praktijk

Mode-0 AUTONOOM 
DIVERGENTE Meer wetenschappelijke kennis leidt Monodisciplinaire
ROLLEN tot meer vooruitgang kennis

Nadruk op bèta

Mode-1 INSTRUMENTEEL
Ontwikkelen van beleidsrelevante kennis Mono-, multi- en
en/of toegepaste kennis leidt tot het  interdisciplinaire 
oplossen van maatschappelijke problemen kennis
en het stimuleren van de economie. Bèta en gamma

Mode-2 TRANSDISCIPLINAIR
Wetenschappelijke kennis (mono-, multi-, Mono-, multi- en
en interdisciplinair) maakt onderdeel uit van interdisciplinaire 
het gezamenlijke oplossingsproces kennis

EN
CONVERGENTE het proces maakt onderdeel uit van weten- Ook ervaringskennis
ROLLEN schappelijke kennisontwikkeling.

Tabel 2.2 De rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling in mode-0, mode-1 en mode-2.
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ces wordt wetenschappelijke kennis ingebracht en tegelijkertijd draagt het

proces bij aan het ontwikkelen van nieuwe kennis.20 Afhankelijk van het

maatschappelijke vraagstuk zal in meer of mindere mate mono-, multi-,

interdisciplinaire of ervaringskennis worden ingebracht én gecreëerd. 

Het resultaat van mode-2 onderzoek is geen objectieve, ware kennis, 

maar contextgebonden, sociaal robuuste kennis. 

Later in dit rapport zullen we beargumenteren dat het voor de uitvoering

van transdisciplinair onderzoek behulpzaam kan zijn om een aantal princi-

pes te hebben dat leidend kan zijn bij afwegingen en keuzes. De principes

voor mode-2 onderzoek die volgen uit dit hoofdstuk zijn:

MODE-2 PRINCIPE

WETENSCHAPPELIJKE KENNISONTWIKKELING EN 

MAATSCHAPPELIJKE PROCESSEN (ZOALS OPLOSSINGSPROCESSEN

VOOR ONGESTRUCTUREERDE PROBLEMEN) CO-EVOLUEREN.

MODE-2 PRINCIPE

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS EN PRAKTIJKKENNIS 

WORDEN GEÏNTEGREERD. 

Naast verschillen in opvatting over de

fase in de wetenschappelijke carrière

waarin wetenschappers

geschikt zijn voor

transdisciplinair

onderzoek21,

22 is er ook

vaak verwar-

ring over wat

een 'transdis-

ciplinair

onderzoeker'

is. We kunnen

ten minste de vol-

gende mogelijke bete-

kenissen identificeren:

•  Ten eerste kan een transdisciplinair 

onderzoeker een wetenschapper zijn die

deelneemt aan een transdisciplinair pro-

ject. Op basis van dit hoofdstuk zouden

wij deze wetenschapper eerder een mono-,

multi- of interdisciplinair wetenschapper K
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45

Peter

Nijkamp (voor-

zitter NWO): “Wat je

niet moet doen, is veron-

derstellen dat je jonge aio’s

in de vijvers van transdiscipli-

nariteit kunt gooien. Deze mensen

moeten eerst maar eens leren om

een vak te kennen, wat al moeilijk

genoeg is. Je moet deze aanpak over-

laten aan senior onderzoekers. Dat je

daarbij af en toe wat hulpwerkkrach-

ten kunt gebruiken uit de jongere

generatie is evident, maar het is bui-

tengewoon lastig. Het is een buiten-

gewoon moeilijke aanpak met veel

intellectuele inspanning en ik

pleit er dus voor om mensen

daar niet al te snel aan bloot

te stellen, want de kans

dat je uitglijdt is

gigantisch groot.”

21

André

van der Zande (dg

ministerie LNV): "Toen ik

studeerde in Leiden hadden

we al actieonderzoek - dat was

van buiten naar binnen onderzoek

doen aan snelwegen waar we actie

tegen voerden. Daar was de buitenwe-

reld al heel erg binnen. Dus in de studen-

tenfase gaat het nog allemaal heel erg

goed. Het gaat pas verkeerd, en dat heb ik

in mijn Wageningse tijd erg goed gemerkt,

door die wetenschappelijke pikorde en het

gebrek aan prijzen, aan gerenommeerdheid,

aan prestige. Je ziet professoren, gerenom-

meerde wetenschappers, met een enorm

gezag hebben in het maatschappelijk veld,

die in de wetenschappelijke citatie indexen

maar matigjes scoren."  

22
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De ro l  van  we tenschappe l i j ke  on tw ikke l i ng

noemen, die tegelijkertijd deelneemt aan het transdisciplinair onder-

zoek én verantwoording aflegt (in de vorm van publicaties) aan de

eigen ‘thuisbasis’ volgens de daar geldende beoordelingscriteria;

• Ten tweede zijn er wetenschappers die van het ontwerpen en 

faciliteren van transdisciplinair onderzoek hun vak hebben gemaakt;

• En ten slotte zijn er wetenschappers die het transdisciplinaire onder-

zoeksproces tot object van onderzoek maken, waarbij zij het proces

observeren, beschrijven, expliciteren, al dan niet door deelname aan

het proces. Kortom, zij beschrijven heel precies wat er gebeurt bij het

transdisciplinair ontwikkelen van kennis. 

In de geest van de laatste betekenis gaan we in het volgende hoofdstuk

kijken naar (impliciete) percepties van kennis in de praktijk van transdis-

ciplinair onderzoek. In de daaropvolgende hoofdstukken geven we meer

aandacht aan de tweede invulling van ‘transdisciplinair onderzoeker’ door

het beschrijven van methodologische aspecten van transdisciplinair onder-

zoek. In alle gevallen speelt de wetenschapper die deelneemt aan het

transdisciplinaire onderzoek een belangrijke rol. 
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3 Ep i s t emo log i e

In het vorige hoofdstuk hebben we gekeken naar de rol van wetenschappelijke ken-

nisontwikkeling vanuit een breed perspectief. Transdisciplinariteit werd gedefinieerd

als een verzamelnaam van interfaces waarin verschillende actoren in betekenisvolle

interacties sociaal robuuste kennis genereren om bij te dragen aan het oplossen van

ongestructureerde problemen. In dit deel verlaten we het brede perspectief en kijken

we naar de praktijk van concrete interfaces. Percepties van (relevante) kennis en

kennisdragers zijn impliciet aanwezig in elk participatief of interactief project. In dit

deel zullen we van een aantal voorbeelden de manier waarop wordt omgegaan met

kennis expliciteren. We willen daarmee meer zicht krijgen op verschillen tussen

mode-0, mode-1 en mode-2 benaderingen met betrekking tot kennis, omdat deze

verheldering kan bijdragen aan de invulling van een mode-2 aanpak wanneer daar

voor gekozen wordt. 

We willen hier benadrukken dat de gekozen voorbeelden geen casus op

zichzelf zijn, en ze voor dit rapport ook niet onderworpen zijn aan een

gedetailleerde case-studie, noch worden beoordeeld op mode-0, -1 of -2

kenmerken. Het gaat om voorbeelden die illustratief zijn voor veel trans-

disciplinaire initiatieven. Ze dienen als materiaal van waaruit verschillende

aspecten van kennis kunnen worden geconstrueerd. Hiermee wordt de

rechterkolom van tabel 2.2 verder gespecificeerd. We geven dus vanuit een

andere richting invulling aan verschillende percepties van kennis (wat is

kennis, wie heeft kennis) in de verschillende modi. We komen hiermee tot

principes (en hun kenmerken) die leidend kunnen zijn bij het ontwerpen

en uitvoeren van een transdisciplinair onderzoeksproject, en lopen daar-

mee vast vooruit op het hoofdstuk over methodologie.

In het tweede deel van dit hoofdstuk gaan we vervolgens dieper in op

vraagstukken rondom de validiteit van transdisciplinair onderzoek: ook

daar zien we een onderscheid tussen een mode-1 en een mode-2 perspec-

tief die behulpzaam kan zijn bij de verdere invulling van transdisciplinair

onderzoek.

3.1 Kenmerken van kennis in de praktijk van interfaces

Eén van de belangrijkste aspecten van wetenschapsontwikkeling waarover

we het in dit rapport hebben is de claim dat een effectieve strategie ver-

schillende actoren vanaf een vroeg stadium betrekt. Hiertoe worden veelal

normatieve argumenten genoemd; stakeholders (volgens de definitie van

de World Bank, 1996) zijn diegenen die de effecten van bepaalde besluiten

zullen ervaren en daarom betrokken moeten worden bij de besluitvorming.

Tegelijkertijd zijn stakeholders diegenen die effect kunnen hebben op de
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uitkomsten van het besluitvormingsproces en daarmee op de succesvolle

implementatie: een license to develop hangt samen met het vroegtijdig

betrekken van verschillende stakeholders. Legitimering heeft dus zowel

een ethische kant (recht) als een pragmatische kant (draagvlak). 

Naast normatieve argumenten worden steeds vaker inhoudelijke argumen-

ten om meerdere actoren te betrekken bij benaderingen voor ongestructu-

reerde problemen naar voren gebracht. Met de sociologische bestudering

van wetenschap en technologie sinds Kuhn, is het idee dat wetenschap-

pers kennis bezitten die meer ‘waar’ is dan die van anderen onder druk

komen te staan. Het meest zichtbaar is dit in situaties van wetenschappe-

lijke controverses, maar ook wanneer je op micro-niveau kijkt naar de

reeks van besluiten en beslissingen die dagelijks in een laboratorium wor-

den genomen, blijkt het beeld van wetenschap als waarheidsvinder een

mythe (bijv. Latour et al. 1979). Inhoudelijke argumenten voor het betrek-

ken van meerdere stakeholders worden in de praktijk vaak inge-

bracht wanneer het ongestructureerde of slecht gestructu-

reerde problemen betreft.vii

In het veld van Integrated Assessment is op basis van

deze argumentatie een beweging gaande naar ‘stake-

holder participation in integrated assessment’ (zie

bijvoorbeeld van Asselt et al. 2002). Het inbrengen

van gezichtspunten van stakeholders kan nieuwe,

waardevolle perspectieven voor het probleem ople-

veren alsmede nieuwe relevante informatie.23

Hiermee is de definitie van stakeholders uitgebreid

van actoren met een ‘stake’ naar actoren met een

‘stake’ én met kennis. De Deliberative Mapping trial

van het Britse comité voor radioactief afvalmanage-

ment is hiervan een voorbeeld. We zullen dit voorbeeld

hieronder uitgebreid bespreken, vooral met betrekking

tot verschillende aspecten van kennis.

Deliberative Mapping
Het Britse comité voor radioactief afvalmanagement (CoRWM: Committee for
Radioactive Waste Management) is geïnstalleerd door de Britse overheid om oplos-
singen te beoordelen voor het radioactief afvalprobleem. Expliciete opdracht aan het
CoRWM is om op een transparante en inclusieve wijze, door participatie van het
publiek en andere stakeholdergroepen, te komen tot aanbevelingen voor de over-
heid in 2006.

In de zomer van 2004 is een ‘trial’ uitgevoerd van Deliberative Mapping - een
methode voor het beoordelen van verschillende opties, die eerder is ontwikkeld en
uitgevoerd op het gebied van orgaantransplantatie. Kern van de methode is dat
specialisten en burgers hetzelfde beoordelingsproces doorlopen; een kenmerk datK
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Ep i s t emo log i e

Marga

Kool (Dijkgraaf ):

“Deelnemers brengen

heel vaak de gebiedskennis

in. Men heeft altijd wel gewe-

ten dat de kennis die nodig is

bij mensen in de regio zit, maar

het niet altijd willen weten. Omdat

ambtenaren vonden dat ze zelf de

kennis hadden en ook meer dan

bewoners of beter dan de bewo-

ners. Men is nu heel erg open

gaan staan om de mensen er

zelf bij te betrekken, ook

door ontwikkelingen als

gebiedsgericht

beleid.”

23
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door de ontwikkelaars wordt aangeprezen als onderscheidend ten opzichte van
andere participatieve methoden, zoals citizens juries en consensus conferenties. (zie
Burgess et al. 2004: 66) In het kort bestaat het proces uit twee parallelle beoorde-
lingslijnen: een van burgers en een van specialisten, met uitwisseling tussen beiden
op meerdere momenten. Beide groepen ontwikkelen criteria op basis waarvan de
opties volgens hen moeten worden beoordeeld en passen deze toe. Het geheel
beslaat twee lange weekenden, met een maand ertussen (Burgess et al. 2004).

Dit voorbeeld start vanuit de gedachte dat het beoordelen van technologi-

sche opties niet is voorbehouden aan wetenschappers in ivoren torens.

Integendeel, zeker waar het gaat om maatschappelijke controversiële kwes-

ties, zoals radioactief afval, die bovendien veel wetenschappelijke onzeker-

heden herbergen, is Participative Integrative Assessment een congruente

aanpak. De methode van Deliberative Mapping lijkt zich hier goed voor te

lenen. Laten we daarom in meer detail kijken naar de methode om ver-

schillende (potentiële) veronderstellingen ten aanzien van de aard van

kennis en kennisbezitters aan het licht te laten komen.

3.1.1 Wie heeft kennis?

In de uitnodigingsbrief aan potentiële deelnemende burgers worden drie

doelen voor de bijeenkomsten genoemd. Ten eerste, om meer te leren

over de kwesties rondom het managen van radioactief afval. Ten tweede

om met elkaar te praten over de beste opties en ten slotte om het minis-

terie te informeren over welke issues men belangrijk vindt. Om het eerste

punt, het leren, te bewerkstelligen worden verschillende activiteiten geor-

ganiseerd door het faciliterend team. Er is een informatiepakket samenge-

steld ter voorbereiding op het eerste weekend waarin de verschillende

opties voor afvalmanagement objectief worden toegelicht voor een leken-

publiekviii. Er worden sessies georganiseerd waarbij de specialisten addi-

tionele informatie geven aan de deelnemende burgers. En er worden ses-

sies georganiseerd waarbij burgers de specialisten in tweetallen intervie-

wen over de opties voor het managen van radioactief afval.

Welke rolverdeling qua kennis spreekt hieruit? We zien in dit voorbeeld

twee mogelijke rolverdelingen; enerzijds de voor de handliggende die kan

worden afgeleid uit bovenstaande korte beschrijving van de doelen (name-

lijk leken versus experts). Anderzijds komt bij nadere bestudering van de

gedetailleerde beschrijvingen van het proces een tweede perspectief op de

rolverdeling naar boven, waarbij zowel burgers als deskundigen relevante

expertise bezitten. 

Perspectief 1: Experts versus leken

Eén perspectief op de ‘wie heeft kennis’ vraag die uit dit voorbeeld 
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spreekt, is dat het de specialisten zijn die kennis bezitten (in dit geval

waren het universitaire wetenschappers, consultants en vertegenwoordigers

van de nucleaire industrie), terwijl de burgers onderwezen moeten worden

voordat zij een uitspraak kunnen doen over de beste opties. Het feit dat

burgers geen expert zijn op het gebied van radioactief afvalmanagement

wordt expliciet aangemerkt als pre. “While one of the citizens had

worked at Sellafield in the past, none of the other citizens

were in any way experts about the subject.” (Burgess et al.

2004: 9) 

Deze rolverdeling komt ook tot uiting in de mate van

invloed die de verschillende betrokkenen hadden op

het framen van het probleem24 bij de start van het

proces. Specialisten krijgen het informatiepakket met

opties toegestuurd met onder andere de vraag of ze nog

andere opties toe willen voegen. Burgers krijgen deze

mogelijkheid niet: zij starten met de bespreking van de

opties zoals die staan beschreven in het informatiepakket. 

Onafhankelijke evaluatoren die aanwezig waren bij beide

weekenden merken op dat ondanks de mogelijkheid dat

ook de experts leren van de burgers, het toch vooral de

burgers zijn die van de experts leren. Dit is vooral te

wijten aan het feit dat: ‘the specialist contribution to

the citizen’s strand is much more structured than it is

the other way around’. (Collier, 2004: 3) Een voor-

beeld van de gestructureerde bijdrage van specia-

listen aan de kennisontwikkeling van burgers zijn

de interviews die burgers in tweetallen hebben

met verschillende specialisten in het tweede

weekend. Doel van deze korte interviews was om

burgers de gelegenheid te geven om inhoudelijke

vragen die zij nog hadden ten aanzien van de

verschillende opties voor afvalmanagement te stel-

len aan de verschillende specialisten. Van tevoren

was er tijd om de vragen goed voor te bereiden en

werden de 15 minuten afspraken gepland. Eén van de

facilitatoren die de interviews observeerde, merkt het vol-

gende op: “Citizens remained task-centred and did not digress into expres-

sing their own opinions or responses - so what the specialists learned

about what the citizens were making of all this was limited.” (Burgess et

al. 2004: 44) Teruggrijpend op de opmerking van David Collier kunnen we

wellicht constateren dat het ontwerp van deze interacties zich vooral leen-K
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Ep i s t emo log i e

Gertjan Fonk 

(projectleider

InnovatieNetwerk): 

“De partijen die betrokken

waren bij het project gericht

op de consumentenaspecten

van “Novel Protein Food”

committeerden zich aan de

uitgangspunten van het

project - praten over een

consumentenperspectief

voor Novel Protein Foods.

We hebben in het eind-

rapport verschillende

geluiden meegenomen. Er

waren partijen die vonden

dat we niet met Novel Protein

Food maar met biologische

landbouw aan de slag hadden

gemoeten. Ook het idee dat de

behoefte aan eiwit centraal

stond, werd ter discussie

gesteld. Dat hebben we binnen

het project niet gedaan. In die

zin is het geen volledig

interactief proces

geweest. Bij de agen-

dasetting speelt al

macht mee.”

24
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de voor leren aan de kant van de burgers, en minder aan

de kant van de specialisten. Het was de taak van de

burgers om te leren over radioactief afvalmanage-

ment en het was de taak van de specialisten om

hier informatie over te geven.

Het beeld dat hieruit naar voren komt over wie

relevante expertise bezit is asymmetrisch: het

ontwerp van het proces is gericht op kennis-

transfer van specialisten naar burgers.25

Burgers worden in de evaluatie alom geprezen

dat zij de kennis zo snel oppakten en een

goed begrip hadden van de technische aspec-

ten. De opvatting dat burgers eerst moeten

leren voordat zij mee kunnen spreken staat in

de science & society literatuur bekend als het

deficit model: er is een kennisdeficiet (bij bur-

gers) en dat gat dient gedicht te worden alvorens

burgers mee kunnen praten. Onlangs nog gaf het

hoofd Voorlichting & Communicatie van NWO in een

interview aan dat: “Om als NWO echt zelf de man in de

straat te consulteren is lastig. [...] Idealiter moet je mensen eerst 

informeren voordat ze zich een echt oordeel kunnen vormen.” 

(Da Vinci nieuwsbrief, februari 2006).

Figuur 3.1  Rolverdeling relevante expertise

Vanuit dit perspectief worden de betrokken actoren in twee groepen

gescheiden: degenen met kennis, en degenen die iets zouden kunnen heb-

ben aan die kennis. We zien dit beeld ook bij andere ‘transdisciplinaire’

processen. Bijvoorbeeld bij een uitgebreid Europees project van het

International Institute for Urban Environment (IIUE) voor de herstructure-

ring van naoorlogse woonwijken, waarbij kennisinstellingen en praktijkpar-

tijen expliciet (retorisch, organisatorisch en procesmatig) van elkaar wor-

den gescheiden, en de kennisinstellingen ten dienste staan van praktijk-

partijen. Ook veel kenniscentra en -netwerken zijn op deze leest

geschoeid. De asymmetrie van kennisbezitters wordt benadrukt door de

manier waarop het proces is georganiseerd en de terminologie die wordt K
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Frans

Evers (RMNO-lid):

“Bij beslissingen over

bijvoorbeeld wegtracés den-

ken beleidsmensen al gauw: we

hebben voldoende informatie. Men

neemt genoegen met modellenonder-

zoek, grondwatermodellen, etc. Maar

er zijn zoveel verschillen in wat men

verstaat onder wat kennis is en hoe die

gegenereerd moet worden, dat daar later

weer jaren gevechten voor de Raad van

State over zullen plaats hebben. Dat

had je kunnen voorkomen met mode-

2 onderzoek. Het Rijk heeft wel

steeds producten geproduceerd

en mensen laten reageren,

maar vervolgens zelf eigen

conclusies getrok-

ken.”

Specialisten Leken

Kennisinstellingen Kennistransfer Praktijkpartijen

Wetenschappers Burgers

25
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gehanteerd. Burgers en stakeholders die deelnemen aan dit type interactie-

ve processen worden vooral gevraagd vanwege het recht dat zij hebben

om mee te praten, en het beoogde draagvlak dat hiermee wordt gecreëerd

voor de uiteindelijke beslissing, niet zozeer vanwege de deskundigheid die

zij hebben.

Tegelijkertijd komt uit de Deliberative Mapping trial een tweede beeld naar

voren met betrekking tot wie kennis heeft, wanneer we kijken naar de

inhoud van de gevoerde discussies ondanks het ontwerp van het proces. 

Perspectief 2: Allemaal experts

Burgers blijken wel degelijk veel in te brengen,

ook al worden zij daartoe in het project minder

aangespoord. Beide panels (specialisten en

burgers) dragen bij aan elkaars analyses; de

specialisten geven burgers technische

informatie, en de burgers geven de spe-

cialisten een breder perspectief op de

materie, inzichten in ethische kwesties

en de manier waarop kwesties die los

lijken te staan voor de specialisten,

met elkaar verbonden zijn vanuit het

perspectief van burgers. “Specialists

reported that new points had been rai-

sed for them.” 

(Burgess et al. 2004: 46)

Ook blijkt gedurende het programma dat

burgers moeite hebben met de manier waarop

het probleem ‘geframed’ is.“Citizens repeatedly

returned to the question of future production of was-

tes in relation to future energy production scenarios,

and the separation of this from the management of

radioactive waste was uncomfortable.”

(Burgess et al. 2004: 63) 

In dit verband gaven burgers herhaaldelijk aan dat

ze verschillende combinaties van opties wilden

exploreren en op andere manieren wilden kijken

naar afvalstromen. Het proces bood hiertoe

geen mogelijkheid26 omdat de opties vooraf,

in samenspraak met de experts, K
en
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Frans

Evers (RMNO-lid):

“Als je dan ziet dat

mensen zeggen ‘we willen het

hebben over toekomstig energie-

beleid’ en de begeleiders die het

proces ontwerpen zeggen dan, ja, dat

kan in dit proces nu eenmaal niet, want

die vraag is nu niet aan de orde ... Ik zou

zijn weggegaan. En eerlijk gezegd, dat pro-

ces wat jullie hier beschrijven komt aan de

lopende band voor, ook in Nederland. Dan

zeggen ze gewoon, nee dit is het proces, dat

is zo ontworpen, daar moet u zich als deelne-

mer aan houden. Bij de Nationale Conventie

bijvoorbeeld waren dure adviseurs ingehuurd

voor de leiding van een startconferentie,

die heel precies een proces hadden

ontworpen, daar hadden ze goed

over nagedacht, met een

internationaal bekende

methode. Maar halverwege

de middag ontstond

opstand. Er zijn ook

mensen weggegaan.

Omdat de methode zo

dominant werd dat

mensen niet kwijt

konden waar-

voor ze ge-

komen

waren.”

26
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waren vastgesteld, maar het geeft aan dat ook op dit

punt burgers een gelijkwaardiger rol hadden kunnen

vervullen.27 Interessant genoeg brachten de bur-

gers ook nog een andere opvatting in over wie

relevante specialisten zijn. Aan het einde van

het eerste weekend konden burgers aangeven

welke informatiebehoeften er bij hen beston-

den, zodat het team van specialisten in het

tweede weekend uitgebreid kon worden.

“The citizens requested access to local

people who could talk to them about

living and working near a nuclear facility.”

(Burgess et al. 2004: 41) Burgers geven

hiermee aan dat zij de ervaringskennis van

bewoners die in de nabijheid van opslag-

plaatsen leven erg belangrijk vinden.

Hieraan ten grondslag ligt de veronderstel-

ling dat relevante kennis zich niet beperkt tot

wetenschappelijke kennis. Laten we middels

een zijspoor deze aanname verder verdiepen.

Een vakgebied waarin epistemologische vragen als

‘wat is kennis?’ en ‘wie heeft kennis?’ van belang zijn,

is dat van wetenschapsonderzoek (ook wel science, techno-

logy and society studies, of STS). In een overzichtsartikel schetsen weten-

schapssociologen Collins en Evans (2002) het wetenschapsonderzoek langs

drie lijnen, of golven. In de Eerste Golf werden kennis en waarheid

beschouwd als logisch voortvloeiend uit wetenschappelijke procedures.

Sociologen bestudeerden de wetenschappelijke werkwijze in de 50-er en

60-er jaren van de vorige eeuw om het succes van de wetenschap te

begrijpen en te verklaren, en daarmee ook te ondersteunen en te verster-

ken. Wetenschappers hadden een vanzelfsprekende autoriteit om keuzes te

maken op het gebied van wetenschap en technologie, in hun eigen veld

en vaak ook daarbuiten.

Met de wetenschapssociologische studie van Kuhn (“The structure of scien-

tific revolution”) werd het beeld van wetenschap als objectief, onafhanke-

lijk en producent van waarheden ter discussie gesteld. Het idee dat weten-

schappelijke kennis is ingebed in paradigma’s, en daarom sociaal begrepen

dient te worden, heeft de aandacht verlegd van de inhoud van wetenschap

naar de structuur en organisatie ervan. De grenzen tussen wat wel en wat

niet tot wetenschap behoort, werden geproblematiseerd, waardoor het

bestuderen van deze grenzen relevant werd. Dit heeft de afgelopen drie

Jeroen

Bordewijk (supply

chain excellence Uni-

lever): “Als wij met zo’n pro-

gramma bezig zijn over duurzame

landbouw, met allerlei partijen,

natuurorganisaties, maar ook met

andere bedrijven, adviseurs, dan moet

het voor hen helder zijn dat we uiteinde-

lijk als bedrijf keuzes willen maken voor

grondstof fen op basis van duurzaamheids-

criteria. Je moet volledige helderheid geven

over je doelen. Je kunt best zeggen ‘ik wil

toch een bepaalde focus in het proces

brengen omdat uiteindelijk voor mij deze

doelen verwezenlijkt moeten worden’. Als

er partijen zijn die zeggen, nou daar

hebben we wel problemen mee, dan

ga je daar natuurlijk over praten.

Maar je moet ook helderheid

hebben over waar elkaars

wegen scheiden.”

27
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decennia geleid tot een stroom van onderzoek naar “wetenschap in actie”,

het zogenaamde Tweede Golf wetenschapsonderzoek. Terwijl de weten-

schap zich in de Eerste Golf legitimeert door de referentie naar een onaf-

hankelijke werkelijkheid, met haar eigen logica en momentum, blijken in

de Tweede Golf de ‘zekerheden’ die de wetenschap produceert helemaal

niet zo zeker, onafhankelijk en waardevrij te zijn (o.a. Edge 1995).28 Juist

het idee dat de grenzen tussen wetenschappers en leken en tussen feiten

en waarden sociaal geconstrueerd blijken te zijn, heeft de Tweede Golf

wetenschapssociologen ertoe bewogen veelvuldig te pleiten voor de demo-

cratisering van wetenschap en technologie. Want, als het niet zo is dat

wetenschappers zich kunnen beroepen op een onafhankelijke werke-

lijkheid als grond voor hun feiten, dan hebben zij ook niet het

alleenrecht tot besluitvorming binnen wetenschap en technolo-

gie. 

Collins en Evans (2002) trekken echter een andere conclu-

sie uit het onderzoek van Tweede Golf wetenschapsonder-

zoekers. Zij leggen nadruk op het feit dat wetenschap-

pers geen alleenrecht op kennis hebben. Een bekende

studie is die van Brian Wynne (1996) naar de reactie van

schapenboeren op het besmettingsgevaar van de scha-

pen als gevolg van de nucleaire ramp in Tjernobyl.

Wynne (1996) bestudeerde ook de relatie tussen weten-

schappers en schapenboeren en zag dat de lokale kennis

van de boeren, over de effecten van verhoogde radioacti-

viteit op de velden en schapen, niet werd erkend door de

Three Waves of Science Studies

Wave one Wave two Wave three
The age of authority The age of democracy The age of expertise

SCIENTISTS

Certified

Truth class specialists

No boundaries No boundary

Laity

Uncertified

PUBLIC specialists

Figure 3.2  Three Waves of Science Studies (adopted from Collins et al. 2002)

Roel

in ’t Veld

(Beleidsadviseur):

“De methodologie, de

normatiek, van mode-1

onderzoek is heel anders

dan van mode-2, maar dat

zegt niets over de overeen-

komsten en verschillen tussen

mode-1 en mode-2 in de prak-

tijk. Want in de praktijk van

mode-1 onderzoek bedenkt

men ook vaak aan het eind

de probleemstelling, is er

geen duidelijk begin en

eind, etc.” 

28
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milieukundigen. De boeren sloegen het

officiële advies in de wind, wat opgevat

werd als het naïeve handelen vanuit

onbegrip van de basale wetenschappelijke

feiten. De experts handelden vanuit een

Eerste Golf perspectief (kennis is gelokali-

seerd binnen de wetenschappelijke

gemeenschap) terwijl Wynne laat zien dat

‘leken’ ook kennis hebben. De grenzen

tussen wetenschappers en niet-weten-

schappers vervagen. 

Collins en Evans (2002) introduceren op

basis van dit type onderzoek een Derde

Golf van wetenschapsonderzoek waarbij

actoren bij elkaar worden gebracht; niet op basis van hun democratische

recht, maar op basis van hun relevante expertise. Sommige betrokkenen

zullen gecertificeerde kennis hebben, anderen ongecertifi-

ceerde kennis, maar allemaal zijn het experts.29

Vanuit dit perspectief is de casus van de

Cumbriaanse schapenboeren op te vatten als de

interactie tussen twee groepen experts (die wel-

iswaar elkaars expertise betwisten), in plaats van

als de interactie tussen een groep leken en een

groep wetenschappers. Ook de Deliberative Mapping

casus kan opgevat worden als een samenkomst van ver-

schillende experts: wetenschappers, industriëlen, consul-

tants, lokale bewoners (die overigens niet aanwezig

waren), en burgers (die niet werden aangesproken op

hun expertise). Andere voorbeelden zijn projecten

waarbij arme boeren vanuit hun lokale kennis mee-

werken aan de ontwikkeling van nieuwe landbouw-

innovaties (Zweekhorst 2004) en patiënten die

vanuit hun ervaringskennis meeoordelen over

onderzoeksprioriteiten (Caron-Flinterman 2005).

Het tweede aspect dat we verder willen verdiepen aan de

hand van bovenstaand voorbeeld betreft de aard van kennis.

3.1.2 Wat is kennis?

De Tweede Golf van wetenschapsonderzoek heeft niet alleen laten zien dat

kennis niet is voorbehouden aan ‘wetenschappers’, maar ook dat kennis K
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Gertjan

Fonk (projectleider

InnovatieNetwerk): “Onze

werkwijze maakt gebruik

van kennis van mensen.

Ervaringskennis die ze

meenemen, en die ze

willen uitwisselen met

anderen. Dat is belang-

rijk om vast te houden. Of

het nou ervaringskennis is

of wetenschappelijke kennis,

dat maakt niet uit. Als partij-

en maar willen investeren in

de probleemoplossing, of het

pakken van nieuwe kansen

(zoals we dat tegen-

woordig liever

noemen).”

The case of Cumbrian Sheep Farmers
After the Chernobyl fallout, farmers at
great distance from the disaster location
had to take action to minimize the impact
of the contamination. Wynne (1996) stu-
died the way sheep farmers in Cumbria
responded to this challenge. He found
that the sheep farmers knew a great deal
about the ecology of sheep, and about
their behaviour (and that of rainwater) on
the fells. Due to the proximity of the
Windscale-Sellafield plant, the farmers in
the locality had long experience of the
ecology of sheep exposed to (radioactive)
waste. They treated the sheep and the
fells on the basis of their own experiential
knowledge.

29
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sociaal geconstrueerd wordt. Zo beschrijven Latour en Woolgar (1979) het

proces waarbij feiten en machines (de producten van wetenschap en tech-

nologie) worden ontdaan van enig spoor van fabricatie, constructie, plaats

en tijd. Feiten worden als het ware ‘geblackboxed’, waarna ze verschijnen

in handleidingen, studieboeken en kranten, zonder referentie naar de bij

de constructie betrokken actoren en de omgeving waarin de constructie

plaats vond. Het is een proces waarbij context en inhoud van elkaar wor-

den gescheiden, totdat de context is opgelost in een onzichtbaar gewor-

den geschiedenis (Latour 1987). Juist bij controverses, waarbij de black-box

nog niet gesloten is, wordt duidelijk dat wetenschappelijke kennis niet

eenduidig is, maar dat er verschillende perspectieven zijn die elk worden

ondersteund door verschillende feiten, meningen en waarden. 

Zowel het ontwerp van de Deliberative Mapping trial over radioactief afval-

management als de inhoud van het proces laten dit beeld van kennis als

persoonsgebonden en contextafhankelijk zien. In de eerste plaats zorgden

de organisatoren ervoor dat specialisten en burgers veel informele interac-

tiemomenten hadden; in de pauzes, tijdens de diners, in de bar, en aan de

keukentafels in de overnachtinglocatie. Bovendien waren er discus-

siesessies waarbij burgers en specialisten door elkaar heen

zaten. “Specialists were not accorded any special status in

these discussions, which helped familiarize the citizens with

them as people as well as information providers.” 

(Burgess et al. 2004: 42)

Welk beeld van kennis komt hieruit naar voren? Kennis

werd niet alleen in gedepersonaliseerde vorm overgedragen

aan burgers, via informatiepakketten, video’s of presentaties,

wat een indruk zou kunnen wekken van kennis als eenduidig

en feitelijk; alsof de blackbox reeds gesloten was.

Integendeel, kennis werd opgevat als iets van mensen: geo-

logen, milieukundigen, veiligheidsexperts, vertegenwoordi-

gers van de industrie, consultants. Interessant genoeg

realiseerden burgers zich heel goed dat kennis in deze

fase van een besluitvormingsproces sterk gekoppeld is

aan mensen en dat het ook uitmaakt wie die mensen

zijn en wat hun persoonlijke visie op de problematiek

is. Zij maakten er dan ook een punt van dat niet alle

perspectieven waren vertegenwoordigd (milieu, econo-

mie, lokale bewoners). Bovendien vroegen burgers in

de interviews met specialisten niet alleen naar feitelijke

informatie, maar ze vroegen ook expliciet naar de indivi-

duele perspectieven en meningen van de specialisten.30K
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Frans

Evers

(RMNO-lid): “Ik

zie het vaak op bij-

eenkomsten. Weten-

schappers zijn er als de

kippen bij om te vertel-

len wat ze allemaal

weten, maar daar zijn

mensen in de zaal totaal

niet in geïnteresseerd.

Die willen weten wat

wetenschappers eigenlijk

belangrijk vinden en of dat

overeenkomt met wat zij zelf

belangrijk vinden. Het hele

waardensysteem wat eronder

ligt. Dat ‘belangrijk vinden’ en

daarmee omgaan moet even-

waardig, en misschien zelfs

wel dominant, in dit soort

mode-2 processen kun-

nen worden inge-

bracht.”

30
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De reacties van de specialisten hierop liepen overigens uiteen: van 

‘discomfort with the questions which asked for a personal opinion’

naar ‘liberating, as it did not require speaking for the organisation’

(Burgess et al. 2004: 43). 

Een laatste belangrijke observatie ten aanzien van kennis die naar voren

komt uit de Deliberative Mapping trial is dat specialisten niet alleen soms

andere ideeën en meningen hadden over de afvalproblematiek, maar ook

dat ze tegenstrijdige ‘feiten’ inbrachten; of ieder geval dat het onderscheid

tussen feit en oordeel niet te maken is. Zo bleek uit de individuele inter-

views dat volgens sommigen ‘the science of underground phased disposal

is sufficiently well developed to proceed’ terwijl volgens anderen ‘the

science was currently inadequate and longer term safety cannot be demon-

strated’. (Burgess et al. 2004: 43) Tijdens de bespreking van de laatste

kwestie in een plenaire sessie werden de verschillen door de betrokken

specialisten direct genuanceerd. In de evaluatie pleit men daarom voor het

opnemen van een programma onderdeel waarbij op individuele basis

wordt gesproken met specialisten, zoals in dit geval de interviews, zodat

de visies van de specialisten werkelijk naar boven komen. Andere moge-

lijkheden liggen in een ander ontwerp en facilitatie van de plenaire sessie.

3.1.3 Verschillende perspectieven op kennis

Wat leveren bovenstaande voorbeelden en observaties op voor verschillen-

de percepties van kennis in mode-0, -1 en -2?

Zoals we schetsten in hoofdstuk 1 is er met name in mode-0 sprake van

een divergente rolverdeling: het primaat van kennisontwikkeling, en de

autoriteit voor het nemen van kennisgerelateerde besluiten, ligt bij weten-

schappers. Voor de casus van de schapenboeren geldt dat de experts van-

uit een mode-0 perspectief gelijk hadden toen ze de boeren naïef waanden

en het CoRWM zou burgers niet moeten hebben laten participeren in de

besluitvorming rondom radioactief afvalmanagement.

In mode-1 is er duidelijk sprake van een wisselwerking tussen wetenschap

en samenleving. Strategieën zijn gericht op uitwisseling van kennis (via

kennisnetwerken, databases, conferenties) of afstemming van vraag en

aanbod van kennis (vraaggestuurd onderzoek, beleidsrelevant onderzoek).

Burgers worden echter voornamelijk betrokken bij besluitvorming om poli-

tieke redenen en niet zo zeer om kennisredenen. Doordat CoRWM burgers

betrekt bij besluitvorming wordt de kans dat oplossingen voor afvalma-

nagement zich ontwikkelen in acceptabele richtingen vergroot; er vindt een

betere afstemming plaats tussen technologische ontwikkelingen en hun K
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maatschappelijke omgeving. Echter, ten aanzien van de aard van kennis

zien we in mode-1 grote overeenkomsten met mode-0: de kennis die in

interactieve processen wordt ingebracht komt van wetenschappers.

In de mode-2 situatie convergeren rollen en is er geen hiërarchische ver-

houding tussen wetenschappelijke kennis en maatschappelijke kennis, 

of ervaringsdeskundigheid. Bovendien kan kennis tegenstrijdig zijn. Ook

wordt kennis gezien als persoons- en contextgebonden. Bij controversiële

of ongestructureerde kwesties is het niet altijd mogelijk om meningen,

ideeën en feiten van elkaar te scheiden. Of zoals de burgers in de

Deliberate Mapping trial aangeven: ‘different experts could have gone a

different way’ (Burgess et al., 2004, 47). 

Zoals we eerder al aangaven is er een spectrum van mode-2 initiatieven

dat zich uitstrekt van interactieve kennisontwikkeling (bijvoorbeeld ten

bate van besluitvormers) enerzijds tot co-productie van kennis en oplos-

sing anderzijds. In het geval van de CoRWM zien we enerzijds een beeld

van kennisontwikkeling ten bate van besluitvormers, waarbij de kennisont-

wikkeling zich met name richt op kennis over de wensen en zorgen van

burgers. Anderzijds komen er ook duidelijk aanknopingspunten naar voren

voor de co-productie van kennis en oplossingen, waarbij de gezamenlijke

kennisontwikkeling zich ook richt op de technische en organisatorische

aspecten van afvalmanagement. Er vonden regelmatig discussies plaats

over andere mogelijke oplossingen en combinaties van opties: “The speci-

fication of the options was seen to be unclear in some cases, and the ina-

bility of the process, as it stands, to deal with interacting options and to

Wie heeft kennis Wat is kennis

Mode-0 Wetenschappers hebben kennis Kennis is objectief en generaliseerbaar
Intern gedreven

Mode-1 Wetenschappers hebben kennis Kennis is objectief of subjectief (expliciet)
De maatschappij heeft vragen Soms intern, soms extern gedreven

Mode-2 Verschillende wetenschappers Kennis is context- en persoonsgebonden 
hebben verschillende kennis (impliciet en expliciet)

Zowel wetenschappelijke kennis Kennis is intersubjectief
als ervaringskennis relevant Meningen, ideeën en feiten moeilijk 

te scheiden

Combinatie van interne en externe 
gedrevenheid

Tabel 3.1  Perspectieven op kennis
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encompass different waste streams requires some revision of the process.

From early in the process, citizens were raising these considerations.”

(Burgess et al., 2004: 62-63) Het is goed denkbaar dat deliberatie van

deze aspecten van afvalmanagement effect gehad zou kunnen hebben op

de technologieontwikkeling door de betrokken specialisten na afloop van

de exercitie.

3.2 Validiteit van transdisciplinaire kennis

Tot nu toe hebben we in dit hoofdstuk gekeken naar verschillende percep-

ties van de veronderstelde rol van wetenschappelijke kennisontwikkeling

en naar wie relevante kennis heeft en wat kennis is. Een mode-2 perspec-

tief op maatschappelijke vraagstukken impliceert het verbre-

den van de kennisbasis, door het betrekken van meerde-

re actoren naast wetenschappers.31 Voor betrokken

wetenschappers, en voor de transdisciplinair onder-

zoekers die het proces organiseren, zullen episte-

mologische vragen rijzen, zoals ‘wat is de aard van

de kennis verkregen uit transdisciplinair onderzoek’

en ‘hoe kan die kennis gezien worden als objectief

en juist’ (Burger 2000: 104). Kortom, het betreft vra-

gen over de validiteit van de kennis die wordt ont-

wikkeld in het heterogene samenwerkingsproces.

Gedeeltelijk gebaseerd op een eerder artikel (Regeer

en Bunders 2003) adresseren we deze vragen door te

kijken naar de aard van kenniscreatie en

de implicaties hiervan voor kennisinte-

gratie. We hopen daarmee ook het

opmerkelijke verschijnsel te verklaren dat

waar in tabel 2.3 mode-1 en mode-2 nog

overeenkomsten bevatten; namelijk samen-

werking tussen wetenschappers en andere

maatschappelijke actoren, in tabel 3.1 het

tegendeel het geval is: mode-1 perspectieven op

kennis blijken meer overeen te komen met die in

mode-0 dan met die in mode-2. We starten bij de

dominante visie op kennisintegratie, omdat boven-

staande vragen juist vanuit deze context opkomen en

betekenis hebben. Naast de eerder in dit hoofdstuk beschreven voorbeel-

den, zullen we ook refereren aan de casus Osdorp Complex 50 (zie kader);

een multi-actor proces op het gebied van stedelijke vernieuwing, waarbij

kennis van alle deelnemers wordt geïntegreerd voor de gezamenlijke ont-

wikkeling van contextspecifieke sociaal-technische oplossingen. K
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André

van der Zande

(dg ministerie

LNV): “We zitten nu

weer met een mestdilem-

ma. De landbouw-

organisaties heb-

ben bedacht dat

de meetdiepte

niet deugt en dat

als dát nu maar

goed komt, het met

het mestprobleem ook

weer helemaal goed komt. De nieu-

we legitimiteitsvraag is dus de

meetdiepte, en wat Van Egmond

(directeur Milieu- en Natuurplan-

bureau) daar ook over zegt, hij

komt er niet doorheen. We zul-

len dus samen met de boe-

ren een nieuwe, transdis-

ciplinaire meetdiepte

moeten gaan vin-

den.”

31
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3.2.1 Kennisintegratie

In de dominante visie op het samenbrengen van kennis die we veel tegen-

komen, o.a. in literatuur over transdisciplinair onderzoek, benadrukt men

de verschillen tussen allerlei types kennis en de daarmee samenhangende

uitdaging deze types kennis op succesvolle wijze te integreren. Onder-

scheid wordt gemaakt tussen kennis van natuurwetenschappen en de

sociale en geesteswetenschappen, tussen wetenschappelijke kennis en

intuïtieve (informele) kennis, tussen lekenkennis en expertkennis of tussen

kennis “originating from multiple sub spheres of science, politics, market

and civil society” (Klein et al. 2001: 231). Door verschillen te benadrukken

worden moeilijk te overbruggen grenzen getrokken. We beargumenteerden

in het genoemde artikel dat deze manier van spreken het risico met zich

meebrengt dat het gebruik van kennis los wordt gezien van de creatie van

kennis, de mensen die de kennis hebben en de context waarin de kennis

geldig is. Kennisintegratie wordt dan al snel

opgevat als het samenvoegen van ver-

schillende losse ‘brokken’ expliciete

kennis.32

Om deze visie toe te lichten 

en te relateren aan de 

epistemologische vragen 

gebruiken we Osdorp 

Complex 50 als illustratie 

voor het kennisintegratie-

proces zoals afgebeeld in 

figuur 2.6.

Marga

Kool (Dijkgraaf ):

“Bij gebiedsgericht beleid

zijn wetenschappers vaak in

deeltjes, of stukjes betrokken. 

Je hebt wetenschappers nodig voor

het archeologisch onderzoek, voor

de watermodellering, je hebt land-

schapsdeskundigen die dingen uit

gaan zoeken als: ‘hoe is dat 

vroeger geweest?’, ‘hoe moet

dat nu worden?’.”

Osdorp Complex 50
De woningvoorraad in het na-oorlogse stedelijk gebied in het westen van
Amsterdam (Osdorp) is toe aan verbetering en modernisering. De woningcorpora-
tie in het bezit van Complex 50 besloot vanaf het begin om de kwaliteit van de
woningen substantieel te verbeteren, en tegelijkertijd bewoners de mogelijkheid
te geven terug te keren naar hun eigen huizen. De belangrijkste actoren die
betrokken waren in dit proces waren de architect, de woningcorporatie (project-
leider en participatiewerker), de milieuadviseur en de bewoners met hun coach.
Er werden meer dan 30 bijeenkomsten georganiseerd waarin alle actoren samen-
werkten in een gezamenlijk, oplossingsgericht traject. Hun doel was om integrale
oplossingen te vinden voor een variëteit aan problemen: van sociale conflicten
in de trappenhuizen tot de slechte technische kwaliteit van de woningen. De uit-
daging van het projectteam kan in deze zin gezien worden als het ontwikkelen
van sociaal-technische innovaties waarbij de kennis van alle relevante deelne-
mers wordt geïntegreerd in een proces dat de lokale kwaliteiten en mogelijkhe-
den van de omgeving erkent.

(Regeer en Bunders 2003)

32
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Figuur 3.3  Het proces van kennisintegratie (Uit Regeer en Bunders 2003)

Zoals te zien is in de linkerkolom van figuur 3.3 wordt kennis van alle par-

ticipanten als relevant beschouwd en bijeengebracht in het proces. Het

verschil tussen wetenschappelijke kennis en de kennis van bewoners

wordt echter gezien als problematisch: hoe kan de ervaringskennis van

bewoners verenigbaar zijn met de door middel van wetenschappelijke trai-

ning opgedane kennis van de milieuadviseur? Wetenschappelijke kennis

weerspiegelt een objectieve werkelijkheid en kan gegeneraliseerd worden

om het specifieke te overstijgen terwijl de ervaringskennis van bewoners

specifiek, persoonlijk en contextgebonden is. Ook al wordt de kennis van

bewoners gezien als even waardevol, het wordt vanuit dit dominante per-

spectief niet gezien als even waar (omdat het niet ‘objectief’ is). 

Substantieel meer aandacht in de 

literatuur over transdisciplinariteit

is er voor het proces van kennis-

integratie in het midden van

figuur 3.3. Transdisciplinaire

onderzoekers worden echter

weer geconfronteerd met 

de epistemologische vragen

in de laatste fase van het

proces: in welke zin kan

het eindresultaat gezien

worden als wetenschap-

pelijk? 33 K
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The architect, tenants, The types of knowledge are The end result of this 
representatives of housing brought together and process is new knowledge,
association and environmental methods are applied to manifested as a solution
expert all have their own integrate the different to the problem, or a 
type of knowledge. Some types of knowledge. socio-technical innovation.
types are justified by an 
objective reality through 
science.

1 2 3

André

van der Zande (dg

ministerie LNV): “Mensen

die zich aan transdisciplinair

onderzoek wagen, zijn er eigenlijk

zonder uitzondering enthousiast over.

Een studievriend werkt in het veld in het

Noorden, ook over de relatie boeren en

mest, en is laaiend enthousiast. Zijn ogen

gaan glimmen, en hij vindt het werk dat hij

daar met zijn studenten doet, de kroon op

zijn werk. Maar hij krijgt er niet de mooi-

ste publicatie uit.”

33
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De vaak geuite zorg dat de resultaten van transdiscipli-

nair onderzoek niet makkelijk publiceerbaar zijn in

de op monodisciplines gebaseerde wetenschappe-

lijke tijdschriften is hiervan een voorbeeld.34

3.2.2 De aard van kenniscreatie

Stilzwijgend worden in de redenering vanuit

dit dominante perspectief op kennisintegratie,

klassieke epistemologische grondslagen (cor-

respondentie met een objectieve werkelijk-

heid) als referentiekader gebruikt. Zoals we

eerder in dit hoofdstuk al zagen, leren inzich-

ten uit de wetenschapsfilosofie en -sociologie

ons echter dat de claim dat wetenschappelijke

kennis de objectieve werkelijkheid weergeeft even-

zeer een constructie is. De feit-waarde, subjectief-

objectief, dichotomie die wetenschap tracht te verwezen-

lijken is niet houdbaar gebleken. Het onderscheid tussen weten-

schappelijk en niet-wetenschappelijk is daarmee in sommige gevallen min-

der relevant dan het op het eerste gezicht leek. Studies naar de verschil-

len tussen, maar vooral ook binnen, wetenschappelijke disciplines illustre-

ren dit.

Het spreken over disciplines,

wat inherent aan de orde is

wanneer we spreken van

multi-, inter- of transdiscipli-

nair onderzoek, is minder

eenduidig dan het op het

eerste gezicht lijkt. Sommige

stromingen binnen disciplines

verschillen meer van elkaar

dan van, op het oog, verder

gelegen disciplines. Zo

betoogt filosofe Marjolijn

Februari dat het ‘volledig mis-

plaatst’ is om het verschil

tussen kwalitatief en interpre-

tatief georiënteerde weten-

schappers en kwantitatief en

empirisch georiënteerde

wetenschappers samen teK
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Noordelijke en zuidelijke wetenschappers
“In alle landen ter wereld is de bevolking in
het Noorden verstandig en de bevolking in
het Zuiden warmbloedig. Zoals bekend zijn
alle Groningers net zo hardwerkend, nuchter
en saai als de Noord-Italianen - terwijl alle
Limburgers net zo hartelijk, Bourgondisch en
bronstig zijn als de Zuid-Italianen. En dit
verschijnsel doet zich op precies dezelfde
manier voor in de wereld van de weten-
schap. Want ieder wetenschapsgebied heeft
aan de ene kant zijn noordelijke, rationele
en berekenbare bevolking - en aan de ande-
re kant zijn zuidelijke, creatieve en invoelen-
de bewoners. Heb je dat verschijnsel een-
maal door, dan hoef je niet langer verbaasd
op te kijken wanneer je merkt dat sommige
psychologen even zakelijk en getalsmatig
kunnen opereren als natuurkundigen, terwijl
sommige natuurkundigen net zo verhalend
en fantasievol kunnen zijn als psychologen.” 

Marjolijn Februari, 

de Volkskrant, 13 augustus 2005

Peter

Nijkamp (voorzitter

NWO): “Faculteiten heb-

ben natuurlijk ook decentraal

competentie-arrangementen ont-

wikkeld op grond waarvan mensen

worden beoordeeld. Daarin kijkt men

niet zozeer naar de vraag of men trans-

disciplinair onderzoek verricht, maar

heel vaak of men er in slaagt om in uit-

sluitend zeer gekwalificeerde monodis-

ciplinare journals te publiceren. Dat

vind ik een verarming van het

wetenschapsbedrijf. Waarschijnlijk

zijn faculteiten, nog meer dan

universiteiten, de vijan-

den van zichzelf.”

34
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laten vallen met het onderscheid tussen alfa- en bètawetenschappen (zie

kader). In plaats van disciplines introduceerde wetenschapssocioloog

Knorr-Cetina de term ‘epistemic cultures’ waarbinnen kennis wordt

gecreëerd en gewaarborgd. Epistemische culturen zijn “those amalgams of

arrangements and mechanisms [...] which, in a given field, make up how

we know what we know.” (Knorr-Cetina 1999: 1) Door de gedetailleerde

bestudering van twee onderzoeksgroepen (een groep microbiologen en een

groep hoge-energie fysici) maakt zij de opmerkelijke verschillen in episte-

mische cultuur zichtbaar. De twee culturen verschillen in hoe wordt omge-

gaan met auteurschap, wat de rol van technologische instrumenten is,

welke processen van symbolische classificaties gaande zijn en wat de posi-

tie van individuele wetenschappers is in het gehele kenniscreatieproces. 

Ook studies naar het publicatiegedrag, en met name naar de manier waar-

op academische discoursen van wetenschappelijke gemeenschappen van

elkaar verschillen, onderstrepen het beeld dat kennis zijn status als ‘ware’

kennis krijgt binnen epistemische culturen. Vanuit een ander perspectief

wordt de aard van wetenschappelijke kennisproduktie (‘how we know what

we know’) beschreven in termen van verschillende ‘stijlen’ van weten-

schap: deductie, experiment, hypothese, taxonomie, statistiek en evolutie

(Kwa, 2005), of verschillende modaliteiten: ‘controlled circumstances’ zoals

in een laboratorium, ‘natural history’ zoals ordenen en patroonherkenning,

en ‘exchange’ van lokale, persoonlijke kennis zoals in gemeenschappen

van professionals (Rip, 2002: 119).ix

3.2.3 Kenniscocreatie

We komen hiermee bij een tweede perspectief op kennisintegratie, dat er

van uitgaat dat wij kennis verwerven, en betekenis geven aan deze kennis,

door deelname aan sociale praktijken, zoals epistemische culturen. Het

begrip Community of Practice van Wenger (1998) is hier analoog aan. We

kiezen daarom liever voor de term kenniscreatie (of co-creatie) dan kennis-

integratie. Volgens Wenger wordt een Community of Practice gekarakteri-

seerd door ten eerste wederzijdse betrokkenheid van de deelnemers (in

plaats van een formele structuur van een projectteam), door een gezamen-

lijk doel dat door alle deelnemers samen is bepaald, en ten slotte door

een gedeeld repertoire van middelen die na verloop van tijd ontstaat om

betekenis te verlenen (ofwel kennis te creëren), zoals routines, woorden,

instrumenten, manieren van doen, verhalen, symbolen en gebaren (Wenger

1998). Het tweede perspectief gaat dus uit van een visie op kennisontwik-

keling als een communicatief proces dat plaatsvindt binnen een gedeelde

praktijk. Bovendien zijn kennis, communicatie en handelen onlosmakelijk

met elkaar verbonden, ze creëren elkaar. “Discourse is socially constitutive K
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rather than simply socially shapen; writing is not just another aspect of

what goes on in the disciplinesx, it is seen as producing them.” 

(Hyland 2000: 3, geciteerd in Cronin) 

Figuur 3.4 Het proces van kenniscocreatie (Uit Regeer en Bunders 2003)

Vanuit dit perspectief kan kennis niet los worden gezien van praktijk of

context, maar wordt kennis verworven of krijgt betekenis binnen een

gedeelde praktijk, ‘community of practice’ of epistemische cultuur. De ont-

wikkeling van Osdorp Complex 50 kan gezien worden als een proces waar-

in de reeds bestaande kennis van verschillende actoren wordt geïnte-

greerd, maar het kan ook gezien worden als een Community of Practice

waaraan verschillende experts deelnamen (bewoners, architect, woning-

bouwcorporatie, milieu-expert) en waar in een geza-

menlijk en intensief proces nieuwe kennis en

innovaties worden gecreëerd, zoals weerge-

geven in figuur 3.4. Dit kenniscreatiepro-

ces is tegelijkertijd het proces waarin

de kennis wordt gewaarborgd.35

3.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk stond de vraag

centraal wat nieuwe vormen van

kennisproductie impliceert voor

ons begrip van kennis. We heb-

ben beschreven dat waar inK
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The knowledge of participants The architect, tenants, Practices and activities
emerges from and is justified representatives of housing are shared and become
by shared practice and association and environmental second nature. The end 
activities among their  expert are brought together result of this process is new,
communities. Knowledge is in a process of joint shared knowledge, manifested
thus contextualised, problem solving. as a solution to the problem,
embodied and shared. or a socio-technical innovation.

a b c

Roel

in ’t Veld (Beleids-

adviseur): “Vanuit de advi-

seursrol ben ik heel erg gericht op

een procesontwerp dat in een bepaalde

set van omstandigheden kan leiden tot

pareto optimale handelingsperspectieven. Dat

betekent dat ik misschien wel kennis maak,

maar die kennis is niet op waarheidscriteria te

beoordelen maar op plausibiliteitscriteria. Is het

nu wel plausibel wat we hier aan het doen zijn? Is

het geloofwaardig? Dat zijn eigenschappen die lei-

den tot robuuste handelingsperspectieven.”

35
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mode-0 en mode-1 de wetenschap het primaat

heeft op kennisontwikkeling, in mode-2 ook

andere actoren relevante kennis inbrengen die

essentieel is voor het oplossen van onge-

structureerde problemen. Hieraan ten

grondslag ligt het epistemologische uit-

gangspunt dat kennis sociaal geconstru-

eerd is en waarheid gebaseerd is op inter-

subjectiviteit. Daarnaast hebben we het

belang van intensieve interactie tussen

actoren voor het uitwisselen van expliciete

én impliciete kennis benadrukt. Het begrip

‘Community of Practice’ werd geïntroduceerd

om aan te geven hoe in een gedeelde praktijk

nieuwe kennis en innovaties worden gecreëerd.36

Samenvattend geeft dit een ander perspectief op de relatie

tussen onszelf, de wereld om ons heen en de kennisclaims die we maken;

kortom op de epistemologische vragen rondom transdisciplinair onderzoek.

In het genoemde artikel benadrukten we dat de onlosmakelijke verbinding

tussen weten en handelen tevens een onlosmakelijke verbinding impliceert

tussen epistemologie en methodologie (zie laatste bullet). Waar in figuur

3.3 methodologie als apart onderdeel beschouwd kon worden, zijn metho-

dologie en epistemologie in figuur 3.4 onderdeel van het zelfde proces. K
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An epistemology of transdisciplinary research

• The grounds for knowledge claims in an epistemology of transdisciplinary research do
not lie in their reference to an objective reality, nor do they exist solely in the subjects
mind. Knowledge, objects and ourselves do not exist in separate realms. Rather we conceive
of knowledge as embedded in our (communicative) practices, activities and uses. 

• Hence, we should resist the temptation to think of transdisciplinary research in terms of
the integration of different bits and types of knowledge and reject the visualisation of the
process of knowledge integration as presented in figure 1 [figuur 3.3]. 

• The epistemology of transdisciplinary research is not a relativistic one, when we recog-
nize the inseparability of knowledge, their grounds and ourselves. We are the glasses we
look through, they cannot be replaced by an equally valid frame of reference.

• Recognizing that knowing is being part of a community (in that language, action, expe-
rience and knowledge are inseparable) is our answer to the critique that transdisciplinary
research is all about process. Context and content merge when we look at science in action,
or knowing at work. Separating epistemological issues from methodological ones is misun-
derstanding the relation between the nature of knowledge and the process by which it is
acquired and shared. 

Uit Regeer en Bunders 2003

Gertjan Fonk 

(projectleider Innovatie-

Netwerk):“Soms heb je discipli-

naire kennis nodig. De onderzoeks-

vragen daarvoor haal je bijvoorbeeld

uit het interactieve proces. De rol van

het interactieve proces is dan: agende-

ring van onderzoeksvragen. Daar zet je

dan toegepast wetenschappelijk onder-

zoek op in. Dat vormt input voor het

plan van aanpak voor het vervolg;

we zien dat het vast zit, en

waar het heen moet.”

36
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Het volgende hoofdstuk, over methodologie, kan dus gezien worden als

het van een andere kant belichten van hetzelfde transdisciplinaire onder-

zoeksproces. Maar voordat we verder gaan formuleren we de mode-2 

principes die in de context van dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen.

MODE-2 PRINCIPE MENINGEN, IDEEËN EN FEITEN ZIJN IN HET GEVAL VAN 

ONGESTRUCTUREERDE PROBLEMEN MOEILIJK TE SCHEIDEN 

MODE-2 PRINCIPE KENNISCOCREATIE IS EEN COMMUNICATIEF PROCES DAT

PLAATSVINDT BINNEN EEN GEDEELDE PRAKTIJK
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Hoe kunnen gezamenlijke leerprocessen georganiseerd worden waarin verschillende

actoren door uitwisseling van impliciete en expliciete kennis, nieuwe kennis en

oplossingen ontwikkelen? Hoe kan een mode-2 proces vorm krijgen? Dat zijn vragen

die in dit hoofdstuk centraal staan.

In hoofdstuk 1 en 2 is al een aantal aspecten van een methodologie aan

de orde geweest. In de eerste plaats hebben we beschreven dat transdis-

ciplinariteit een verzamelnaam is voor een heel scala aan verschillende ini-

tiatieven en methoden om de interface tussen wetenschap en samenleving

vorm te geven. Op de website van het ‘network for transdisciplinarity in

sciences and humanities’ (www.transdisciplinarity.ch) wordt onderscheid

gemaakt tussen ‘Transdisciplinary Approaches’ en ‘Tools’. Voorbeelden van

transdisciplinaire benaderingen zijn volgens dit netwerk: action research,

case study method, ecological economics, integrated assessment, real

world experiments, systems analysis & modelling, en (interactive/construc-

tive) technology assessment en voorbeelden van instrumenten die de web-

site noemt, zijn: evaluation tools, knowledge management tools, participa-

tion tools, problem framing tools, project management tools, en system

Verhouding wetenschap - praktijk Strategie

Mode-0 APART AANBODGERICHT
Kennisontwikkeling en praktijk staan Overdracht van expliciete kennis  
(vrij) los van elkaar. Onduidelijk is of en technologie. 
beide iets aan elkaar kunnen hebben.

Mode-1 SAMENWERKING MAKELEN
Samenwerking tussen onderzoek en Afstemming tussen vraag en aanbod 
praktijk. Geen verandering van de (vraag articulatie, selectie van aanbod),
modus operandi van beide partijen. training en vaardigheden ontwikkelen,

financiële ondersteuning, informatie en 
communicatie, advisering ontwikkeling 
en implementatie nieuwe strategieën. 

Mode-2 CO-PRODUCTIE SYSTEMISCH
Praktijk en onderzoek zijn beide actief Inhoudelijke & procesrol: maatwerk,
op zoek naar de beste manier om ondersteunen vraagarticulatie, strategie-
complexe veranderingsprocessen vorm ontwikkeling, ontwikkeling instrumenten
te geven en te begeleiden. transitiemanagement.

Netwerkrol: identificeren, mobiliseren en 
betrekken actoren. Organiseren discours, 
alignment en consensus. Management 
van complexe, vernieuwende projecten.

Tabel 4.1   Strategieën in Mode-0, -1 en -2
Vrij naar Smits in Fonk (2002), zie ook Smits en Kuhlmann (2004)
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analysis tools. In de tweede plaats hebben we beargumenteerd dat de ver-

schillende verhoudingen tussen wetenschap en samenleving in mode-0,

mode-1 en mode-2 verschillen impliceren in de vormgeving van de inter-

face. In een mode-1 situatie vinden zogenaamde afstemmingsactiviteiten

plaats om bruggen te slaan tussen twee verschillende werelden, terwijl in

mode-2 een omgeving wordt gecreëerd waarin actoren vormgeven aan

wederzijdse relaties en betekenis. 

Hoe kunnen we op basis van het verschil in strategie tussen mode-1 en

mode-2 het brede scala aan methoden, benaderingen en instrumenten dui-

den? In relatie tot het veranderde denken over innovatieprocessen (van

lineair model naar co-productie) identificeren Smits en Kuhlmann (2004)

drie vormen van interventiestrategieën om relaties tussen vraag en aanbod

vorm te geven. In voorgaande tabel worden deze strategieën in relatie

gebracht met de verschillende verhoudingen tussen wetenschap en praktijk

uit tabel 1.1 op pagina 25.

Het type instrumenten dat wordt ingezet in mode-2 noemen Smits en

Kuhlmann systemische instrumenten: ze zijn er op gericht verandering te

faciliteren in complexe systemen, zoals de actorennetwerken rondom onge-

structureerde maatschappelijke uitdagingen als duurzame ontwikkeling.

Systemische instrumenten richten zich tegelijkertijd op de inhoud, het 

proces én het netwerk.

Ook de benaderingen en instrumenten die 

het Transdisciplinarity Network noemt 

(www.transdisciplinarity.ch) richten zich op de

inhoud, het proces en het netwerk. Het gaat

om veel gebruikte methoden uit de sociale

wetenschappen als surveys, interviews,

vragenlijsten en allerhande groepsdiscus-

siemethoden als focusgroepen en con-

sensusconferenties. Maar ook om socia-

le marketing- en economische instru-

menten en visualisaties van toekomsti-

ge ontwikkelingen. (Klein, 2001: 108)

Daarnaast gaat het om participatieme-

thoden en instrumenten voor systeem-

analyse. Omdat transdisciplinair

onderzoek in de regel wordt uitge-

voerd in teamverband moeten

managers van teams die transdiscipli-

nair onderzoek uitvoeren ervaring heb-K
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Marga

Kool (Dijkgraaf ): 

“Je zoekt de mensen er

wel een beetje op uit. Ze moe-

ten het wel kunnen, dat kan lang

niet iedereen. Daarbij heb je proces-

kennis nodig, hoe loopt dat, wat zijn de

valkuilen, hoe moet je het doen? Die pro-

ceskennis moet je aanleren. Maar het is ook

een kwestie van persoonlijkheden. Je moet je

goed kunnen verplaatsen in anderen, je moet

van nature een bruggenbouwer zijn en niet

iemand die van polariseren en conflicten houdt,

je moet een goede voorzitter kunnen zijn, goed

kunnen samenvatten en weer daaruit verder

gaan. Ik geloof niet dat je iedereen het aan

kunt leren. Je moet personen uitzoeken die het

in zich hebben en die verder de gelegenheid

geven om zich daar in te bekwamen.”

37
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ben met teamwerk (Matinez en Schreier, 2000), conflict management en

faciliteren van communicatie (Hirsch, 2000). Daarnaast is het van belang

dat ze zich snel kunnen inwerken in nieuwe onderwerpen (Martinez en

Schreier, 2000) en beschikken over een coachende managementstijl (Defila

et al., 2000). Het belang van management en facilitatievaardigheden van

projectleiders komt ook uit het onderzoek van Hollaender (in Tress et al.

2002: 94) onder deelnemers van transdisciplinair onderzoeksprojecten.37

Het is echter onduidelijk wanneer welke methode ingezet dient te worden,

op welke manier methoden effectief in samenhang gebruikt kunnen worden

en hoe elke afzonderlijke methode precies gehanteerd moet worden. Het

conferentieboek van Klein et al. (2001) beargumenteert dan ook dat het

preciseren van de manier waarop methoden worden gebruikt, een enorme

bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het transdis-

ciplinair onderzoek. In dit hoofdstuk gaan we derhalve eerst in op de

vormgeving van het onderzoeksproces - het procesontwerp - waarbij aan

de hand van een mogelijke fasering en de diversiteit aan instrumenten

inzicht gegeven wordt in de achterliggende mode-2 denkwijze - de princi-

pes. Daarna bespreken we enkele succesfactoren die de effectiviteit van

een transdisciplinair onderzoeksproces kunnen vergroten. Tot slot gaan we

dieper in op twee cruciale deelprocessen: het betrekken van actoren en

het structureren van het ‘probleem’. Ook hieruit is een aantal principes

voor transdisciplinair onderzoek af te leiden. Aan het eind van dit hoofd-

stuk worden de geïdentificeerde principes op een rij gezet.

4.1 Procesontwerp

Omdat transdisciplinair onderzoek meerdere doelen tegelijk beoogt te

realiseren, zal de aanpak van transdisciplinair onderzoek

vaak een combinatie van methoden betreffen. Het

is de combinatie van activiteiten die het een

mode-2 project maken, de afzonderlijke

methoden worden ook in mode-1

toegepast.38 Enige richtlijnen voor wan-

neer we welke instrumenten in kunnen

zetten geven we in deze paragraaf aan.

Fasering

Ondanks de valkuil om het gebrek aan

eenduidige methoden voor transdiscipli-

nair onderzoek te vertalen naar een

stappenplan, handleiding of checklist, K
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Roel in ’t Veld

(Beleidsadviseur): “De

mode-2 methode verschilt

principieel van de mode-1

methode. Net als dat monocentri-

sche besluitvormingstheorieën ver-

schillen van pluricentrische.

Daarbinnen doe je natuurlijk altijd klei-

ne cirkeltjes mode-1. Maar die kunnen

niet verhelen dat de processtructuur van

mode-2 echt hele andere vereisten kent

dan die van mode-1. Zo kent mode-2

geen begin en geen eind.”

38
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Fasering Activiteiten 

Voorbereidende fase Onderzoeksgebied definiëren
Onderzoeksteam samenstellen (stakeholders en onderzoekers)
Exploratie van probleemcontext
(INSTRUMENTEN: LITERATUURSTUDIE, INTERVIEWS, ACTORENKAART)

Definitiefase (observatie) Gezamenlijke probleemverkenning 
Wat is het probleem? Volgens wie is het een probleem?
(INSTRUMENTEN: FOCUSGROEP, VISUALISATIETECHNIEKEN, 

SCENARIO-ANALYSE, MIND-MAPPING)

Analysefase (reflectie) Ontwikkelen van een gedeelde en integrale visie
(INSTRUMENTEN: SCENARIO-ANALYSE, DIALOOGBIJEENKOMST, 

INTEGRATIEWORKSHOP, BACKCASTING)

Ontwerpfase (plan) Gezamenlijk bepalen van benodigde acties
(INSTRUMENTEN: DELPHI METHODE, GROUP DECISION ROOM, 

ENQUETE, CARD TECHNIQUES, ACTION PLANNING)

Implementatiefase (actie) Uitvoeren van het plan 
(INSTRUMENTEN: PROJECT & PROCES MANAGEMENT, (VIRTUAL)

COMMUNITY, TEAM COACHING, VAARDIGHEDENTRAINING)

Evaluatiefase (observatie) Evaluatie van acties in relatie tot het probleem
(INSTRUMENTEN: LEARNING HISTORY, REFLEXIEVE EVALUATIE, 

INTERVIEWS, PARTICIPERENDE OBSERVATIE)

Tabel 4.2  Fasering en activiteiten

willen we de behoefte aan kennis over de mode-2 aanpak adresseren door

te laten zien hoe de fasering van een transdisciplinair onderzoeksproject

eruit zou kunnen zien en welke activiteiten in de verschillende fases plaats

kunnen vinden. In onderstaande tabel hebben we de verschillende fasen

van transdisciplinair onderzoek in een voor monodisciplinair onderzoek

herkenbare vorm geplaatst. 

Ook al lijkt een transdisciplinair onderzoeksproject vrijwel dezelfde stap-

pen te doorlopen als monodisciplinair onderzoek (probleemverkenning,

hypothesevorming, onderzoeksontwerp, data verzameling, analyse, rappor-

tage, evaluatie), in werkelijkheid zijn er wezenlijke verschillen tussen een

mode-1 en mode-2 methodologie van onderzoek. Verschillen liggen met

name in de mate van nadruk op de verschillende fasen, het aantal betrok-

kenen en de diversiteit aan achtergronden van de betrokkenen, en de type

activiteiten die plaatsvinden in de verschillende fasen. Zo is er bij trans-

disciplinair onderzoek veel aandacht voor de voorbereidende en probleem-

definitiefase. Omdat het onderzoeksteam bestaat uit mensen met verschil-

lende achtergronden zal er in het begin veel aandacht besteed worden aan
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het gezamenlijk definiëren van het probleem,39 waarbij alle betrokkenen

buiten de inhoudelijke kaders zullen moeten treden die zij het probleem

vanuit hun professionele achtergrond toedichten. Daarnaast zal in de

beginfase aandacht besteed moeten worden aan het opbouwen van een

onderzoeksteam dat kan gaan functioneren op basis van constructieve

samenwerking, bijvoorbeeld door verborgen agenda’s in het

begin al aan de orde te stellen. 

Een ander belangrijk verschil tussen mode-1 en

mode-2 onderzoek is dat in de normatiek van

mode-2 wordt benadrukt dat de verschillende

fasen itereren en we ons het gehele proces

beter voor kunnen stellen als opeenvolgende

cycli van observatie - reflectie - plan - actie,

zoals weergegeven in figuur 4.1 (zie o.a.

Guba & Lincoln, Stringer, Zweekhorst)xi. 

In tabel 4.2. zien we dat de verschillende

fasen in relatie staan tot de elementen van

de actie-leerspiraal. Transdisciplinair onder-

zoek is in deze zin een vorm van actieon-

derzoek, waarbij het primaire doel niet

(alleen) het vergroten van de wetenschappe-

Methodo log i e
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Marga

Kool (Dijkgraaf ): 

“Het is belangrijk om

een gezamenlijke probleem-

definitie te hebben. Dat begint

eerst met gesprekken aan de keu-

kentafel, maar ik zou de probleem-

definitie ook graag plenair willen heb-

ben, als de groep bij elkaar zit. Dat

niet, als je al een heel eind op streek

bent, blijkt dat iedereen van verschillen-

de aannames is uitgegaan. Of dat, als je

al in het stadium bent van het aanwijzen

van percelen voor de berging van water,

mensen de klimaatverandering nog ter

discussie gaan stellen.”

39

Figuur 4.1  ‘Action Research Spiral’, uit Zweekhorst (2004: 174)

Thematic 
concern

Reconnaissance

Reflection

Observation Plan

Action

Reflection

Revised
Observation Plan

Action

Revised
Plan
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lijke kennisbasis is, maar waar daadwerkelijk veranderingen

plaatsvinden in de praktijk van het probleem. Het doorlo-

pen van meerdere cycli, waarbij stakeholders vanaf het

begin en gedurende het gehele proces actief betrok-

ken zijn, is hierbij onontbeerlijk.40 De rol van

stakeholders zal in de loop van het proces ver-

schuiven van participeren in de probleemanalyse

naar het maken van plannen voor interventies en

het uitvoeren hiervan.

Over het ontwerpen van kennisrijke processen

zegt Wenger (1998: 233): “het proces kan reage-

ren op het ontwerp, het is niet het resultaat van

het ontwerp”. Interventies en instrumenten krijgen

dus betekenis binnen de context waarin ze worden

geplaatst: ze hebben geen inherente betekenis die

kan worden overgedragen aan de deelnemende acto-

ren. Een mode-2 intermediair houdt zich dus bezig met

een combinatie van het plegen van interventies en het kij-

ken naar hoe deze interventies betekenis krijgen

binnen het project.41 Transdisciplinair onder-

zoek wordt gekarakteriseerd door een

expliciet ‘emergent design’. Bij de start

wordt het proces heel globaal

beschreven, waarbij alleen de eerst-

volgende fase in meer detail wordt

gepland. Op basis van observatie en

reflectie (in de vorm van zelf-evalu-

atie of lerende evaluatie) krijgen de

volgende fasen vorm en inhoud. Het

beschrijven van dit proces maakt, voor dege-

nen die niet direct bij het proces betrokken zijn, helder

en transparant onder welke omstandigheden de verkregen kennis is ont-

wikkeld.

De belangrijkste MODE-2 PRINCIPES voor succesvol transdisciplinair onder-

zoek ten aanzien van de fasering kunnen we als volgt samenvatten:

• GEDURENDE HET GEHELE PROCES WERKEN ONDERZOEKERS ÉN 

STAKEHOLDERS ACTIEF MET ELKAAR SAMEN; 

• DE VERSCHILLENDE FASEN ITEREREN IN EEN CYCLISCH PROCES;

• MONITORING EN REFLECTIE BEVORDEREN LEREN BINNEN HET PROCESK
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Frans

Evers (RMNO-lid): “Als je al

dat soort zaken bij elkaar wilt brengen

in een mode-2 proces waarin je beleid en

wetenschap voortdurend met elkaar laat inter-

fereren, dan zal deskundige begeleiding plaats

moeten vinden in heel open processen, met men-

sen die in staat zijn om die openheid zodanig

te hanteren dat ze ook halverwege van

proces kunnen veranderen.”

Jeroen

Bordewijk 

(supply chain excellen-

ce Unilever): “Bij ons pro-

gramma duurzame landbouw

zijn we gewoon van start

gegaan. We hebben met elkaar

een aanpak gekozen en die zijn we

eerst gaan testen - net als in jullie

spiraal. We zijn met alle partijen,

mensen uit Wageningen, mensen van

het Wereldnatuurfonds, projecten

gaan doen om vervolgens te leren

wat de issues zijn. Wat werkt, dat

beschikbaar stellen voor ande-

ren, wat werkt niet, daar

meer onderzoek naar

doen. En zo ga je

dus verder.” 

40

41
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Instrumenten

Essentieel voor interactieve aanpakken is een goed gevulde ‘toolbox’ met

instrumenten en methoden voor verschillende activiteiten (Swaans 2004,

Leeuwis 2004, Broerse 2000). In de rechterkolom van tabel 4.2 zien we

verschillende mogelijke activiteiten die onderdeel kunnen zijn van een

mode-2 aanpak. Uitgebreidere beschrijvingen van instrumenten en technie-

ken voor interactieve aanpakken zijn elders beschreven. Zo hebben Rowe

en Frewer (2005) onlangs een lijst gemaakt met meer dan honderd instru-

menten die zij in de literatuur en rapporten zijn tegengekomen. De alfabe-

tische lijst met instrumenten staat weergegeven in bijlage I en geeft de

veelheid aan mogelijke technieken en tools aan (zie ook Klein et al. 2001:

108, fig 3. Methods and Tools). Op basis van ‘mate van participatie’ heb-

ben Rowe en Frewer de verschillende instrumenten geor-

dend in een typologie van wat zij ‘public engage-

ment mechanisms’ noemen (2005: 276-282). Ook

op andere plekken zijn overzichten van ver-

schillende interactieve methoden en hun ken-

merken te vinden. In bijlage II worden ver-

schillende participatieve methoden gerang-

schikt naar het beoogde doel (Honingh 2006).xii

Op de Wageningse portal voor multi-stakeholder-

processen (http://portals.wi.wur.nl/msp/)

worden de verschillende instrumenten gerangschikt

naar het moment in de leercyclus waarop het instru-

ment van toepassing is (zie bijlage III). De veelheid

aan verschillende overzichten en ordeningen laat

zien dat het ingewikkeld is om een generieke

methodologie voor een mode-2 aanpak van onge-

structureerde problemen te creëren. Alle

genoemde auteurs benadrukken dat de keuze

voor instrumenten, de te betrekken actoren,

de volgorde van activiteiten etc. afhankelijk

zijn van het betreffende probleem, het doel

van de exercitie en de beschikbare middelen

en tijd. Beschrijvingen van faseringen, stappen-

plannen en procedures dienen opgevat te wor-

den als richtlijnen, zeker niet als blauwdruk.42

Ook de in te zetten instrumenten en technieken zul-

len aangepast moeten worden aan de lokale context en

dynamiek; een mode-2 aanpak is maatwerk. (zie o.a. Swaans, 2005) 

MODE-2 PRINCIPE HET INZETTEN VAN INSTRUMENTEN IS MAATWERK K
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Annette

de Vries (Stichting

Echte Welvaart): “Er zit

vaak wel een spanning tus-

sen de eisen of vragen die bui-

tenwereld of opdrachtgever

aan het proces stelt en de

werkelijke gang van zaken.

We hebben een toolbox van

methoden en een visie op

de richting die we met een

proces willen ingaan, maar

vervolgens wordt het maat-

werk dat onderweg vorm

krijgt. Je kunt niet tevoren pre-

cies vaststellen welke resultaten

je gaat bereiken, alleen wat de

inzet is en welke kwaliteitseisen je

stelt aan het proces. Dan vertrouw je

erop dat er een zinvol resultaat zal

ontstaan. Dat betekent ook dat je

niet bij voorbaat moet aansturen

op iets dat ‘opschaalbaar’ is -

het experiment is op zich

de moeite waard.”

42
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4.2 Succesfactoren

In de literatuur over interactieve methoden worden

verschillende (deels overlappende en itererende)

fases geschetst, een breed scala aan in te zetten

instrumenten wordt genoemd, en het context- en

probleemafhankelijke karakter van interactieve

methoden en ‘emergent design’ worden bena-

drukt. Ons insziens geeft dit echter onvoldoende

handvatten voor het aanpakken van een onge-

structureerd probleem op een mode-2 wijze.

Fasering en toolboxen geven ons wel inzicht in het

wat en wanneer van de aanpak, maar bieden geen

garantie voor succes.43, 44 Het lijkt daarom nuttig om

succesfactoren te beschrijven, en wel op vier niveaus: 

• op het niveau van de wijdere context, 

• op het niveau van de institutionele setting(en),

• op het projectniveau,

• op het niveau van de deelnemers. 

Onderzoek op het gebied van systeeminnovaties leert ons namelijk dat

interventies op meerdere niveaus noodzakelijk zijn om de gewenste veran-

dering te bewerkstelligen. Mode-2 ‘projecten’ beogen meer dan enkel pro-

jectresultaten. Juist de verankering van de resultaten in bestaande structu-

ren op langere termijn is doel van de huidige inspan-

ningen. De afgelopen jaren heeft het Athena

Instituut geëxperimenteerd met een ‘frame-

work’ voor de institutionalisering van een

vraaggedreven en transdisciplinaire werk-

wijze (Broerse et al., 2000; Zweekhorst

2004). Het gaat bij dit framework om

het creëren van condities op vier

niveaus: naast het verwerven van

relevante competenties door indivi-

duen, zijn methodologische princi-

pes op project- of uivoeringsni-

veau, condities in de institutionele

context en aansluiting bij de wijde-

re maatschappelijke context onont-

beerlijke ingrediënten voor de

beoogde veranderingen. Deze vier

elementen en hun samenhang worden

in figuur 4.3 weergegeven. K
en

ni
sc

o
cr

ea
ti
e:

 s
am

en
sp

el
 t

us
se

n 
w

et
en

sc
ha

p
 e

n 
p
ra

kt
ijk

74

Methodo log i e

Roel in ’t Veld 

(Beleidsadviseur):

“Met een goed design kun je

een eind komen maar als je een

evenwichtige zienswijze wilt ontwik-

kelen dan moet je ook wel de nodige

aandacht mobiliseren voor fixaties, deep

core beliefs. Die kunnen een geweldige

weerstand tegen acceptatie van kennis in

houden en in stand houden, ook als die

kennis zelf niet wordt bestreden. Je kunt het

wel fraai over processen hebben, maar de

rauwe werkelijkheid overvalt je. Er zijn

dominante expressies aanwezig. Je moet

werkelijk van een groot gehalte zijn, en

bovendien invloed hebben, om daar

tegen in het verweer te kunnen.” 

Frans

Evers (RMNO-lid):

“Mode-2 processen reali-

seer je niet door het goed

opleiden van intermediairen

zodat ze precies weten hoe ze het

moeten aanpakken. Het gaat over

processen open houden, 

ze kunnen veranderen. Zien wanneer

deelnemers ergens mee zitten. En

ook over het voortdurende heen

en weer gaan tussen inhoud en

proces. Dat is heel moeilijk.

Daarom gaat het zo

vaak fout.”

43

44

712803_bw.qxd  29-05-2007  10:37  Pagina 74



K
en

ni
sc

o
cr

ea
ti
e:

 s
am

en
sp

el
 t

us
se

n 
w

et
en

sc
ha

p
 e

n 
p
ra

kt
ijk

Me thodo log i e

75

Succesvolle interventiestrategieën richten

zich op deze vier niveaus tegelijker-

tijd: van de wijdere context op

macroniveau, via de institutio-

nele context, projecten en

activiteiten, naar de compe-

tenties van mensen op

microniveau. Het inzetten

van de juiste instrumen-

ten werkt niet als de

benodigde competenties

en persoonlijkheden niet

aanwezig zijn in het team.

En een ‘succesvol’ project

dat los staat van de con-

text(en) waarin het wordt uit-

gevoerd zal geïsoleerd worden,

niet begrepen worden en weinig

succes en navolging hebben.45

Het framework verheldert waar-

om systemische instrumenten

naast een inhoudelijke, proces-

rol ook een netwerkrol moeten

vervullen; afhankelijk van het doel van het project richt de netwerkrol zich

op de institutionele setting(en) en op de wijdere context. 

Een (niet uitputtend) overzicht van succesfactoren, die

in de literatuur (Caron-Flinterman 2005, Swaans

et al. 2004, Klein et al. 2001, Broerse 1998,

De Bruijn et al. 1998) worden genoemd ten

aanzien van interactieve aanpakken, wordt

gegeven in tabel 4.3, geordend naar vier

(interacterende) niveaus, te weten: suc-

cesfactoren op projectniveau, op indivi-

dueel niveau, op institutioneel niveau

en op het niveau van de wijdere con-

text.

Voordat we deze tabel toelichten zetten

we een belangrijke kanttekening bij deze

lijst betreffende de aard van de genoemde

succesfactoren. Het komt voor dat men 

succesfactoren interpreteert als ‘voorwaarden

project

principes

mensen institutionele

setting

wijdere context

Roel

in ’t Veld

(Beleidsadviseur):

“Je kunt het zien als een

landschap waarin doorwaad-

bare plekken bestaan. In het

algemeen zitten dingen potdicht,

en soms ontstaan er openingen

waarin mode-2 even kan. En dan

wordt het weer dichtgeplakt en

dat kan het weer een hele tijd

niet. Het benutten van die

‘windows of opportunities’

voor mode-2 is een

kunst, of een

kunde.”

45

Figuur 4.3  Framework voor mode-2 methodologie 

(Broerse et al. 2000: 289)
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Wijdere context (systeemniveau)
Netwerk is adaptief (niet te sterk noch
te zwak) en lerend

Institutioneel niveau
Organisatorische inbedding:
• draagvlak vanuit de thuisbasis van 

samenwerkende partijen
• ruimte voor veranderingen in het 

proces
Stimulansen:
• financiering
• adequate beoordelingscriteria

Projectniveau
Projectleider / kernteam: 
• draagt het project
• sociale, communicatieve en 

management vaardigheden
• gelooft in het project
• kan omgaan met weerbarstigheden 

en impliciete assumpties 

• bij voorkeur een interdisciplinair 
team

Procesmanagement:
• onderling vertrouwen
• veilige sfeer
• aandacht voor wie wanneer 

betrekken
• gelijkwaardige rol deelnemers
• fasering iteratief, open proces-

architectuur 
• geoliede communicatie en 

documentatie

Individueel niveau
Deelnemers:
• gecommitteerd aan de gezamenlijke 

doelstelling
• open, luisteren, nieuwsgierig, 

empatisch
• competenties voor gezamenlijk 

leren, reflexief

Succesfactoren voor interactieve benaderingen op vier niveaus

Tabel 4.3  Succesfactoren

voor succes’. Zo is een populaire uitspraak op ‘wetenschap en samen-

leving’ conferenties of bijeenkomsten: “als er nu een Nobel Prijs zou zijn

voor interdisciplinair onderzoek, dan zouden wetenschappers pas echt

gestimuleerd worden om buiten hun eigen disciplinaire kaders te treden”.

Wij menen echter dat deze condities nooit (allemaal) aanwezig zullen zijn

en ook niet hoeven te zijn. (Broerse 1998) In een mode-2 aanpak maakt

het creëren van de benodigde condities op de verschillende niveaus onder-

deel uit van het proces. Om de aandacht expliciet op het werken aan de

condities te vestigen, onderscheiden we bij een mode-2 aanpak twee

samenhangende dynamieken:

• de grensdynamiek voor (het werken aan) condities op de grens van 

het project (institutionele en wijdere context, deelnemers)

• de interne dynamiek voor (het werken aan) condities binnen het 

project.

Bij de interne dynamiek gaat het om het creëren van een omgeving die de

basisprincipes van een mode-2 aanpak (kenniscocreatie, het gezamenlijk

probleemoplossen, wederzijds leren, etc.) optimaal ondersteunt. Inter-

mediairen begeleiden het proces van communiceren, samenwerken, leren

en het opbouwen van een netwerk tussen de verschillende deelnemers,

door op problemen die kunnen ontstaan door verschil in visie, taal en
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macht, te anticiperen.46 Deze taken kunnen beter

worden uitgevoerd door een team van mensen

dan door één individu. Daarom wordt voor

het uitvoeren van een mode-2 aanpak een

interdisciplinair team samengesteld.

Een belangrijk aspect van de aanpak is

het bevorderen van vertrouwensrelaties

tussen de deelnemers.47

Een zekere mate van ver-

trouwen tussen de

deelnemers is cruciaal

om inzicht te krijgen

in de gevoelige infor-

matie en impliciete

kennis. Impliciete ken-

nis is zeer persoonlijk en

moeilijk te formaliseren. Dit

maakt het lastig om deze kennis

te communiceren of te delen met anderen, terwijl

deze kennis tegelijkertijd belangrijk is wanneer het

gaat om ongestructureerde problemen. Het creëren

van een veilige omgeving is daarom essentieel. 

Figuur 4.4 Een illustratie van de institutionele omgeving en netwerken van 

een deelnemer uit de wetenschap (uit Tress et al. 2003) K
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Marga

Kool (Dijkgraaf ): “Het

moeilijkste is om mensen

zover te krijgen dat ze bereid zijn

om over hun eigen belang heen te

stappen. Je kunt eerst heel duidelijk met

elkaar het probleem definiëren. En vervol-

gens moet er een sfeer zijn in dat proces,

waarin mensen bereid zijn om over hun eigen

directe belang, of het belang van hun omge-

ving, heen te stappen en mee te denken in

het zoeken naar een oplossing. Je moet daar

tijd voor nemen, maar het ligt ook aan

inspiratie. Inspirerend leiderschap. Je

zult ook terug moeten komen, elkaar

geregeld moeten zien. Het zal

niet met één keer kunnen

volstaan.”

Frans Evers

(RMNO-lid): 

“Je moet vertrouwen

opbouwen in het proces, en

vertrouwen in de intermediair.

Daar heb je tijd voor nodig. En

vertrouwen in dat wat er op tafel

wordt gelegd ook niet is verzon-

nen of gelogen maar dat het de

werkelijkheid is. Dat mensen niet

denken dat je daar met een

tweede agenda zit, want dan

wordt het nooit wat.”

personal level
project level

back to institute
back to science

46

47
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Of dit ook lukt, hangt onder andere af

van andere, externe factoren, waar-

onder de institutionele achter-

grond van de deelnemers.

Oftewel met welke ‘opdracht’

vanuit de thuisorganisatie doen

mensen mee aan een transdis-

ciplinair onderzoeksproces?48

Bijgaande illustratie (figuur 4.4)

geeft een voorbeeld van de institutionele

omgeving en netwerken van een deelnemer uit de wetenschap (Tress et al.

2003: 21). Voor deelnemers met andere ‘thuisbasis’ kunnen vergelijkbare

illustraties worden voorgesteld. Om hier goed mee om te kun-

nen gaan, moet er in het proces aandacht worden besteed

aan de grensdynamiek. De kern van de grensdynamiek ligt

in de relatie tussen het handelen van een actor in een

mode-2 project en het kader van waaruit de actor dit

doet; diens beroepsmatige en culturele achtergrond en

de waarden, kwaliteitscriteria en werkwijze die hierbij

horen. De mate waarin actoren open, creatief en co-

productief kunnen deelnemen aan een mode-2 project

is afhankelijk van de vrijheidsgraden die worden

geboden door de overige netwerken waar de

betreffende actor deel van uit maakt, die op hun

beurt weer afhankelijk zijn van de manier waarop

deze netwerken zijn georganiseerd en de mate van

inclusie van die actor in de verschillende netwerken

(Elzen et al. 1996). Vanuit verschillende invalshoeken

is onderzoek gedaan naar deze wisselwerking en de

factoren die hierop van invloed zijn. Zo heeft

Bunders (1987) de interactie tussen de macroscopi-

sche mechanismen van het wetenschappelijke veld

der biologie en de microscopische mechanismen van

een samenwerkingsverband tussen biologen en niet-

wetenschappers bestudeerd, en de beperking en

mogelijkheden die biologen hierbij tegenkomen op

basis van hun beroepsmatige achtergrond (of macro-

scopische mechanismen). 

Daarnaast spelen persoonlijke eigenschappen en capa-

citeiten een rol; bijvoorbeeld de mate waarin men in

staat is om te gaan met de dominante cultuur.49

Dit houdt in dat helder moet worden welke interne con-K
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Marga

Kool (Dijkgraaf ): “Als je

echt ef fect wilt hebben moet er

voldoende terugkoppeling zijn. Zodat

de deelnemers niet helemaal meegaan in

het proces en zich loszingen van de

achterban, waardoor er later toch

geen draagvlak is voor wat je

doet.”

Peter

Nijkamp

(voorzitter

NWO): “Oudere

onderzoekers heb-

ben het vaak niet

tussen de oren

omdat ze zo aan een

monodiscipline hech-

ten. Er moet volgens mij

een cultuurverandering

komen, en daar moeten

we ook voor strijden zou

ik zeggen. Toch heb ik de

indruk dat we na een

lange lijdensweg thans

een hele stap vooruit zijn

gekomen. Ik zie de laatste

tijd steeds meer dat veel

panels breed zijn samen-

gesteld en dat niet

iemand daarin de boven-

toon kan voeren. Maar

het is lastig, want

transdisciplinariteit in

een monodisciplinaire

wereld is nu een-

maal een hele

moeilijke

opgaaf.”

48

49
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flicten er leven bij de deelnemers en

hoe men daarmee om kan

gaan.50 Bijvoorbeeld door

deelnemers te trainen (op

projectniveau) om bi-cultu-

reel te handelen zodat

men (op persoonlijk

niveau) de mode-2 werk-

wijze (projectniveau) kan

vertalen naar de modus

van de thuisbasis (institutio-

neel niveau). Daarnaast is het

opbouwen van een netwerk cruci-

aal voor het succes van het transdis-

ciplinair onderzoeksproject. Een netwerk

van verschillende actoren uit de institutionele settingen kan zorgen voor

een evenwicht en voor voldoende steun en middelen om het project in

gang te houden en te zorgen voor implementatie. Ook het zichtbaar maken

aan de actoren buiten het project wat het proces oplevert is belangrijk.51

MODE-2 PRINCIPE EEN MODE-2 AANPAK OPEREERT OP MEERDERE 

NIVEAUS TEGELIJK. 

Maar wat betekent interactie tussen twee verschillende niveaus, of tussen

deelnemers met verschillende Communities of Practice, voor de rol van een

intermediair, of ‘interactional’ expert zoals Collins et al. (2002) het noe-

men? Om deze vraag te beantwoorden keren we terug naar het voorbeeld

van Osdorp Complex 50. Net als de bewonersadviseur,

beschouwen we hier twee groepen die deelna-

men aan het proces: “Eigenlijk had je twee

partijen tijdens de ontwerpteams. De

bewoners en ikzelf aan de ene kant en

de corporatie, de architect en milieu-

adviseur (het projectteam) aan de

andere kant.” (Regeer en Bunders

2003) Ondanks het grote aantal

bijeenkomsten waarin tot op

zekere hoogte een praktijk werd

gedeeld, kunnen we niet spreken

van een gedeelde ‘Community of

Practice’ van het projectteam en de

bewoners. De vraag is, hoe kunnen

het projectteam en de bewoners op K
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Frans Evers (RMNO-lid): “Het

kan gebeuren dat iemand zegt: ‘Ik vind

dit persoonlijk, als vertegenwoordiger van de

milieuorganisaties, best een haalbare, goede oplos-

sing, die ik ook zou moeten kunnen verdedigen, maar ja,

ik heb er een paar in mijn achterban die het daar niet mee

eens zullen zijn.’ De hele groep zegt dan, ‘hoe kunnen we je

helpen?’. Het is niet meer alleen jouw probleem. Als je als

procesbegeleider dat moment hebt bereikt, dan weet je dat

de groep gewonnen heeft. Als procesbegeleider moet je

voortdurend alert zijn op hoe mensen aan tafel zit-

ten, ‘ik zie jou dat doen, heb je soms proble-

men met je achterban? Zullen we daar

samen eens heen gaan?’.”

Jeroen

Bordewijk (supply

chain excellence Unilever):

“Een lange termijn visie en leider-

schap dat het zoekproces steunt is niet

genoeg. Je moet ook zicht hebben op wat

het concreet oplevert. Mijn ervaring is dat je

in staat moet zijn om vanuit het proces toch

elke keer weer stukjes output, productjes te

creëren. Dat hebben we ook in onze projecten

bewust gedaan, elke keer weer zorgen dat je

iets kunt vieren. Elk jaar moet je zorgen dat je

‘good stories’ hebt, dat mensen vertellen

waar ze dit jaar in dit project trots op zijn

en met elkaar willen vieren.”

50

51
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een betekenisvolle manier interacteren als ze geen ‘community of practice’

delen? 

Om de samenwerking en interactie tussen de bewoners en de anderen te

begrijpen gebruiken we het concept alignment, wat door Wenger (1998)

wordt gebruikt als een manier om deel uit te maken van een ‘community’

zonder een gezamenlijke betrokkenheid in de dagelijkse praktijk. 

“The process of alignment bridges time and space to form broader

enterprises so that participants become connected through the coordi-

nation of their energies, actions, and practices.” (Wenger 1998: 179) 

Wetenschappers bijvoorbeeld brengen hun energie en activiteiten in lijn

met de praktijk van de productie van wetenschappelijke tijdschriften; ze

halen deadlines, voldoen aan vewachtingen van peer reviewers, zonder dat

ze zelf direct betrokken zijn bij het maken van het tijdschrift. Metze geeft

mooie voorbeelden van alignmentactiviteiten van deelnemers aan interac-

tieve beleidsprocessen op het gebied van landbouw en ruimtelijk ordening

in de VS en Nederland (Metze 2005). In het geval van Complex 50 moes-

ten de bewoners hun acitviteiten in lijn brengen met de werkstructuur en

verwachtingen van het projectteam. Andersom moest het projectteam bete-

kenis geven aan de input van bewoners in hun ‘community of practice’. 

In het geval van de bewoners fungeerde de bewonersadviseur als interme-

diair die het proces van alignment faciliteerde. Een intermediair (of broker

in Wengers termen), is iemand die verschillende vormen van continuïteit

creëert tussen meerdere ‘communities of practice’. De bewonersadviseur

deed dit door bijeenkomsten voor te bereiden samen met de bewoners

(“Ik vroeg ze om het te tekenen zoals ze het zelf wilden”), door met ze

mee te gaan en ze te helpen tijdens ontwerpteam vergaderingen

(“Tijdens de vergadering zei ik af en toe, als het niet

helemaal goed ging, ho ho, even pauze.”) en stuurde

ze naar alle commissies en raadsleden (“ik ging zelf

natuurlijk niet. Als de kiezers op het bankje zitten

is het heel anders”). De bewoners zelf waren

degenen die daadwerkelijk deelnamen aan

andere praktijken maar de adviseur zorgde

ervoor dat de activiteiten ‘in lijn’ waren met 

het besluitvormingsproces en met de beleids-

procedures. 

Een belangrijk kenmerk van een ‘community of

practice’ is dat betekenis wordt gecreëerd in het

proces, samen, en telkens weer opnieuw wordt vast-

gesteld.52 Het is een dynamisch proces waarin nieuweK
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Roel

in ’t Veld (Beleids-

adviseur): “Als je configu-

ratietheorieën hanteert, dan zie

je diepgaande kringen van sociale

en cognitieve dimensies van configu-

ratie. Maar de werkelijkheid is niet zo

vloeiend. Geleidelijk zet zich iets vast.

Het is dus heel prettig als je ophoudt

met die reflectie. Net als in een

huwelijk - we houden van elkaar en

dat weten we. Maar tegelijkertijd

kan er fixatie optreden, 

en dan wordt het 

schadelijk.”

52
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kennis en inzichten ontstaan, in plaats van een statisch gebeuren waar

nieuwe kennis al dan niet een plek in kan krijgen. De projecteamleden van

Osdorp Complex 50 hebben het ook over voortschrijdend inzicht, het gaan-

deweg ontwikkelen van ambities en het organiseren van een collectief

zoekproces. 

“ Deze manier van werken gaat vooral over het organiseren van een 

gezamenlijke zoektocht. Wij hebben natuurlijk wel ideeën, maar staan 

echt open.” (architect) 

“ We zijn de discussie begonnen met wat mensen als hinderlijk ervaren 

in het complex. Er was al een globaal stedenbouwkundig plan, maar 

het ging erom dat het hun renovatieplan zou worden. Dus het plan 

dat er al lag moesten we even allemaal vergeten.” (Projectleider cor-

poratie) 

“ Een succesfactor van dit project was dat men niet schroomde om 

derden in te schakelen in een vroeg stadium.” (bewonersadviseur) 

Verder wordt het belang van goed naar elkaar luisteren benadrukt. 

“ Het belangrijkste is dat je goed luistert. Bijvoorbeeld die lastige man, 

als je goed luisterde, dan kon je ook de boodschap weer goed 

oppakken.” (milieuadviseur) 

Kortom, dit dynamische proces, waarbij naar elkaar luisteren een belang-

rijk kenmerk was, betekende dat de kennis van bewoners betekenis gege-

ven kon worden binnen het projectteam. 

“ Het compleet negeren van kennis van bewoners is een miskenning 

van de kennis die daar ligt.” (projectleider) 

“ De architect, projectleider en ook ikzelf verzinnen soms 

dingen die echt niet slim zijn en dan is het heel fijn als je 

kritische bewoners hebt die je daar op wijzen.” (mede-

werker corporatie)

“ Het ontwikkelproces was cyclisch en iteratief. Het ont-

werp is door de inbreng van bewoners echt anders 

geworden dan de architect achter de tekentafel zou 

kunnen bedenken” (milieuadviseur)

In mode-2 zet de intermediair zijn interactionele experti-

se in, ofwel zijn kennis en vaardigheden om bi-cultureel

te kunnen handelen. Niet zozeer om te ‘makelen’ door

afstemming tussen partijen, maar veel meer om meerde-

re verschillende communities op bepaalde aspecten met

elkaar in lijn te brengen, door het creëren van continuï-

teit of congruentie tussen ‘communities of practice’, of

tussen gediplomeerde experts en ongediplomeerde

experts. Een van de aanbevelingen die het AWT rapport K
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Marga

Kool (Dijk-

graaf ): “Je

moet deelnemers

eraan herinneren

dat ze goed moeten

terugkoppelen met hun

achterban en ze er ook

tijd voor geven. En het

ook wel faciliteren zodat

ze niet allemaal mondeling

na hoeven te vertellen wat

ze er zelf van begrepen

hebben, maar dat je ze

ook een papier geeft

waarmee ze terug kunnen

naar hun achterban of

hun omgeving.”

53
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over multidisciplinair onderzoek (2003) geeft: namelijk het organiseren van

meer interactie tussen verschillende disciplines en de maatschappij, krijgt

hiermee dus inhoud. Interactie organiseren betekent het in lijn brengen

van de verschillende werelden: het creëren van continuïteit tussen verschil-

lende epistemische culturen.53

MODE-2 PRINCIPE EEN MODE-2 INTERMEDIAIR CREËERT VERSCHILLENDE

VORMEN VAN CONTINUÏTEIT (ALIGNMENT) TUSSEN MEERDERE 

EPISTEMISCHE CULTUREN. 

In hoofdstuk 5 gebruiken we het concept ‘alignment’ om om te gaan met

potentiële valkuilen en weerbarstigheden. In het laatste deel van het hui-

dige hoofdstuk over methodologie zoomen we in op een aantal belangrijke

aspecten van de aanpak van transdisciplinair onderzoek. In paragraaf 4.3

beschrijven we het verschil tussen deelnemers aan mode-1 processen en

deelnemers aan mode-2 processen. In paragraaf 4.4 beschrijven we de

mode-2 karakteristieken van het exploreren en structureren van het onge-

structureerde probleem.

4.3 Actoren betrekken 

De essentie van transdisciplinair onderzoek, zoals we dat heb-

ben gedefinieerd in hoofdstuk 2, is de interactie tussen

actoren uit verschillende maatschappelijke domeinen om

te komen tot een proces van kenniscocreatie in het

kader van ongestructureerde maatschappelijke proble-

men.54 Daarmee is de rolopvattingen van actoren in

mode-1 anders dan in mode-2. In mode-0 is er geen

sprake van het betrekken van actoren, met uitzon-

dering van ‘peers’. 

Mode-1: de representatieve vertegenwoordiging

In mode-1 worden kennisvraag en kennisaanbod

in een afstemmingsproces bij elkaar gebracht. 

De nadruk ligt hierbij vaak op het verhelderen

van de vraagzijde zodat de aanbodzijde daarop

kan worden afgestemd. De aanbodzijde hoeft bij

beter gestructureerde problemen niet te worden

geproblematiseerd: wetenschap kan kennis leve-

ren om maatschappelijke problemen op te lossen.

In mode-1 is er derhalve een logisch onderscheidK
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Jeroen

Bordewijk

(supply chain

excellence Unilever):

“Wij zijn het proces van

duurzame landbouw inge-

gaan vanuit de visie dat er

iets moest veranderen in de

landbouwproductie, dat we

daar anders op de lange ter-

mijn problemen mee zouden

krijgen. Als je dan in het grote

systeem, bijvoorbeeld van palm-

olie, iets wilt veranderen, dan zul

je dus met alle grote partijen in

zo’n systeem om tafel moeten

gaan zitten. Dat is totaal nieuw

in die industrie - dat partijen

met elkaar om tafel gaan zitten

die daarvoor elkaars bloed

konden drinken.”   

54
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te maken tussen de consulterende partijen

enerzijds en de geconsulteerde partijen

anderzijds. Om het proces te legitime-

ren streven consulterende partijen

in mode-1 op drie verschillende

manieren representativiteit van de

geconsulteerde partijen na.

Wanneer men burgers laat partici-

peren is het in mode-1 van

belang dat de deelnemers een

afspiegeling vormen van het zoge-

naamde ‘algemeen publiek’, dan wel

dat burgers worden vertegenwoordigd

door maatschappelijke organisaties.55

En wanneer verschillende sectoren deelnemen aan

het participatieve proces wordt ook gezocht naar mensen die hun sector

representeren. 

Mode-2: de individuele actor

Het gebruiken van het ‘model van representatie’ (dan wel in de vorm van

‘evenredige afspiegeling’, dan wel in de vorm van ‘vertegenwoordiging’)

voor het selecteren van deelnemers aan een interactief proces is in mode-

2 geen vanzelfsprekend uitgangspunt.56 Politieke wetenschappers hebben

de afgelopen jaren onze aandacht gevestigd op de groeiende invloed van

civil society op de legitimiteit en de effectiviteit van beleidsvormingspro-

cessen. Waar in de klassiek-moderne instituties legimiteit georganiseerd

wordt via de representatieve democratie, en via forme-

le inspraakprocedures en geprofessionaliseerde

lobby-organisaties, moeten we in de nieuwe

politieke ruimten opnieuw vorm geven

aan de legitimering van agenderings-

en beleidsvormingsprocessen, zoals

die rond biotechnologie en voeding.

(De Cock Buning, COS, RMNO,

2006, met verwijzing naar Hajer,

2003). Met name bij controversië-

le onderwerpen, zoals biotechno-

logie en voeding, zijn de stand-

punten van maatschappelijke

organisaties niet representatief

voor wat er in de samenleving

leeft. 

Annette

de Vries (Stichting Echte

Welvaart): “Toen een Nederlands

ministerie aan de slag ging met het

betrekken van burgers bij hun beleidsvor-

ming werden wij bij Stichting Echte Welvaart

gebeld. Of we mee konden denken over wie 

te betrekken; ‘welke organisaties moeten we

hiervoor hebben?’ werd er gevraagd. 

We hebben toen geadviseerd om meer in 

termen van mensen te denken dan in

termen van organisaties. Het ging

tenslotte om burger en

beleid.” 

Marga

Kool (Dijkgraaf ): “In

het verleden was het zo dat er

altijd een belangenvertegenwoordi-

ger werd aangewezen, maar die sprak

vaak veel meer vanuit een sectorbelang dan

vanuit het belang van de individuele boeren.

De individuele boer zou misschien best grond

willen verkopen om daar waterberging te realise-

ren, als ze er maar een goede prijs voor krijgen,

terwijl de sector moet zorgen dat de landbouw niet

gaat lijden onder de natuur. Dus de sectorvertegen-

woordigers zijn overal tegen waar de landbouw iets

moet inleveren voor natuur. Steeds vaker betrekken

we de boeren waar het daadwerkelijk om gaat.”

55

56
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Tabel 4.4  Deelnemers aan debat versus dialoog gebaseerd op Becker et al. (1992)

Wellicht is het streven naar ‘representativiteit’ ook niet altijd wenselijk,

maar gaat het juist bij ongestructureerde problemen om de diversiteit aan

waarden, ideeën en meningen. In hun werk voor de ‘Public Conversations

Project’, waarin dialogen worden georgani-

seerd met als doel gepolariseerde debatten

te doorbreken, maken Becker et al (1992)

onderscheid tussen deelnemers aan debatten

en deelnemers aan dialogen (zie tabel 4.4).

Aan dialogen nemen mensen deel die niet

spreken namens een achterban, maar namens

zichzelf. Het zijn mensen die bereid zijn de

nuances en onzekerheden van een contro-

versieel onderwerp te verkennen vanuit hun

persoonlijke ervaringen, in plaats van de

standpunten van hun achterban zo sterk

mogelijk te verwoorden en verdedigen.

Ook de auteurs van het RMNO-rapport

“Maatschappelijke agenda biotechnologie 

& voeding” (De Cock Buning et al. 2006)

bepleiten dat juist door mensen uit de 

maatschappij op persoonlijke titel te 

bevragen men voorbij de polarisatie kan

komen die kenmerkend is voor de maat-

schappelijke en politieke discussie over 

biotechnologie en voedsel.K
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Deelnemers aan debatten Deelnemers aan dialogen

Deelnemers zijn veelal ‘bekende’ Deelnemers zijn meestal geen  
opinieleiders. opinieleiders. Het zijn mensen die

spreken als individuen, wiens unieke 
ervaringen verschillen van anderen 
aan hun kant van het debat.

Het gedrag van deelnemers neigt Het gedrag van deelnemers varieert
naar ‘stereotypen’ enigszins en komt niet geheel over

een met stereotype beelden die 
anderen wellicht van hen hebben.

Deelnemers spreken als Deelnemers spreken als individuen, 
vertegenwoordigers van groepen. vanuit hun eigen, unieke ervaring.

Deelnemers spreken met hun eigen Deelnemers spreken met elkaar.
achterban, en wellicht de massa.

“Terwijl de ideeën en meningen
van de belangrijkste stakeholders
(overheid, industrie, ngo’s, weten-
schap) grotendeels zijn uitgekristal-
liseerd en zelfs geïnstitutionali-
seerd, blijft het gedachtegoed van
de maatschappij in den brede
ondergearticuleerd. Dus, hoewel de
institutionele agenda ook maat-
schappelijke stemmen bevat (via
NGO’s, maar ook via ministeries)
gaat dit onderzoek er van uit dat
deze wezenlijk kan verschillen met
de maatschappelijke agenda. Om
voorbij de al bekende standpunten
te komen wordt de maatschappij in
dit onderzoek niet geconsulteerd,
maar wordt samen met geïnteres-
seerde, niet-belanghebbende bur-
gers een maatschappelijke agenda
geconstrueerd. Met de constructie
van een maatschappelijke agenda
worden wellicht openingen gevon-
den in het doorbreken van de
polarisatie tussen de institutionele
agenda’s.”

Cock Buning et al. 2006
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In mode-2 worden deelnemers niet gezien als

mensen die namens anderen of namens een

belang spreken, maar als individuen die van-

uit hun eigen kennis en ervaring spreken. Het

proces is er ook niet op gericht de reeds

geformuleerde standpunten van de verschillen-

de partijen boven tafel te krijgen, maar om nog

ongearticuleerde ideeën, waardenconflicten en

onzekerheden gezamenlijk te ontwikkelen en te

expliciteren.57 Het vervangen van een deelnemer

door een collega of demografisch vergelijkbare burger

zal allicht een ander resultaat opleveren. Ook de inter-

mediair, of facilitator, speelt een rol in dit proces.58

Deelnemers zijn mensen die naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Omdat mensen actoren zijn die onderdeel uitmaken van verschillende

‘communities of practice’ kunnen ze daar juist ook op worden aangespro-

ken in een mode-2 proces, zodat het proces van kenniscocreatie niet los

komt te staan van de verschillende praktijken van de deelne-

mers. Het met elkaar in contact brengen van kennisvragers

en kennisaanbieders is ook van belang. Een mode-2 inter-

mediair: “Nu we de kennisvragers en de kennisaanbieders

met elkaar in contact hebben gebracht kennen ze elkaar

en weten ze elkaar ook te vinden. Ze kunnen elkaar nu

opbellen als ze een vraag hebben.” (lopend onderzoek

Athena Instituut, april 2006). Deelnemers kunnen niet

zomaar worden vervangen door anderen. 

Verschillende ‘constructies’ van te betrekken actoren

We zien dus dat in mode-1 de processen zich erop

richten om partijen bij elkaar te brengen door mid-

del van hun representanten, terwijl in mode-2

mensen als actoren worden beschouwd die aan

meerdere overlappende ‘communities of practice’

deelnemen (zie tabel 4.5). Terwijl je volgens

Wijffels jezelf in een industriële samenleving thuis

moeten laten en “moet doen wat er van je wordt

verwacht” vraagt “de netwerksamenleving om een

leiderschap dat mensen motiveert, inspireert en de

ruimte geeft. Je moet nu jezelf meenemen naar je

werk.” (Wijffels in Trouw, 5 januari 2005) Dit heeft

ook gevolgen voor de rol van wetenschappers en voor

de manier waarop wetenschappers worden benaderd. K
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85

Annette de Vries (Stichting Echte

Welvaart): “In onze methodiek steken

we in op waarden om voorbij het belang

te komen. Anders zit je gewoon te scha-

ken, monopolie te spelen; ‘ik geef jou

dit, als ik van jou dat krijg’. We moe-

ten elkaar gaan vinden in de beteke-

nis die een bepaald doel heeft

voor eenieder, de waarden die

schuilen achter het belang

met elkaar verbin-

den.”

Roel

in ’t Veld

(Beleids-

adviseur): “Vaak

zeggen adviseurs:

‘Kijk eens hoe onaf-

hankelijk ik ben’. Ik ga

daar altijd tegen tekeer

omdat ik vind dat het

miskent dat je in een

relatie verkeert als adviseur

die een zekere binding

teweeg brengt. Je moet die

relatie niet wegredeneren. Die

relatie brengt met zich dat er

een veelheid van rationaliteiten

is maar er is ook een veelheid

aan orientaties op die relatie.

De adviseur die de aard van de

relatie verwaarloost doordat hij

geen empathie opbrengt en

zich niet invoelt in wat de

rationaliteit van de opdracht-

gever vergt, zal geen goede

adviseur zijn.”

57

58
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Tabel 4.5  Perspectieven op participanten 

In de eerste plaats is het van belang dat deelne-

mers, dus ook wetenschappers, een open, leren-

de houding hebben ten aanzien van het onder-

werp en de andere deelnemers. Deelnemers

moeten ook de essentiële uitgangspunten

van het project onderschrijven; zoals bij-

voorbeeld het betrekken van stakehol-

ders bij technologieontwikkeling en -

besluitvorming. Een sense of urgency

moet worden gedeeld (zie ook De

Bruijn, 1998: 86). Zoals we al zagen

bij de Deliberative Mapping trial

waren wetenschappers en specialisten

geselecteerd op hun capaciteiten en

enthousiasme om in interactie te gaan

met burgers. Het is daarom gebruike-

lijk bij transdisciplinair onderzoek om

eventueel te betrekken deelnemers

eerst te interviewen.59

Wie betrekken Kenmerken

Mode-0 ‘peers’

Mode-1 Wie te betrekken is institutioneel 
bepaald

VERTEGENWOORDIGERS EN Representatie:
REPRESENTANTEN - Vertegenwoordigers, (opinie)leiders

- Representatieve burgers
Individu is vervangbaar door collega 
of demografisch gelijke burger

Intermediair is neutraal

Mode-2 Wie te betrekken wordt per situatie 
bepaald

Deelnemer wordt aangesproken als 
individu 

Individu neemt deel vanuit persoon-
lijke en unieke ervaring; is niet 
vervangbaar.

INDIVIDUELE ACTOREN
Intermediair speelt ook een rol

Gertjan Fonk 

(projectleider Innovatie-

Netwerk): “In het oorspronke-

lijke ideaaltypische model dat ik

heb ontwikkeld - de Toekomst-

beelden van Consumenten systematiek

- zat vooraf een gedegen stakeholderana-

lyse. Niet alleen het inhoudelijk perspec-

tief, hoe iemand in het probleem staat, zou

moeten worden geanalyseerd, maar ook of

iemand een geschikte kandidaat zou zijn om

mee te doen aan zo’n type bijeenkomst. Bij

DTO was daar geen tijd en ruimte voor en er

waren intern (bij SWOKA) verschillende opvat-

tingen over. In de selectie kun je trouwens ook

niet al te kritisch zijn over iemands geschikt-

heid, anders houd je niemand over.

Bereidheid is ook heel belangrijk.”

59
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In de tweede plaats geldt dat het niet altijd mogelijk is

om mensen los te weken van hun institutionele con-

text om zo het creatieve proces te bevorderen.

Deels hangt dit af van het karakter van de per-

soon (bereidheid en flexibiliteit om de nek uit

te steken en nieuwe paden te bewandelen)

maar deels hangt dit ook samen met karak-

teristieken van die institutionele context.

Zo wordt over het wetenschappelijk sys-

teem vaak gezegd dat het samenwerking

met anderen verhinderd omdat weten-

schappers worden afgerekend op publica-

ties in disciplinaire vakbladen. Maar daar-

naast hangt de mogelijkheid tot deelname

aan heterogene samenwerkingsprocessen

ook af van de karakteristieken van een spe-

cifiek vakgebied. Het in hoofdstuk twee

beschreven onderzoek naar de verschillen tus-

sen de epistemische culturen van hoge energie

fysici en microbiologen laat bijvoorbeeld een duide-

lijk verschil zien. Nowotny et al. (2001) interpreteren

de collectivistische cultuur van de hoge energie fysici als

mode-1 en de meer individualistische cultuur van de microbiologen als

mode-2. Het zou vanuit deze beredenering dus makkelijker zijn voor micro-

biologen om deel te nemen aan interactieve processen. 

Transdisciplinair onderzoek biedt ook kansen bij

nog niet ontwikkelde wetenschappelijke gebieden,

bijvoorbeeld ecogenomics. Voorlopig onderzoek

in het kader van de maatschappelijke aspecten

van ecogenomics heeft laten zien dat er onder

wetenschappers veel bereidheid is om op dit

vlak samen te werken en anderen te betrek-

ken. Opvallend is dat de betrokken weten-

schappers, die allen bezig zijn met het

inhoudelijk verder brengen van ecogeno-

mics, nog niet helder voor ogen hebben

welke stakeholders betrokken zouden kun-

nen worden. Door in gezamenlijke work-

shops te brainstormen over de vraag wie er

nu wint bij de ontwikkeling van ecogenomics

en wie er verliest, zijn mogelijke stakeholders

beter in beeld gekomen (Roelofsen et.al., 2007). K
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Gertjan

Fonk (projectleider

InnovatieNetwerk): “Mijn

beeld van de betrokkenheid

van maatschappelijke organisaties

is dat het deelnemen aan interactieve

processen niet hun core-business is.

Primair is voor hen van belang het behar-

tigen van de belangen waar men voor

staat. Ze doen of niet mee of sturen iemand

die er alleen zit vanuit een belangenpositie

en vooral vanuit een korte termijn visie wil

meedenken en -praten. Meedenken over de

(verre) toekomst is er dan niet bij. Daar

willen ze zich dan ook niet mee af fiche-

ren, zeker niet als het gaat om het

vastleggen op mogelijke ontwikke-

lingstrajecten waarvan de

effecten nog onvoldoende

helder zijn.”

60

Annette

de Vries

(Stichting Echte

Welvaart): ‘Wij wer-

den bij het aanzoeken

van sleutelfiguren voor de

campage Echte Welvaart

aangenaam verrast door een

aantal ondernemers. Zij had-

den meer oog voor de toe-

komst en voor wat speelde

in hun maatschappelijke

omgeving dan sommige

maatschappelijke organi-

saties en ze waren veel

nieuwsgieriger naar

innovaties.”

61

60, 61
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Ten slotte willen we nog benadrukken dat in een mode-2 proces, niet

alleen mensen worden geselecteerd met mode-2 kenmerken. Zoals we al

zagen is het voor een mode-2 proces van groot belang dat er gelijktijdig

wordt gewerkt aan een creatief en innovatief proces op projectniveau, en

inbedding en draagvlakverwerving op institutioneel niveau. De uitdaging

van het kernteam van een mode-2 proces is om helder voor ogen te heb-

ben wanneer een mode-1 benadering geschikt is en wanneer een mode-2

benadering.

MODE-2 PRINCIPE DEELNEMERS ZIJN INDIVIDUELE ACTOREN 

4.4 Probleemstructurering

Zoals we in hoofdstuk 2 zagen zijn ‘real-world, tangible problems’ het

startpunt van transdisciplinair onderzoek. De aanname is dat er bij dit

type problemen veel verschillende perspectieven mogelijk zijn die alle het

probleem op een andere wijze definiëren en structureren; welke visie

men heeft op de problematiek en welke kennis hiervoor relevant

is, zal voor de betrokken actoren verschillen. Juist de vele

onzekerheden die er bestaan rondom grote, hardnekkige

vraagstukken heeft geleid tot de pleidooien voor een ande-

re, mode-2 aanpak. Wetenschap speelt niet de rol van pro-

bleemoplosser maar van (mede) probleemstructureerder

(Hischemöller 1993: 170, 2005: 200). Waar in mode-0 en

mode-1 het wetenschappelijke kennisontwikkelingsproces

start met gestructureerde problemen, en het genereren van

oplossingen voor die problemen, staat in mode-2 het zoek-

en leerproces zelf meer centraal.62 Ter vergelijking wordt in

het kader van strategieën voor duurzame ontwikkeling veelal

een onderscheid gemaakt tussen twee manieren van kijken naar

de uitdaging:

1. Ten eerste is er het beeld dat duurzaamheid een einddoel 

is dat je kunt bereiken: “moving toward sustainability

[... by promoting] measures that undertake the technologically easiest,

economically least expensive and politically most palatable activities.”

(Yanarella 2000: 132)

2. Ten tweede is er het beeld dat duurzaamheid een voortdurende zoek-

tocht naar balans is: “sustainability as balance-seeking process. [...]

Sustainability [...] becomes not a distant goal to be striven for but a

complex and dynamic process to be maintained in the face of contin-

uing change and tendencies toward imbalance.” (Yanarella 2000: 132)K
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Marga

Kool (Dijk-

graaf ): “Bij mode-2

wordt er niet over

wetenschap gesproken

maar over leren en onder-

zoek. En dat is ook waar

bestuurders het over heb-

ben. Die hebben het niet

over kennis, maar die

willen dingen onder-

zocht hebben.”

62
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Er tekenen zich dus twee tegengestelde percepties op probleemdefinities

af: ofwel probleemdefinities staan vast of zijn onproblematisch, ofwel het

probleem wordt gezien als veranderlijk, subjectief, contextafhankelijk etc.

Hieronder zullen we aan de hand van

voorbeelden vorm en inhoud geven

aan verschillende percepties op pro-

bleemstructurering. Dat dit belangrijk

is, laat de analyse van het Engelse

stamceldebat van Nelis en Hagendijk

(2005) zien. (zie kader) In een debat

over ogenschijnlijk één onderwerp

hanteren de twee belangrijkste spe-

lers een andere probleemdefinitie. De probleemdefinities herbergen impli-

ciete aannames over voorwaarden en onderwerpen van het debat en over

mogelijke antwoorden of oplossingsrichtingen. Voor een mode-2 proces

waarin actoren bij elkaar komen die waarschijnlijk geen Community of

Practice delen en dus ook de probleemdefinitie niet, maar waarin wel

gezocht wordt naar een gemeenschappelijke oplossingsrichting, is meer

zicht op de constructie van probleemdefinities van groot belang. In het

voorbeeld van Osdorp Complex 50 uit het vorige hoofdstuk was er ook

sprake van verschillende probleemdefinities: bewoners wilden hun woning

en omgeving verbeterd zien, het projectteam wilde de uit-

daging aan om een duurzaam renovatie-project te

realiseren, en de lokale politiek kampte met

een verouderde woningvoorraad en moest

concurreren met een nieuwe woonwijk die

in de nabijheid werd opgetrokken. In

een intensief gezamenlijk zoekproces

werden de probleemdefinities van

verschillende actoren in lijn met

elkaar gebracht. 

Mode-1: Institutioneel bepaald

In bovenstaand voorbeeld van het

stamceldebat volgen de probleemde-

finities van de twee belangrijkste

lobbygroeperingen uit waar hun orga-

nisatie voor staat; ze zijn als het ware

institutioneel bepaald.63 Zowel binnen

beleidswetenschappen als binnen weten-

schapsstudies werd de institutionele

bepaaldheid van probleemdefinities al jaren K
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“In de discussies tussen voorstan-
ders van stamcelonderzoek en Pro-
Life representeren beide partijen
een ander probleem. Pro-Life repre-
senteert de waardigheid van men-
selijke embryo’s. De pro-onder-
zoekslobby representeert ernstige
onbehandelbare aandoeningen.”

Nelis, Hagendijk 2005: 244

Marga Kool (Dijk-

graaf ): “Het kan zijn dat men

zegt: ‘waterberging hoeft niet op

land te gebeuren, zet er maar een groot

gemaal op’. Daar kiezen we op het moment

als Nederland niet voor, maar het zou kunnen

dat dat uit die groep komt. Ik vind in het alge-

meen, dat je als bestuurder het probleem en de

mogelijke oplossing moet kunnen heroverwegen.

De praktijk is anders. Ik ben daar een beetje

cynisch over. Ik heb toch wel vaak de indruk dat

bestuurders nogal eens vanuit hun politieke

overtuiging of belang al bepaalde richtingen in

gedachte hebben en dat zo’n proces alleen

maar dient te leiden tot het invullen van

die veronderstellingen of wensen. Dan

is men niet bezig met het zoeken

naar de beste oplossing.” 

63
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geleden beschreven.64 Zo beschrijft

Whitley (1984) vanuit wetenschaps-

studies dat de mogelijkheid om

als buitenstaander invloed uit

te oefenen op kennisontwik-

keling binnen een bepaalde

discipline afhankelijk is

van de mate waarop die

discipline is georgani-

seerd (zie ook Bunders

1987). Ieder wetenschap-

pelijk veld heeft een

zogenaamd ‘reputational

(of appreciative) system’

dat bestaat uit een zekere

mate van wederzijdse afhan-

kelijkheid tussen wetenschap-

pers en een mate van onzeker-

heid over de positie en taken van

de discipline. Wanneer er bijvoor-

beeld nog veel discussie is over wat de

wetenschappelijke discipline precies onderzoekt

en beoogt is er sprake van deze onzekerheid. De mogelijkheid om de ken-

nisontwikkeling te beïnvloeden is het grootst wanneer de wederzijdse

afhankelijkheid klein is en de onzekerheid over de positie en taken van

wetenschappers binnen het specifieke veld groot. Andersom geldt natuur-

lijk dat wanneer een discipline sterk ‘geïnstitutionaliseerd’ is, wanneer de

uitdagingen van de discipline duidelijk zijn en de relaties tussen onderzoe-

kers bestendigd, problemen niet telkens opnieuw gedefinieerd zullen wor-

den. De verschillen tussen de epistemische culturen die Knorr-Cetina

(1999) heeft onderzocht kunnen ook op deze manier begrepen worden. Bij

de hoge-energie fysici is de wederzijdse afhankelijkheid heel groot en de

positie en taken van het vakgebied helder; samenwerking met anderen

buiten het vakgebied is bijna niet mogelijk.

Het is precies dit mechanisme dat denkers over transdisciplinair onderzoek

aanzet om te stellen dat bij ongestructureerde problemen, het vraagstuk

gedefinieerd moet worden vanuit de probleemsituatie, en niet vanuit

bestaande disciplines. “Transdisciplinarity presupposes that reality escapes

any combination of disciplinary perspectives, which are themselves treated

as little more than an artifact of the last 150 years of the history of the

Euro-American university system.” (Fuller, 2001) Het onderzoeksveld

bepaald niet wat het probleem is, maar het probleem definieert het veld.K
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Annette de Vries

(Stichting Echte Welvaart): “Tijdens

een door Echte Welvaart en Stichting

Natuur en Milieu georganiseerde ‘Inspiratiedag

op locatie over MILO’ (Milieukwaliteit In de

LeefOmgeving, een nieuwe regelgeving van VROM) gaf

een gemeenteambtenaar aan dat als een bewoner klaagt

over geluidsoverlast, hij er iemand naar toe stuurt met een

decibelmeter. ‘Als het geluid onder de norm blijft schrijf ik

daarover een brief naar de klager. Daarmee zit mijn taak

erop.’ Geluidsoverlast was vanuit zijn beleidspositie een 

probleem van normoverschrijding: de oplossing ligt in het

meten van het aantal decibellen op bepaalde afstand van

de bewoning. Tijdens de Inspiratiedag leidde de excursie

langs een aantal lawaaiige plekken. De betref fende

ambtenaar was zeer verbaasd over wat hij zelf waar-

nam nu hij als ‘bewoner’ door de wijk fietste.

‘Het is geaccepteerd, maar wat een kabaal.’

Geluidsoverlast was nu geen kwestie

van normoverschrijding maar

van beleving.”

64

xiii
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Ook het transitiegerichte programma Duurzame Stedelijke Vernieuwing van

NIDO startte met een heldere definitie van wat Duurzame Stedelijke

Vernieuwing is en richtte van daaruit het programma in (in termen van

interventieactiviteiten, doelen). Echter, na verloop van tijd kwam daar ver-

andering in: NIDO-DSV zette de probleemdefinitie in beweging. In de vol-

gende paragraaf geven we een schets van de manier waarop het program-

mateam Duurzame Stedelijke Vernieuwing van NIDO omging met het defi-

niëren van de uitdaging waar het programma voor stond.xiv

Mode-2: Een probleemdefinitie in beweging

De eindrapportage van het NIDO-programma Duurzame Stedelijke

Vernieuwing geeft een uitgebreide beschrijving van hoe de ‘uitdaging’ die

voorlag werd geanalyseerd en gedefinieerd (zie van Twillert et al. 2004:

3.2.1). In eerste instantie werd er voor gekozen om een extern bureau

(Bureau Ruim en DHV) een analyse te laten uitvoeren om te komen tot een

afbakening en aanscherping van het programma. Hier kwamen een aantal

inhoudelijke speerpunten (terugdringen mobiliteit, ruimtebeslag, etc.) en

definities (een duurzame leefwijk = een wijk die bewonersbehoeften facili-

teert) uit. In een aantal gesprekken met stakeholders en tijdens drie

workshops werden de analyse en de speerpunten getoetst en vastgesteld.

Tot zover een relatief voor de hand liggende manier voor het vaststellen

van de ‘uitdaging’ en het probleemgebied. 

Echter, met de komst van de procesmanager ontstond een nieuwe situatie.

De speerpunten bleken niet voldoende tegemoet te komen aan de vraag

vanuit het werkveld. De procesmanager bleek zich meer te willen verdie-

pen in het begrippenkader en de gerelateerde stedenbouwkundige inhoud

voor een duurzame stedelijke vernieuwing. Tijdens rondetafelgesprekken

met deskundigen uit het veld is ervoor gekozen om inhoudelijke thema’s

te bezien als vragen die in de loop van het programma beantwoord moe-

ten worden. De centrale vraag werd: ‘waar gaat duurzame stedelijke ver-

nieuwing over?’.

Bovenstaande beschrijving van de probleemstructurering (zie ook van

Twillert et al. 2004: 3.2.1) laat een interessante tweedeling zien. In eerste

instantie was men er op uit om te komen tot een afbakening en aanscher-

ping van het onderwerp. Bureau Ruim en DHV kwam tot een doelstelling

en een aantal bijbehorende speerpunten. Hiermee ontstonden de hoofdlij-

nen voor een programmaplan waarmee NIDO aan de slag zou kunnen

gaan. Echter, gaandeweg werd de strategie om met een uitgewerkte visie

op duurzame stedelijke ontwikkeling op pad te gaan losgelaten. De vraag:

‘waar gaat duurzame stedelijke vernieuwing over?’ hoefde niet bij de start K
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van het programma beantwoord te zijn, maar werd

juist leidend in het vormgeven van het programma. 

Deels had dit te maken met het feit dat een

gedeelde probleemdefinitie er niet bleek te zijn.

Toen de (nieuwe) programmamanager in januari

2002 naging welke opvattingen van het ‘duur-

zaamheidparadigma’ op dat moment domi-

nant waren binnen het werkveld, bleek duur-

zaamheid betrekking te hebben op materi-

aalgebruik en energiebesparing, dan wel

helemaal niet op de agenda te staan.

Bovendien bleek uit interacties met men-

sen uit de praktijk (bij het zoeken naar

lokale projecten) dat het niet zinvol was

om met je visie (en bijbehorende dissemi-

natieactiviteiten) het veld in te gaan. “Het

versnellen van inhoudelijke vernieuwing

(duurzame sociale aanpak) doe je door

mee te doen, niet door iets (werk) toe te

voegen.” 

Het programmateam heeft er daarom

bewust voor gekozen om het concept

‘duurzaamheid’ in relatie tot stedelijke ver-

nieuwing niet van tevoren vast te leggen.

Afhankelijk van de lokale vraag en dominan-

te opvatting over duurzaamheid werd bepaald

naar welke kant het begrip oprekking behoef-

de. In de praktijk betekende dit dat de proces-

of programmamanager meeliep met een lokaal

project en van daaruit de discussie en articulatie

betreffende duurzaamheid vorm gaf. Kortom, het

programmateam van NIDO-DSV hanteerde een ‘pro-

bleemdefinitie in beweging’. Telkens opnieuw werd tijde-

lijk vastgelegd waar duurzame stedelijke ontwikkeling nu

eigenlijk over gaat. Deze contextuele benadering leverde een pluriforme

verzameling van betekenissen van duurzame stedelijke vernieuwing op. Zo

lag in Den Helder de nadruk op de wijkeconomie, terwijl in Vlaardingen de

sociale duurzaamheid in beeld kwam met de video ‘dierbaar en duurzaam’. 

Het structureren van een probleem is in mode-2 niet een activiteit die

vooraf gaat aan het proces, maar het maakt onderdeel uit van het proces:

soms zelfs gaat het hele transdisciplinaire onderzoek over de probleem-K
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Annette de

Vries (Stichting Echte

Welvaart): “In 1999

startte vanuit Stichting

Natuur en Milieu de campagne

“En dan nu: echte welvaart!” De

openingszet van de campagne was

een statement: in ons streven naar

kwantitatieve en materiële welvaart

veronachtzamen we waarden en behoef-

ten die cruciaal zijn voor een duurzame

samenleving. Om meer aandacht te vragen

voor deze waarden werd een grootschalige

publiekscampagne beoogd. Gaandeweg

raakten we ervan overtuigd dat wij zelf niet

moesten bepalen wat echte welvaart is

maar dat we daarover in gesprek moesten

gaan met mensen in organisaties en netwer-

ken, de beslissers, de opinieleiders, de

sleutelfiguren binnen organisaties, politiek

en bedrijfsleven. Door in gesprek te gaan

over wat echte welvaart is, voor die per-

soon in die context, door ontmoetingen

te organiseren, door projecten te initië-

ren en samenwerking te stimuleren.

Het aanvankelijke plan voor een

inspirerende maar licht moralise-

rende brede publiekscampagne

werd omgezet in een netwerk-

benadering: het grote ver-

haal veranderde in een

heleboel kleine 

verhalen.”

65
Methodo log i e
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structurering. Zo beschrijft Hisschemöller (2005) de belangrijkste kenmer-

ken van een participatief leerproces als:

1. het faciliteren van de interactieve articulatie van conflicterende 

perspectieven 

2. het faciliteren van de interactieve evaluatie van conflicterende 

argumentatielijnen 

3. het faciliteren van het vormen van een conclusie in de vorm van 

consensus of rivaliserende beleidsopties.

Centraal staat dus het articuleren van de perspectieven, het reflecteren

daarop en het bereiken van een conclusie, waarmee de problematiek

gestructureerd is in één of meerdere opties. Ook Smits et al. (2004) onder-

strepen de rol van systemische instrumenten in de articulatie van de vraag

(naar innovaties) en daarmee de structurering van de problematiek.

Dit kan bijvoorbeeld doordat de intermediair mee gaat doen met project in

de praktijk en probleemdefinitie ter plekke ‘oprekt’ (zoals in het voorbeeld

van NIDO-DSV). Hiermee wordt articulatie van kennis, zorgen, inzichten en

visies door mensen in de praktijk gestimuleerd (zie ook Loeber

2004). Omdat mensen die niet professioneel bezig zijn met

articulatie-werk, in het nadeel zijn ten opzichte van veel

wetenschappers en beleidsmakers, is het vaak nodig om

een apart proces te organiseren waarin articulatie

wordt gefaciliteerd, zoals het geval was in de studie

naar de maatschappelijke agenda van biotechnologie

en voeding (De Cock Buning, 2006). In andere

gevallen hebben ook wetenschappers de problema-

tiek niet gearticuleerd zoals in het geval van de

maatschappelijke aspecten van ecogenomics. Door

in een gezamenlijke workshop een beeld te creë-

ren van de mogelijke bijdrage van ecogenomics

aan maatschappelijke vraagstukken ontstaat een

voorlopige probleemstructurering. Door het in de

volgende fase betrekken van maatschappelijke

stakeholders (de geïdentificeerde winners en

verliezers van ecogenomics) wordt het probleem

opnieuw gestructureerd: een probleemdefinitie in

beweging (Roelofsen et.al. 2007).66

Ten slotte zijn er problemen waarbij de gevestig-

de probleemdefinities met elkaar in concurrentie

zijn: ze strijden met elkaar, zoals het geval was

in de casus van het Engelse stamceldebat (Nelis,

2005). Het bij elkaar brengen van deze conflicte- K
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Gertjan Fonk

(projectleider

InnovatieNetwerk): “Bij

SWOKA deden we een

project over gehandicap-

tenvervoer: dat onderwerp

zat al 20 jaar vast.

Aangenomen werd dat het pro-

bleem vooral lag bij de taxibe-

drijven. Onze oplossingsrichting

was er juist op gericht om met

een voor het probleem relevante

groep verschillende partijen aan

dit probleem te werken en niet

alleen met taxibedrijven. We heb-

ben toen drie bijeenkomsten

gehad met die verschillende par-

tijen en met elkaar een actieplan

opgesteld. Uiteindelijk is daar

een convenant uit voortgekomen

waarin een set van gedragsre-

gels is opgenomen voor de

verschillende partijen.”

66
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rende perspectieven om zo het probleem opnieuw te articuleren kan een

doel zijn van transdisciplinair onderzoek. Zo brachten De Cock Buning en

Cohen (2003) stakeholders van het gebruik van kleine apen voor onder-

zoek bij elkaar voor een gezamenlijke probleemstructurering. Om de

invloed van de huidige belangen te minimaliseren werd de discussie in de

toekomst geplaatst middels de vraag: “Wat zou u in 2025 veranderd willen

zien in het kleine apenonderzoek?” De dierenbeschermers, apenonderzoe-

kers, proefdierdeskundigen, inspecteurs en beleidsmakers maakten ieder

hun analyse op papier en gaven deze door aan hun rechterbuurman (de

zogenaamde ‘write-and-shift’ techniek) waardoor de deelnemers werden

gedwongen om vanuit hun eigen specifieke invalshoek de oorzaken van de

problemen van de ander te benoemen op papier. Vervolgens werden de

analyses samengevoegd tot een grote probleembeschrijving van de drem-

pels en hun diepere oorzaken om te komen tot een betere situatie in

2025.

Probleempercepties

Kunnen we uit deze verschillende voorbeelden kenmerken afleiden voor

het omgaan met probleemstructurering in mode-1 en mode-2? Uit de

beschreven voorbeelden komen de volgende verschillende aspecten van

het structureren van het probleem naar voren (zie ook tabel 4.6): 

We zagen dat er mechanismen (epistemische culturen, zoals een stabiele

discipline) zijn welke bepalen hoe een probleem (vaak impliciet) wordt

gepercipieerd. Dit kan kennisontwikkeling voor gestructureerde problemen

bevorderen. Tegelijkertijd kan het een belemmering zijn voor een mode-2

aanpak.

In mode-2 zien we de opvatting dat een probleem gedefinieerd wordt in

de context, met mensen en niet vanuit gestolde probleempercepties van

een beleidsveld, een belangenorganisatie of een discipline. Bovendien is

de probleemdefinitie continu in beweging en nooit af; het analyseren van

de situatie, gedurende het zoeken naar oplossingen, vindt regelmatig

plaats in een cyclisch proces zoals geschetst in figuur 4.1.

De twee eerder genoemde twee definities van duurzaamheid/duurzame ont-

wikkeling leiden tot het belangrijke inzicht dat de (on)gestructureerdheid

van een probleem niet zozeer een eigenschap van het probleem is, maar

een (soms impliciete) keuze van de probleemeigenaar. Heel duidelijk kwam

dit naar voren in de probleemperceptie van verschillende intermediairs op

het gebied van duurzame stedelijke vernieuwing. In sommige gevallen

benaderen intermediairs duurzame stedelijke vernieuwing als gestructu-K
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reerd probleem: duurzaamheid als doel. Wanneer een intermediair zijn rol

invult als het vertalen van beleidsthema’s naar kennisprogramma’s gaat hij

ervan uit dat er consensus is over de waarden; het betreft immers een

politiek uitgekristalliseerd probleem. Er kunnen in dat geval wel kennis-

leemtes zichtbaar worden. Bij een gestructureerde probleemopvatting 

hoeven de kennisleemtes niet te worden geproblematiseerd maar zal de

intermediair kennis en informatie aandragen om tot de eenduidige oplos-

sing te komen. Het beschikbaar stellen van informatiebladen over bijvoor-

beeld het duurzaam gebruik van materialen is hiervan een voorbeeld.

Andere intermediairs beschouwen duurzame stedelijke vernieuwing als

ongestructureerd probleem en gaan samen met hun omgeving een zoek-

tocht aan naar de betekenis van duurzame stedelijke vernieuwing in ver-

schillende contexten. Het organiseren van leerprocessen, waarbij praktijk-

mensen en onderzoekers wederzijds leren, ligt dan voor de hand. 

Bijvoorbeeld door het betrekken van het bewonersperspectief bij het ont-

wikkelen van duurzame wijken, niet alleen vanwege het creëren van draag-

vlak, maar ook vanwege de deskundigheid die zij hebben.

Tabel 4.6  Perspectieven op probleemdefiniëring

Ook het Osdorp Complex 50 voorbeeld laat zien dat de probleemopvatting

niet zozeer een eigenschap van het probleem is, maar een keuze van de

probleemeigenaar. Zoals de betrokken milieuadviseur het zegt: “Eigenlijk

heb je vier keuzes: pappen en nathouden, opknappen, herstructureren &

herpositioneren en sloop/nieuwbouw. De architect en de corporatie hebben

dit project echt gemaakt, ondanks de weerstanden die er waren om toch

gewoon te kiezen voor sloop/nieuwbouw. De kracht zit in mensen met

bezieling, die de potenties zien van de bestaande stad, de bestaande

woningvoorraad en van daaruit werken.” Vanuit het perspectief van de K
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Probleemdefiniëring Kenmerken

Mode-0 Kennisontwikkeling niet 
probleemgestuurd

Mode-1 Probleem is gestructureerd: 
Duurzaamheid is einddoel wetenschappelijke kennisontwikkeling 
Gestructureerd probleem vanuit discipline

Mode-2 Probleem is dynamisch: meebewegen

Probleem is contextafhankelijk: 
faciliteren lokaal articuleren 

Ongestructureerd probleem
Duurzame ontwikkeling is zoektocht
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reguliere bouwpraktijk was de keuze voor sloop/nieuwbouw dus vanzelf-

sprekender geweest; het gaat dan om een gestructureerd probleem. Toch

heeft de opdrachtgever besloten het proces op een interactieve, lerende

wijze aan te pakken, wat ongetwijfeld een ander resultaat heeft opgele-

verd dan wanneer het project zou zijn benaderd vanuit een mode-1 visie.

MODE-2 PRINCIPE PROBLEMEN ZIJN DYNAMISCH EN CONTEXTAFHANKELIJK

4.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar de methode van transdisciplinair

onderzoek. We zagen dat het ontwerpen van een mode-2 aanpak een

interactief en iteratief proces is waarin de intermediair continu afwegingen

maakt met betrekking tot interventies en in te zetten instrumenten. Voor

mode-1 problemen is het vaak voldoende om individuele instrumenten in

te zetten, bijvoorbeeld om zichtbaar te maken hoe dingen zijn gegaan

(case studies), hoe bepaalde dingen nu gaan (interviews), welke meningen

mensen hebben (focusgroep, opinion poll), wat de effecten van technolo-

gieën zijn (klassieke vormen van TA, zoals life-cycle analysis, impact stu-

dies). Mode-2 methodologieën hebben als doel om mensen met elkaar in

contact te brengen en een verandering te bewerkstellingen binnen het pro-

ces van onderzoek. Methoden in transdisciplinair onderzoek worden eigen-

lijk altijd ingezet om meerdere doelen tegelijk te realiseren. Het gebruik

van een combinatie van methoden (triangulatie) heeft tevens als doel om

verkregen kennis vanuit verschillende perspectieven te valueren en daar-

mee robuuster te maken. Het beschrijven van dit proces maakt, voor dege-

nen die niet direct bij het proces betrokken zijn, helder en transparant

onder welke omstandigheden de verkregen kennis is ontwikkeld. 

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat het werken aan condities in de

omgeving van het project ook onderdeel uitmaakt van het onderzoek. Het

inzetten van instrumenten kan dan niet gestandaardiseerd worden maar is

heel precies maatwerk, waarbij mode-2 principes leidend zijn. 

Processen, mensen en hun netwerken staan centraal. In een mode-2 situ-

atie staat een instrument nooit op zich. Het gebruik ervan is ingebed in

een analyse-interventie-output cyclus waarbij interventies op verschillende

niveaus met elkaar samenhangen. Bovendien is het inzetten van een ins-

trument maatwerk. In elke situatie gebeuren weer andere dingen en gaan

andere dingen mis. Soms gaat het snel, soms duurt het langer en soms

moet het hele proces worden bijgestuurd. 

MODE-2 PRINCIPE EEN MODE-2 INTERMEDIAIR BEPAALT INTERVENTIES OP

BASIS VAN INTERACTIESK
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Mode-2 principes

Epistemologie 

Wetenschappelijke kennisontwikkeling en maatschappelijke processen 
(zoals oplossingsprocessen voor ongestructureerde problemen) co-evolueren

Wetenschappelijke kennis en praktijkkennis worden geïntegreerd

Meningen, ideeën en feiten zijn in het geval van ongestructureerde problemen 
moeilijk te scheiden 

Kenniscocreatie is een communicatief proces dat plaatsvindt binnen een 
gedeelde praktijk.

Methodologie

Gedurende het gehele proces werken onderzoekers én stakeholders actief 
met elkaar samen.

De verschillende fasen itereren in een cyclisch proces 

Monitoring en reflectie bevorderen leren binnen het proces
Het inzetten van instrumenten is maatwerk 

Een mode-2 aanpak is gericht op meerdere niveaus tegelijk

Een intermediair creeërt verschillende vormen van continuïteit (alignment) 
tussen meerdere epistemische culturen 

Deelnemers zijn individuele actoren

Problemen zijn dynamisch en contextafhankelijk

Een mode-2 intermediair bepaalt interventies op basis van interacties

5  Wee rba r s t i gheden

In het vorige hoofdstuk hebben we beargumenteerd dat een keuze van geschikte in-

strumenten (uitgevoerd in de goede volgorde) geenszins garandeert dat deze op zo’n

wijze worden ingezet dat ze de basisprincipes van de mode-2 aanpak ondersteunen

en stimuleren. Rowe en Frewer stellen dat “Although it is true that much of the suc-

cess or failure of a particular exercise will stem from how the particular exercise is

applied, we suggest that it is also true that structural features of the general mecha-

nism will limit or enhance the chances of effectiveness.” (2005: 264) Aangezien het

herkennen van deze structurele (mode-2) kenmerken van de methode samenhangt

met een bepaalde (mode-2) grondhouding die ook weer doorwerkt in de (mode-2)

uitvoering van de methode hebben we een aantal kenmerken, of principes, van een

mode-2 aanpak geformuleerd. De MODE-2 PRINCIPES die in dit rapport zijn beschreven,

zowel met betrekking tot epistemologische als methodologische aspecten van trans-

disciplinair onderzoek, staan samengevat in onderstaande tabel 5.1.

Tabel 5.1  Mode-2 principes
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Wee rba r s t i gheden

In dit hoofdstuk beschrijven we de rol van mode-2 principes bij het anticiperen op,

herkennen van en omgaan met potentiële valkuilen en knelpunten. Juist doordat we

mode-1 en mode-2 interfaces tussen wetenschap en praktijk steeds naast elkaar heb-

ben gezet, krijgen we zicht op de weerbarstigheden die optreden bij het in de prak-

tijk brengen van een mode-2 werkwijze. We zullen dat in dit hoofdstuk verhelderen

en hopen daarmee een handreiking te geven aan mode-2 intermediairen. 

5.1 Valkuilen en knelpunten

Laten we eens kijken naar een praktijkvoorbeeld en een aantal aandachts-

punten die dit opleverde. Het door LNV gefinancierde onderzoeksprogram-

ma ‘Nieuwe Veehouderijsystemen’ heeft tot doel op een interactieve, inter-

disciplinaire en innovatieve manier bij te dragen aan de transitie naar een

maatschappelijk gewenste en duurzame veehouderij (Bos, 2002: 2). Het

programma heeft allerlei kenmerken van een mode-2 aanpak, zoals in dit

rapport beschreven. Tijdens een workshop in de loop van het programma

werden de betrokken onderzoekers gevraagd naar de belangrijkste winst-

punten en de belangrijkste punten van frustratie in het interactieve, inter-

disciplinaire en innovatieve werken.

Conclusies die werden getrokken, zijn (Bos, 2002): 

• Het verschil in tijdshorizon tussen onderzoekers (langer) 

respectievelijk stakeholders (korter) bleek problematisch.67

• Actieve stakeholders en onderzoekers hadden de neiging 

om ‘voor de muziek uit te gaan lopen’ met als gevolg dat 

in een latere fase de communicatie en interactie met een

breder publiek moeizaam verloopt. 

• De groep stakeholders die betrokken was, bleek een-

zijdig van samenstelling.

• Processen werden van tevoren toch teveel gepland. 

• Belangen en verwachtingen hadden veel eerder en veel 

helderder op tafel moeten komen. Daarvoor is een dia-

loog nodig. 

• Men moet sneller beslissingen nemen vanuit de 

onderbuik (het gevoel), durven met onzekerheid

om te gaan.

• De Nederlandse consensuscultuur leidde er in 

een aantal projectgroepen toe dat dissensus,

dilemma’s en conflicten niet uitgediept maar 

weggesmeerd werden. 

Het is interessant dat de aanbevelingen en conclusies die genoemd wor-

den om het proces te verbeteren niet veel afwijken van de succesfactoren

Gertjan

Fonk (pro-

jectleider

InnovatieNetwerk):

“Bij het DTO project

Vervoer Vraag-

systeem brachten we

professionals uit de

vierhoek kennisin-

frastructuur,

bedrijfsleven, ngo’s

en overheid bij

elkaar. Het was lastig

om het bedrijfsleven erbij

te houden. Zij vonden het

proces te langzaam gaan. Het

proces startte van scratch, terwijl

zij verder wilden. 

67
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Aandachtspunten in de praktijk Modus-conflicten

- het verschil in tijdshorizon tussen conflict op de grens van institutioneel 
onderzoekers respectievelijk stakeholders niveau en projectniveau 
bleek problematisch 

- actieve stakeholders en onderzoekers conflict op de grens van projectniveau
hebben de neiging om ‘voor de muziek uit en wijdere context
te gaan lopen’ met als gevolg dat in een 
latere fase de communicatie in interactie 
met een breder publiek moeizaam verloopt.

- processen worden vantevoren toch conflict op projectniveau tussen willen
teveel gepland en doen; i.e. men wil wel werken

zonder blauwdruk maar men doet het niet

- belangen en verwachtingen moeten veel conflict op projectniveau tussen willen 
eerder en veel helderder op tafel komen. en doen 
Dialoog nodig.

- De Nederlandse consensus-cultuur leidt conflict op de grens van projectniveau
er in een aantal projectgroepen toe, dat en persoonlijk (of institutioneel) niveau 
dissensus, dilemma’s en conflicten niet 
uitgediept, maar weggesmeerd worden.

van transdisciplinair onderzoek. Kortom, tekenend voor de stand van

zaken met betrekking tot de methodologie van transdisciplinair onderzoek

is de volgende situatie:

1. in de literatuur worden succesfactoren uitgebreid beschreven;

2. ervaringen in de praktijk leveren aandachtspunten op die kennelijk 

heel moeilijk te realiseren zijn. 

Kunnen we nog iets meer zeggen over het type aandachtspunten waar men

in de praktijk tegen aan loopt? In hoofdstuk 4 hebben we het belang

benadrukt van de diverse contexten van een transdisciplinair onderzoeks-

project. We hebben gezien dat een mode-2 aanpak vier elementen (of

niveaus) met elkaar in lijn moet brengen:

• de wijdere context met vaste patronen en paradigma’s;

• de institutionele settingen met regels, procedures, culturen;

• het project met bepaalde ambities en uitgangspunten;

• de deelnemers met hun waarden, belangen, expertise. 

Zoals figuur 5.1 hieronder laat zien, liggen de aandachtspunten die volg-

den uit de workshop over Nieuwe Veehouderijsystemen elke keer op de

grens tussen twee niveaus (bijvoorbeeld tussen een mode-2 project en een

mode-1 context), of op het projectniveau (bijvoorbeeld door een verschil

tussen mode-2 intentie en mode-1 uitvoering).

Figuur 5.1  Modus-conflicten in twee varianten
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We zien dus dat bij een mode-2 aanpak potentiële knelpunten en valkuilen

liggen in de: 

A. grensdynamiek (knelpunten liggen op de grens tussen twee niveaus);

B. interne dynamiek (valkuilen op projectniveau die te maken 

hebben met het verschil tussen de intentie en de uitvoering).

In beide gevallen gaat het om een modus-conflict tussen mode-1 en 

mode-2. Dus wanneer de Nederlandse concensus-cultuur er toe leidt dat

dilemma’s en conflicten worden weggesmeerd, dan is dat een conflict tus-

sen mode-1 attitude van deelnemers en mode-2 intentie van het project.

En wanneer processen van te voren toch teveel worden gepland is het een

conflict tussen een mode-2 intentie van het projectteam en een mode-1

uitvoering.

De knelpunten die in de grensdynamiek zichtbaar worden, en de val-

kuilen in de interne dynamiek, zijn te zien als weerbarstighe-

den.68 Met weerbarstigheden bedoelen we de neiging van men-

sen en systemen om te blijven denken en doen wat ze altijd

al deden.69 Vanuit het perspectief van dit rapport kunnen

weerbarstigheden begrepen worden als de manifestatie van

mode-0 of mode-1 denk- en handelingspatronen. We heb-

ben in dit rapport mode-0, -1 en -2 beschouwd als explo-

ratieve concepten, waarmee we methodologische en epis-

temologische aspecten van transdisciplinair onderzoek

konden verhelderen en verdiepen. Maar tegelijkertijd heb-

ben we in hoofdstuk 1 ook gezien dat plei-

dooien voor transdisciplinair onderzoek

samenhangen met een veranderende

visie op de samenleving: van een

industriële mode-1 samenleving

naar een mode-2 ‘netwerksa-

menleving’. Onze samenleving

is echter noch te beschrijven

als mode-2, noch als mode-1:

we zien beide perspectieven

op allerlei plekken naast elkaar

en tegelijkertijd. Voor veel problemen zijn

mode-1 instituties en werkwijzen heel

geschikt. Voor de benadering van ongestruc-

tureerde problemen levert dit echter wel een

uitdaging op. Wanneer men een ongestructu-

reerd probleem wil aanpakken en daarvoor

transdisciplinair onderzoek wil doen zal men

aanlopen tegen mode-1 instituties, regels,K
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Peter

Nijkamp

(voorzitter NWO):

“We hebben soms

tegen de kritiek in, ook

vanuit het veld, gezegd

dat we dingen anders

moeten aanpakken, dat we

kennis moeten aanpakken

via een thematische insteek

en internationale samenwer-

kingsarrangementen. We

hebben daarbij af en

toe best

moeten strij-

den tegen men-

sen die vonden

dat een dure mono-

bril de beste bril

is.”

Jeroen

Bordewijk (supply

chain excellence Uni-

lever): “Wat opvalt is dat

als je een transitie wilt realise-

ren en je kijkt naar de problema-

tiek, dan zijn er altijd wel instituties

en platformen die zeggen dat zij de

oplossing hebben. Je moet dan eigenlijk

zeggen: ‘dat is niet wat we zouden moe-

ten gaan doen’. We moeten echt een hele

andere aanpak proberen, loskomen van

het bestaande stramien en keurslijf. Dan

moet je partijen erbij betrekken, nieuwe

maar ook bestaande, waardoor je tot

andere constructies komt dan die je op

dit moment hebt of waar je überhaupt

aan gedacht hebt.”

68

69
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werkwijzen en opvattingen die niet congruent zijn met de mode-2 aanpak.

De praktijk is weerbarstig. Dit geldt zowel voor de omgeving (grensdyna-

miek) als voor de werkwijze en aanpak van het probleem (interne dyna-

miek). Men kan dus eigenlijk al anticiperen op modus-conflicten; ze zijn

bijna onvermijdelijk. In een analyse van een interactief beleidsproces in de

Bijlmer laat Metze (2006) zien hoe deelnemers, middels taal, grenzen trek-

ken tussen domeinen en tussen een vernieuwende werkwijze en de institu-

tioneel geaccepteerde aanpak. 

Teruggrijpend op de Veehouderijsystemen voorbeelden: het is te verwach-

ten dat deelnemers aan projecten dilemma’s weg zullen smeren, want we

leven grotendeels in een mode-1 consensus cultuur. Het MODE-2

PRINCIPE dat mensen worden benaderd als individuen, met

aandacht voor individuele zorgen, verwachtingen, wen-

sen (en dus ook aandacht voor verschillen, conflicten,

achterliggende waarden etc.) staat tegenover het

MODE-1 PRINCIPE dat deelnemers een achterban verte-

genwoordigen of alleen in hun rol als werknemer

kunnen participeren.70 Ook op het tweede voor-

beeld, dat men toch meer ging plannen dan

beoogd, kan men anticiperen: voor professionals

die getraind zijn in mode-1 projectmatig werken is

het niet makkelijk om het MODE-2 PRINCIPE te imple-

menteren van iteratief en procesmatig werken. 

We zien dus dat een kracht van de modus-typologie

niet alleen ligt in het onderscheiden van verschillende

principes en kenmerken die horen bij transdisciplinair

onderzoek, maar ook in het beter begrijpen van de weer-

barstigheden die optreden in de praktijk. 

In de praktijk van de huidige Nederlandse samenleving, die zich noch vol-

ledig laat beschrijven als mode-1 noch als mode-2, is de dynamiek tussen

mode-1 en mode-2 realiteit. We zullen hieronder aan de hand van een 

aantal voorbeelden laten zien hoe de MODE-2 PRINCIPES en het concept 

alignment helpen om hierop te anticiperen en er mee om te gaan. K
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Gertjan

Fonk 

(projectleider

Innovatie-

Netwerk): “Tijdens

bijeenkomsten maak-

ten we mensen los van

hun thuisbasis door expliciet

te zeggen: U komt wel uit de

kring van ..., maar je hoeft je

daar nu niet achter te scharen.

Er komt wel een moment dat

je vraagt: wil je je hier aan

committeren? Dan ga je

terug naar je thuis-

basis.”

Knelpunten en valkuilen zijn te begrijpen als weerbarstigheden in de grens-

dynamiek (een verschil in modus tussen verschillende niveaus: projectniveau 

en omgeving, of projectniveau en individuele competenties) en in de interne

dynamiek (een verschil in modus tussen intentie en uitvoering).

70
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5.2 Grensdynamiek

Een veel voorkomend knelpunt bij transdisciplinair

onderzoek is het modus-conflict tussen percepties

van kennis van het project en de potentiële deel-

nemende wetenschappers.71 Op projectniveau zal

de gedachte zijn dat, om een bijdrage te kunnen

leveren aan het oplossen van ongestructureerde

problemen, verschillende types kennis geïnte-

greerd moeten worden. Het AWT advies over mul-

tidisciplinair onderzoek geeft aan dat: “In veel, zo

niet alle, gevallen zal blijken dat traditionele gren-

zen tussen disciplines, maar ook tussen weten-

schap en praktijk, overschreden moeten worden.”

(AWT 2003: 47) Het MODE-2 PRINCIPE is dat naast

wetenschappelijke kennis ook ervaringsdeskundigheid

en praktijkkennis van belang zijn.

Dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan wordt door

velen onderkend. Zo bleek tijdens het onderzoek van Caron-

Flinterman (2005) naar kansen voor het betrekken van patiën-

tenkennis bij biomedisch onderzoek dat veel biomedisch 

onderzoekers erg sceptisch waren over de kennis van patiënten.72

Er is een modus-conflict tussen de Mode-2 ambities van het project ener-

zijds, en de Mode-1 percepties van een potentiële deelnemer aan het pro-

ject anderzijds. Ook in de casus van de Cumbriaanse schapenboeren speel-

de dit conflict: de experts zagen de boeren als leken op het gebied van de

gevaren van radioactieve besmetting, terwijl de schapenboeren duidelijk

wel de benodigde kennis hadden om lokaal om te gaan met de gevaren.

Beiden hadden, wat Collins en Evans noemen, ‘contributory’ expertise,

maar misschien kwam het door de afwezigheid van ‘interac-

tional’ expertise dat er geen constructieve interactie

plaatsvond tussen de schapenboeren en weten-

schappers. Wellicht had een intermediair met

‘interactional’ expertise een rol kunnen spelen:

“Cumbrian farmers might well have had more

success in their dealing with the scientists

from the UK Ministry of Agriculture, Fisheries

and Food (MAFF) and from British Nuclear

Fuels Ltd (BNFL), if their concerns were

mediated by a Greenpeace scientist, a Brian

Wynne, or the like.” (Collins et al. 2002: 256)

102

Weerba r s t i ghedenWee rba r s t i gheden

André van der Zande (dg minis-

terie LNV): “Wie zijn nou de

‘peers’, wie heeft nou eigenlijk het

oordeel over dit soort ondernemen-

de nieuwe vormen van kennis en

wetenschap bedrijven. Dat is lastig.

Dan zie je al heel snel bij de wat

betere wetenschappers een soort

smetvrees van: ‘ja maar ik ga me

toch niet inlaten met sociale weten-

schappen, laat staan met praktijk-

kennis, kom op, daar kan ik niet

mee voor de dag komen’. Dus je

moet dan checks & balances

maken en rewards en die

geloofwaardig inrichten in

de carrièrelijnen, de pre-

stigeontwikkeling,

van mensen.”

Gertjan

Fonk (projectlei-

der InnovatieNetwerk):

“Toen ik vanuit SWOKA, een

wetenschappelijke georiënteer-

de omgeving, burgers ging

betrekken bij het maken van toe-

komstbeelden en interactieve pro-

cessen ging organiseren was de

reactie: ‘dit past niet bij onze organi-

satie, dit is niet wetenschappelijk’.”

71

72
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Wat is dan de rol van de intermediair met ‘interactional’ expertise? In

hoofdstuk 4 hebben we het begrip alignment geïntroduceerd. Het concept

zelf kan helpen om een stap verder te gaan dan de observatie of constate-

ring dat er een spanning optreedt tussen twee niveaus. De constatering

van het modus-conflict kan, met het begrip alignment op het netvlies, lei-

den tot de vraag of en hoe de twee modi met elkaar in lijn gebracht kun-

nen worden. 

In het geval van de biomedisch onderzoekers en patiëntenparticipatie zijn

een aantal alignment strategieën gevolgd. In de eerste plaats heeft de

intermediairxv, op basis van diepte-interviews, geconstateerd dat het niet

verstandig was om patiënten en sceptische biomedisch onderzoekers

direct bij elkaar te brengen in een interactieve workshop. De kans op

alignment werd laag ingeschat. In plaats daarvan zijn patiënten

ondersteund in het articuleren van hun wensen, zorgen en 

vragen, door middel van focusgroepen. Vervolgens heeft de

intermediair een grensobjectxvi gecreëerd:73 de resultaten

van de focusgroepen werden geformuleerd in de vorm van

onderzoeksvragen. (Via een grootschalige enquête werden

astmapatiënten vervolgens gevraagd de onderzoeksvragen

te prioriteren, maar dit terzijde). Door middel van het

grensobject creëerde de intermediair alignment met de 

epistemische cultuur van de biomedisch wetenschappersxvii.

Een biomedisch onderzoeker verwoordde zijn zorg in de verken-

nende fase van het project als volgt: “Patients usually lack the

detailed professional knowledge to put their question in a scientific

relevant context.” (Caron-Flinterman 2005: 57) Onderzoekers konden nu

vanuit hun context betekenis geven aan de ideeën, wensen en kennis van

patiënten, waardoor het ook mogelijk was een integratiebijeenkomst te

organiseren (dialoog) waarbij onderzoekers en patiënten in een interactie-

ve workshop samen kwamen tot een onderzoeksagenda.

Op een ander systeemniveau zien we nog een alignmentstrategie in dit

project. Bij de start van het onderzoek naar de mogelijkheden voor patiën-

tenparticipatie in biomedisch onderzoek bleek het scepticisme bij weten-

schappers hoog en de interesse voor deelname aan participatieprojecten

laag. Het MODE-1 PRINCIPE van participatie (patiënten kunnen wellicht meepra-

ten met beleid, maar geen kennis inbrengen) in het wetenschappelijk vak-

gebied stond te ver af van het MODE-2 PRINCIPE van de intermediair (patiënten

hebben kennis die relevant kan zijn voor biomedisch onderzoek), waardoor

werd besloten voorlopig geen transdisciplinair onderzoeksproject uit te

voeren. Een aantal jaar later deed de kans zich voor om het hierboven

beschreven project met het astmafonds uit te voeren. K
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Roel

in ’t Veld

(Beleidsadviseur):

“Als adviseur moet ik

mijn empatisch vermogen

gebruiken om te begrij-

pen wat de opdracht-

gever ‘een paal

slaan’ noemt. 

En dan kan ik

wel een paal

construeren.”

73
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Er bleek een begin van een cultuur-

verandering zichtbaar te zijn bij

biomedisch onderzoekers. Er

waren nu wetenschappers

die deel wilden nemen aan

het project en er is

inmiddels veel navol-

ging: er loopt in

Nederland momenteel

een heel scala aan

projecten waarbij

patiëntenkennis wordt

betrokken bij biome-

disch onderzoek. In

tweede instantie blijken

meer biomedisch onder-

zoekers zich te willen

committeren aan het 

MODE-2 PRINCIPE van

participatie.74 Het geven van

bekendheid aan dit soort initiatie-

ven en aan voorbeeldfiguren, is daarbij

heel belangrijk. Dat persoonlijke ervaring ook

vaak doorslaggevend is, laat onderstaand voorbeeld zien:

De alignmentstrategie die hier gekozen is, toen de tijd er rijp voor leek,

was om de interventie te richten op het niveau van de deelnemende bio-

medisch onderzoeker, en daarmee op het (institutionele) niveau van hetK
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André van der Zande (dg

ministerie LNV): “Onderzoek is men-

senwerk. Het gaat om opleidingen, maar

het gaat ook om rolmodellen. Daar geloof ik erg

in; mensen aanwijzen en zeggen, wauw, dat is toch

geweldig, die maakt dat voor elkaar. Mensen die iets

durven op het grensvlak en daarmee enorme prestige heb-

ben verdiend. Ik denk dat dat heel inspirerend is voor jonge

mensen die beginnen aan een studie of aan een onderzoek. In

de beleidswereld zijn we bezig met de 500 beste beleidstrajec-

ten voor ‘de andere overheid’. Dan komt er een top-10 en ver-

volgens wint iemand de prijs. Dan zit er een zaal vol in Den

Haag en dat is ontzettend kicken. Degene die daar een aantal

jaren geleden een prijs mee heeft gewonnen is staatssecreta-

ris geworden, dus daar is die prestigeontwikkeling rond

andere manier van beleidsontwikkeling wel degelijk

gaande. Natuurlijk zou dat in de wetenschappelijke

wereld ook moeten kunnen, want er zijn mensen

die succesvol zijn. We moeten het lef heb-

ben om die in het zonnetje te zetten

en aan te wijzen als rol-

model.”

Ervaring met ervaringskennis
Er zijn veel onderzoekers die wél oog hebben voor ervaringskennis in hun weten-
schappelijke werk. Vaak ligt hieraan een heel expliciete ervaring ten grondslag
die hen de ogen heeft geopend. Een medewerker van erosie en bodem- en
waterconservering kan zich goed herinneren op welk moment hij zich realiseerde
dat het belangrijk is de lokale kennis te inventariseren en benutten in onder-
zoek. “In de Sahel kwam ik erachter dat boeren perfect weten wat de oorzaak is
van winderosie, waardoor het erger wordt en wat er gebeurt. Zij vertelden het
dan in kwalitatieve termen en daarna deed ik kwantitatief onderzoek, maar dat
klopte perfect. Mijn ogen zijn vaak geopend door de boeren. Ik raad PhD studen-
ten meestal aan om te beginnen met praten met de boeren omtrent het pro-
bleem waar ze onderzoek naar gaan doen. Daar kun je vaak zo gigantisch veel
van leren. Ik heb het zelf in m’n PhD andersom gedaan. Ik had eerst m’n onder-
zoek gedaan en ging aan het eind nog eens een keer met de boeren praten.
Toen kwam ik erachter dat ze me bijna perfect konden vertellen wat ik al wist. Ik
dacht goh, daar had ik eigenlijk mee moeten beginnen.”

(Geciteerd in Zwaan, 2003: 38)

74
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biomedisch vakgebied. Er worden kleine interacties en experimenten uitge-

voerd. Een grootschalig patiëntenparticipatie-programma zou in de begin-

fase weinig kans van slagen gehad hebben, omdat analyse van de kennis-

opvatting in het netwerk veel scepticism had laten zien. In plaats daarvan

worden er persoonlijke ervaringen gecreëerd, met mensen die in lijn met

elkaar te brengen zijn. De intermediair leert hiervan (onder andere over de

cultuur van biomedici en eventuele veranderingen daarin) en tegelijkertijd

heeft het effect op de deelnemers en hun omgevingen. Transitie-experi-

menten op niche niveau kunnen zo leiden tot veranderingen op regime

niveau (Caron-Flinterman 2005: 82).75

Modus-conflicten in de grensdynamiek kunnen

worden herkend met behulp van de MODE-2

PRINCIPES: hierbij moet gekeken worden

naar beoogde deelnemers, de institutio-

nele settingen en de wijdere context.

Op basis daarvan kan beoordeeld

worden of en hoe alignment vorm

kan krijgen tussen de verschillen-

de niveaus. We voegen daarom

aan figuur 3.2 uit hoofdstuk 2

toe dat het concept alignment

gebruikt kan worden om de

weergegeven dynamiek ook

daadwerkelijk te laten ontstaan. 

Figuur 5.2  Framework voor mode-2 methodologie K
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Jeroen

Bordewijk (supply

chain excellence Unilever):

“We hebben binnen het programma

duurzame landbouw samen met anderen

allerlei projecten opgestart. Nu zien we dat

er hele aparte processen en activiteiten uit de

projecten zijn voortgekomen, die nu buiten onze

directe invloedssfeer liggen, maar waar we vaak

nog wel aan meedoen. Je ziet dus dat er een spin-

of f plaatsvindt naar allerlei andere activiteiten die

totaal buiten onze controle liggen. Andere actoren pik-

ken dingen op en creëren daarmee ontwikkelingen die

aan de duurzame landbouw bijdragen.”

project

mensen principes institutionele

setting

wijdere context

Alignment 
De verschillende elementen
worden in lijn met elkaar
gebracht door voortdurende
interactie en reflectie. 
Mode-2 principes zijn daarbij
als zienswijze behulpzaam.

75
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5.3 Interne dynamiek

Net als bij de grensdynamiek suggereren we ook met betrekking tot de

interne dynamiek dat om valkuilen te voorkomen, ze in de eerste plaats

herkend moeten worden. Ook hier denken we dat de principes die we in

de loop van dit rapport hebben geformuleerd behulpzaam zijn. Valkuilen

worden zichtbaar als het verschil in modus tussen de intentie van het pro-

ject en de daadwerkelijke uitvoering ervan. 

Een veel voorkomende valkuil bij transdisciplinair onderzoek is dat in de

uitvoering kennisintegratie wordt opgevat als het samenvoegen van brok-

ken kennis (ook probleemstellingen, hypotheses) vanuit verschillende dis-

ciplines en de praktijk (mode-1 principe van kennisintegratie), terwijl de

rationale achter de samenwerking tussen disciplines en de praktijk was dat

het zal leiden tot betere kennis (vanuit het mode-2 principe van kennisco-

creatie). Ook bij interdisciplinair onderzoek is dit een valkuil. Een onder-

zoeker die betrokken was bij een interdisciplinair onderzoeksproject waar-

bij antropologen, geografen en economen samenwerkten, beschrijft dat bij

de start van het project te weinig aandacht was voor integratie (in de

betekenis van kenniscocreatie): 

“In de eerste fase moesten de onderzoekers tot elkaar komen. Dat is

gebeurd door middel van een aantal discussies. De eerste discussies

hebben in 1996 plaatsgevonden. Dat waren er veel te weinig. Je moet

komen tot een gezamenlijk uitgangspunt. Het is niet mogelijk om twee

voorstellen bij elkaar te voegen door hier en daar wat te schrappen en

wat te integreren. Je moet zo’n project volledige opnieuw opzetten.

Daar was geen tijd voor, want zo’n proces zou jaren moeten duren.”

(geciteerd in Van Horssen, 2002)

Een onderzoeker die deelnam aan een Europees project met zes partners

had een vergelijkbare ervaring. Zij benadrukt echter dat het niet per defini-

tie jaren hoeft te duren, maar dat beter procesmanagement een oplossing

was geweest. 

“A first consequence of a lack of process management was that the

project had a bad start up. This was not due to a lack of time (becau-

se the start up lasted two days), but due to a lack of process manage-

ment in an earlier phase during which the project proposal was written.

Only a small part of the project group wrote the proposal and send it

to the rest of the partners asking for comments. Few of the partners

reacted with comments because of lack of time and interest. As such

the proposal was biased by the ideas of the small groups and most of

the partners were not aware of the content of neither the proposal nor

their tasks. Consequently the partners were not committed to the pro-

posal.” (geciteerd in Tress, 2003: 49)
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Kennisintegratie wordt benaderd vanuit het perspec-

tief van afstemmen in plaats van het perspectief

van cocreatie. Doordat de twee dagen samen niet

werden benut om gezamenlijk iets te creëren,

met behulp van instrumenten voor kennisco-

creatie, professionele procesfacilitatie en een

doordacht procesontwerp, was men niet

gecommitteerd; niet aan de inhoud en 

niet aan de samenwerking.76 Vanuit het 

MODE-2 PRINCIPE dat kenniscocreatie een pro-

ces is dat een veilige omgeving, delibera-

tie, dialoog, expliciteren van impliciete

kennis, veronderstellingen, wensen en zor-

gen etc., vereist, zou de start-up van het

proces anders ingevuld zijn door de pro-

jectleider. Het principe kan een leidraad

zijn voor het nadenken over wat het proces

nodig heeft. Bijvoorbeeld een interactieve

workshop waarin de probleemstelling

opnieuw wordt opgebouwd, door articulering

en structurering van het probleem, waarna vast-

gesteld kan worden waar oorspronkelijke onder-

zoeken op ingrijpen, hoe ze in relatie tot elkaar

staan en tot het gestructureerde probleem, welk

additioneel onderzoek nodig is, etc. Vaak echter blijkt

dat het herkennen van mode-1 patronen in het eigen hande-

len (van de intermediair: in dit geval de projectleider) moeilijker is

dan het herkennen van mode-1 patronen in de omgeving.77

Reflectie door een onderzoeker die het project monitort kan

hiervoor een oplossing zijn.78

Het volgende voorbeeld laat zien hoe moeilijk het is om

een mode-2 aanpak uit te voeren wanneer je als weten-

schapper getraind bent in mode-1. Het

MODE-2 PRINCIPE dat je eindgebruikers

vanaf het begin moet betrekken

om kennisvraag en kennis-

aanbod in een proces van

cocreatie met elkaar in lijn

te brengen, was door de

onderzoeker niet geïnterna-

liseerd. Veel wetenschap-

pers voelen zich veiliger in K
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André van der

Zande (dg ministerie

LNV): “Ik zie dat onderzoe-

kers erg slim zijn in het maken

van proposals. Of het nou voor

Brussel is of voor NWO of voor een

faculteit. Maar ik krijg klachten uit het

veld van ondernemers die zich misbruikt

voelen. Niet de grote ‘foodindustries’,

want die kunnen hun boontjes wel dop-

pen, maar vooral de individuele, innovatie-

ve ondernemers. Ze zeggen ‘het was erg

interessant om het proposal in te vullen,

maar daarna voelde ik mij aan de kant

gesmeten’. Ik zeg het nu wel dramatisch,

maar het heeft toch te maken met

respectvol omgaan met elkaar. Als je

zegt, ‘ik erken de kennis uit de prak-

tijk, de probleemhebbende actoren

zijn een cruciaal onderdeel van

transdisciplinariteit’, dan moet je

toch wel heel erg bedenken

of je dit soort misbruik-

gedrag wil gaan

vertonen.”

Annette

de Vries (Stich-

ting Echte Welvaart):

“Naar aanleiding van

inspiratiedagen op lokatie

die we samen met Stichting

Natuur en Milieu organiseer-

den, realiseerden we ons dat

het er niet zozeer om gaat de

vragen van burgers boven tafel

te krijgen, maar kennis te krij-

gen en weet te krijgen van de

werkelijkheid van burgers.

Dat kan alleen als je besef

hebt van je eigen werke-

lijkheid.”

Roel

in ’t Veld (Beleids-

adviseur): “Routine wordt

obsoleet als je niet reflec-

teert. Maar reflectie is ook ver-

moeiend. Er is weinig tijd voor. 

Je bent de hele dag met andere

dingen bezig. Het is een kwestie

van prioriteiten stellen.”

76

77

78
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de rol van expert of hebben daar vooral ervaring mee. Het aangaan van

een gesprek met kennisvragers om het onderzoek daarop af te stemmen

ligt niet meteen voor de hand.

Een onderzoeker:

“Belangrijkste fout die ik me herinner uit mijn tijd als begeleider van dat

Costa Rica verhaal; op een bepaald moment zei iemand: dat is een fan-

tastisch model, fantastische uitkomsten, alleen het geeft antwoorden op

de vragen die nog niemand stelt. De vraagstelling komt er dan te laat in,

omdat je denkt dat je pas met beleidswerkers kan gaan praten als je het

gevoel hebt dat het systeem werkt.” (geciteerd in Zwaan, 2003: 33) 

De reflectie door deze onderzoeker (wellicht geïnduceerd door het inter-

view) is een manier om deze valkuil te leren herkennen. Trainen en erva-

ring opdoen met andere werkwijzen kan ook een bijdragen leveren aan de

uitvoering van een mode-2 probleemstructureringsproces. Dat training niet

altijd genoeg is laat het volgende voorbeeld zien. De betrokken onderzoe-

ker van de VU hoefde nauwelijks kennis te hebben van de Bengaalse taal

om onderstaande te kunnen observeren.

Ook in dit geval vond er reflectie plaats, en wel middels de observaties en

terugkoppeling van de VU onderzoeker. Trainingen en andere interventies

werden bepaald op basis van dit type observaties.

Rol monitor: contextualiseren van principes

In dit hoofdstuk hebben we de MODE-2 PRINCIPES voor elk voorbeeld opnieuw

geformuleerd. Juist omdat de principes in dit rapport geconstrueerd

zijn met behulp van de drie ideaaltypische modi biedt dit

mogelijkheden om ook andere principes te definiëren, de

principes anders te formuleren of andere kenmerken

(of manifestaties van principes) te herkennen en te

plaatsen. Principes kunnen dus tijdens een transdis-

ciplinair onderzoeksproces worden geformuleerd,

aangescherpt en verhelderd.79K
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“De Bengaalse landbouwkundig onderzoeker die in het kader van een participa-
tief project was getraind om een probleemconstructie te maken samen met arme
boeren, met behulp van visualisatietechnieken bleef in de interactie met boeren
twee uur aan het woord. Tijdens de interactie legde hij uit welk probleem de
boer had, gebruikte daarbij de visualisatietechnieken door de situatie te schet-
sen, en legde de boer nogmaals uit welk probleem hij had. Hij eindigde de twee
uur durende ‘interactie’ met een samenvatting van het probleem van de boer.” 

(Zweekhorst, mondelinge communicatie 2005)

Roel in ’t Veld

(Beleidsadviseur): 

“Pas op voor checklisten,

daar moet je ontzettend voor 

uitkijken. Want die moeten ook

weer contingent zijn.”

79
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Ze worden hiermee gecontextualiseerd: in lijn gebracht met de woorden,

taal en activiteiten van het project (en vice versa). Een manier om

dit te doen is door reflectie expliciet te organiseren.

Bijvoorbeeld door een onderzoeker deel te laten nemen aan

het proces en erop te reflecteren (zie ook kader). Door het

expliciet organiseren van een actie-leerspiraal, zoals aan-

gegeven in figuur 4.1, maakt de reflectie onderdeel uit

van het proces. Methodieken als ‘learning histories’,

waarin de geleerde lessen, of het formuleren van prin-

cipes, wordt gedaan vanuit wat er ter sprake komt in

het proces, bij de deelnemers, zijn hiervoor geschikt.

Het zijn de verhalen van de deelnemers, niet van de

onderzoekers die in het proces worden

teruggekoppeld. Ook wanneer het pro-

ces wordt begeleid door een profes-

sionele, ervaren intermediair, is de

reflectie onontbeerlijk. In sommige

gevallen geeft een interdisciplinair

onderzoeksteam zowel coaching,

training en advies aan de trans-

disciplinaire intermediair, als

reflectie en feedback via monito-

ring (zie Zweekhorst 2004, Caron-

Flinterman 2005, Swaans et al;

2005, Broerse et al; 2005).

Monitoring en reflectie kan behulp-

zaam zijn bij kleine projecten, zoals

een serie focusgroepen, maar ook bij

grote programma’s zoals bijvoorbeeld BSIK

programma’s,80 die als intermediair verbindingen

leggen tussen wetenschap en praktijk en nieuwe

betekenissen creëren om veranderingen te stimule-

ren.81 De vraag is zowel, hoe geeft de intermediair K
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CIS [communicatie- en innovatiestudies, WUR] is als onderzoekspartner betrokken
bij het gezondheidsbevordering project in een asielzoekercentrum. De coördinator
van het project, een medewerker van de GGD, ziet de rol van onderzoek in dat
project als reflecterend: “Omdat het een pilot is willen we het hele proces in
kaart brengen van het begin tot het eind. Dus het onderzoek dient om te helpen
met stakeholders te praten, de beginsituatie in kaart te brengen. Het is begelei-
dend onderzoek, het onderzoek staat in dienst van het project. Het is niet het
belangrijkste. Het onderzoek moet het project, de groepen, de participanten en de
coördinator, de bewoners voldoende handvaten geven om verder te kunnen.”

Geciteerd in Zwaan, 2003: 44

André

van der

Zande (dg ministe-

rie LNV): “Wie gaat

straks de BSIK stichtin-

gen peer-reviewen? Ik vind

dat een aantal mensen de

handen in elkaar moeten

slaan en zeggen, we gaan de

peer-reviews verzorgen. Want

vroeg of laat komt een keer de

vraag ‘wat stelt het nou voor?’.

Iedereen is hartstikke enthou-

siast, want dat is vaak inherent

aan die processen, maar, heeft

het ook substantie en blijft het

ook staan als er eens een keer

tegen geblazen wordt? Dat is

wat mij echt zorgen baart en

vanuit het ministerie kun je

dat niet organiseren. Je

kunt hooguit de kennis-

gemeenschap uitnodi-

gen om het zelf te

organiseren.” 80

Jeroen

Bordewijk

(supply chain

excellence Uni-

lever): “Voldoen tran-

sitieprogramma’s aan de

basiscriteria van de mode-

2 benadering?” Als ik kijk

naar het transitieprogramma

waar ik bij betrokken ben,

dan vind ik dat dat nu teveel

naar een mode-1 gaat. De regie

wordt weer volledig bij de

onderwijsinstellingen gelegd,

die dan mooi de kennisagenda

moeten gaan schrijven, in

plaats van dat je een dynamiek

krijgt die allerlei relaties legt

in markten, maar ook met

kennisinstellingen.”

81
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invulling aan het mode-2 zijn, als hoe kunnen we het begrip mode-2 inter-

mediair gebruiken om te reflecteren op het handelen van de intermediair.

Figuur 5.3 Principes in de actie-leerspiraal

In de praktijk van de huidige Nederlandse samenleving, die zich noch vol-

ledig laat beschrijven als mode-1 noch als mode-2, is de dynamiek tussen

mode-1 en mode-2 realiteit. Omgaan met deze verschillen maakt inherent

onderdeel uit van de doelen, taken en vaardigheden van een mode-2

werkwijze, projectleider en/of deelnemer. In mode-2 moet men als het ware

bi-cultureel zijn. 

5.4 Samenvatting

We hebben in dit hoofdstuk geprobeerd verschillende typen weerbarstig-

heden herkenbaar te maken, omdat herkenning en de reflectie op het

eigen handelen die daar wellicht uit voort komt, een essentieel onderdeel

Thematic 
concern

Reflection

Observation Plan

Action

Reflection

Revised
Observation Plan

Action

Revised
Plan

Principes specificeren
Door middel van observaties
worden mode-2 principes
geconstrueerd in de taal van
de deelnemers.

De mate van succes van een transdisciplinaire, of mode-2 aanpak is gelegen in

de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de interne dynamiek én de grens-

dynamiek. De in te zetten instrumenten en interventies staan in het licht van

kennisverrijkende interacties binnen het proces én alignment met de verschillen-

de (institutionele) contexten.

Principes delen
Er wordt gezamenlijk gereflec-
teerd op de observaties (de
principes) waardoor ze beteke-
nis krijgen in het proces.
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van leren is.82 Verder hebben we ook verschillende sug-

gesties gedaan voor het omgaan met potentiële weer-

barstigheden.

In de eerste plaats hebben we het begrip align-

ment geïntroduceerd. Het concept zelf kan hel-

pen om een stap verder te gaan dan de obser-

vatie of constatering dat er een spanning

optreedt tussen twee niveaus. De constate-

ring van het modus-conflict kan, met het

begrip alignment op het netvlies, leiden tot

de vraag of en hoe de twee modi met elkaar

in lijn gebracht kunnen worden. Een aantal

manieren is benoemd: een bepaalde context

wordt voorlopig vermeden, een intermediair

brengt twee culturen in lijn, twee culturen

gaan samenwerken en komen in lijn, of er

worden grensobjecten gecreëerd.

In de tweede plaats hebben we gesuggereerd dat

het voorkomen van valkuilen de herkenning ervan

vergt.83 Het komt vaak voor dat de intermediair

mode-2 intenties had maar een mode-1

invulling geeft aan het transdiscipli-

nair onderzoek. Hierbij is het van

belang dat er reflectie en terugkoppeling plaats-

vindt met betrekking tot de gezamenlijk vast-

gestelde principes.

Gertjan

Fonk (projectlei-

der InnovatieNetwerk):

“Er is te weinig aandacht

voor vastlegging van de resul-

taten van interactieve processen,

zowel qua vorm als inhoud. Kennis

en ervaring wordt daarmee dus weg-

gegooid. Het belangrijkste is om com-

binaties van kennis vast te houden.

Daarvoor moet je een onderzoeksproces

organiseren, bijvoorbeeld door over het

proces onderzoeksvragen te formuleren

zoals ‘Welke partijen zijn voor een

bepaalde problematiek relevant om in

een interactief proces te brengen?’,

‘Kunnen die partijen bestaande

gedragingen veranderen?’, ‘Maakt

de samenstelling van de groep

uit of je institutionele barrières

kunt doorbreken?’. Ik zie

hierin een belangrijke

stap.”

82

Roel in ’t Veld

(Beleidsadviseur): “Het hangt

er erg vanaf hoe het observatie-

vermogen van die buitenstaander

is. Als je daar heel gevoelig 

voor bent, dan zie je die

fixaties.”

83
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6 Conc lus i es

Wetenschappelijke kennisontwikkeling heeft ons de afgelopen eeuwen veel opgele-

verd. Tegelijkertijd worden wij in de 21ste eeuw op allerlei vlakken geconfronteerd

met hardnekkige problemen waar wetenschappelijke kennisontwikkeling geen directe

oplossing voor heeft. De problemen zijn daarvoor te complex: ze spelen op meerdere

systeemniveaus, verschillende maatschappelijke actoren zijn erbij betrokken, er is

geen consensus over de probleemdefinitie noch over de meest adequate oplossings-

richting. Voor dit type problemen zijn nieuwe oplossingsbenaderingen nodig. Vanuit

wetenschapsonderzoek is de term ‘mode-2’ geïntroduceerd als een andere, transdis-

ciplinaire, vorm van kennisontwikkeling (Gibbons, 1996) en als aanduiding voor de

veranderende relatie tussen wetenschap en samenleving (Nowotny, 2002). Al langere

tijd wordt er expliciet geëxperimenteerd met het vormgeven van relaties tussen

wetenschap en samenleving waarbij gezamenlijk kennisontwikkeling door intensieve

samenwerking wordt geÏnduceerd (bijv. Bunders 1990). In dit rapport worden ver-

schillende epistemologische en methodologische aspecten van deze vormen van

gezamenlijke kennisontwikkeling verdiept.

6.1 Resultaten 

Wat betekent de co-productie van wetenschap en samenleving voor de

veranderende rol van wetenschappelijke kennisproductie? 

In de eerste twee hoofdstukken van dit rapport hebben we de basisken-

merken van mode-2 (of transdisciplinair) onderzoek verkend door het

naast twee andere modi van kennisontwikkeling te zetten: mode-0, waarin

wetenschappelijke kennisontwikkeling een autonoom proces is, en mode-1,

waarin wetenschappelijke kennisontwikkeling wordt afgestemd op maat-

schappelijke vraagstukken. Mode-2, of transdisciplinaire, kennisontwikke-

ling betreft een intensieve samenwerking tussen wetenschap en praktijk. In

mode-2 zijn kennisontwikkeling en probleemoplossing niet meer duidelijk

te onderscheiden en ligt het primaat voor het oplossen van ongestructu-

reerde problemen (derhalve) niet eenduidig bij één van de betrokken

domeinen. Praktijk en onderzoek zijn beide actief op zoek naar de beste

manier om veranderingsprocessen vorm te geven en te begeleiden. Deze

notie van co-productie sluit aan bij het idee dat niet alleen wetenschappe-

lijke kennis relevant is voor de oplossing van ongestructureerde maat-

schappelijke problemen, maar ook maatschappelijke kennis of ervarings-

deskundigheid. Het is in mode-2 lastig om een onderscheid te maken tus-

sen het proces van wetenschappelijke kennisontwikkeling en het oplos-

singsproces van ongestructureerde maatschappelijke vraagstukken.

Wetenschappelijke ontwikkeling krijgt meer de vorm van socio-technolo-

gische innovatieprocessen, waarbij nieuwe kennis door alle betrokkenen
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wordt gegenereerd en beoordeeld (extended peer-review). Door de deel-

name van wetenschappers aan het proces wordt wetenschappelijke kennis

ingebracht en tegelijkertijd draagt het proces bij aan het ontwikkelen van

nieuwe hypotheses, vraagstellingen en kennis. Afhankelijk van het maat-

schappelijke vraagstuk zal in minder of meerdere mate mono-, multi-,

interdisciplinaire of ervaringskennis worden ingebracht én gecreëerd. 

Wat betekent deze nieuwe vorm van kennisproductie voor ons begrip van

kennis? Wat zijn verschillen in epistemologische uitgangspunten tussen

mode-1 en mode-2 kennisproductie? 

In hoofdstuk 3 stond de vraag centraal wat deze nieuwe vorm van kennis-

productie impliceert voor ons begrip van kennis. We hebben beschreven

dat waar in mode-0 en mode-1 de wetenschap het primaat heeft op ken-

nisontwikkeling, in mode-2 ook andere actoren relevante kennis inbrengen

die essentieel is voor het oplossen van ongestructureerde problemen.

Hieraan ten grondslag ligt het epistemologische uitgangspunt dat kennis

sociaal geconstrueerd is en waarheid gebaseerd is op intersubjectiviteit.

Daarnaast wordt het belang van intensieve interactie tussen actoren voor

het uitwisselen van expliciete én impliciete kennis benadrukt. Het begrip

‘Community of Practice’ wordt geïntroduceerd om aan te geven hoe in een

gedeelde praktijk nieuwe kennis en innovaties worden gecreëerd. Dit per-

spectief gaat er van uit dat wij kennis verwerven, en betekenis geven aan

deze kennis, door deelname aan sociale praktijken, ook wel ‘communities

of practice’. Volgens Wenger (1998) wordt een Community of Practice geka-

rakteriseerd door wederzijdse betrokkenheid van de deelnemers (in plaats

van een formele structuur van een project team), door een gezamenlijk

doel dat door alle deelnemers samen is bepaald, en ten slotte door een

gedeeld repertoire van middelen die na verloop van tijd ontstaat om bete-

kenis te verlenen (ofwel kennis te creëren), zoals routines, woorden, 

instrumenten, manieren van doen, verhalen, symbolen en gebaren.

Kennisontwikkeling is dan een communicatief proces dat plaatsvindt bin-

nen een gedeelde praktijk. Bovendien zijn kennis, communicatie en hande-

len onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze creëren elkaar. Vanuit dit per-

spectief kan kennis niet los worden gezien van praktijk of context, maar

wordt kennis verworven of krijgt betekenis binnen een gedeelde praktijk,

‘community of practice’ of epistemische cultuur. Hiermee wordt het verschil

tussen kennisintegratie en kenniscocreatie duidelijk. Het kenniscocreatie-

proces is tegelijkertijd het proces waarin de kennis wordt gewaarborgd -

door de intensieve betrokkenheid van relevante actoren in het proces van

kenniscocreatie vindt tegelijkertijd ‘extended peer-review’ plaats.
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Welke verschillende methodologische uitgangspunten kunnen we onder-

scheiden bij het benaderen van kennisontwikkeling voor ongestructureerde

problemen in mode-1 en in mode-2?

In hoofdstuk 4 hebben we gesteld dat het ontwerpen van een mode-2

aanpak een interactief en iteratief proces is waarin de intermediair continu

afwegingen maakt met betrekking tot interventies en in te zetten instru-

menten. In een mode-1 situatie vinden afstemmingsactiviteiten plaats om

bruggen te slaan tussen twee verschillende werelden, terwijl in mode-2

een omgeving wordt gecreëerd waarin actoren vormgeven aan wederzijdse

relaties en betekenis. In mode-1 staat het zoeken naar oplossingen vol-

gens welomgeschreven methodieken voor relatief concrete problemen cen-

traal, terwijl in mode-2 de nadruk ligt op het creëren van de condities

voor het structureren van problemen en het ondersteunen van de zoek-

tocht naar mogelijke oplossingsrichtingen.

We hebben de transdisciplinaire of mode-2 aanpak beschreven als een

cyclisch proces van plannen, actie nemen, observeren en reflectie. Het glo-

bale procesontwerp bestaat uit een aantal fasen of cycli. De keuze voor

individuele interventies en instrumenten wordt telkens bepaald op basis

van interacties in de praktijk. Transdisciplinair onderzoek is dus maatwerk,

waarbij een professioneel interdisciplinair team een initiërende en facilite-

rende rol speelt. Aangezien transdisciplinair onderzoek meerdere doelen

tegelijk beoogt te realiseren zal de aanpak van transdisciplinair onderzoek

altijd een combinatie van methoden betreffen. Het is deze combinatie van

activiteiten die het tot een mode-2 project maken; de afzonderlijke instru-

menten worden veelal ook in mode-1 toegepast. Het gebruik van een com-

binatie van methoden (triangulatie) heeft expliciet als doel om verkregen

kennis vanuit verschillende perspectieven te valueren en daarmee robuus-

ter te maken.

Omdat transdisciplinair onderzoek zich richt op ongestructureerde, maat-

schappelijke problemen, kan het niet geïsoleerd van verschillende contex-

ten worden uitgevoerd. Een transdisciplinair project heeft dan ook naast

een interne dynamiek (betreffende het projectteam en het procesontwerp)

tevens te maken met een grensdynamiek (betreffende de betrokken deel-

nemers, hun institutionele settingen en de wijdere context). Werken aan

condities in de omgeving van het project maakt ook onderdeel uit van het

onderzoek. Het inzetten van instrumenten kan dan niet gestandaardiseerd

worden maar is heel precies maatwerk, waarbij mode-2 principes leidend

zijn bij het maken van afwegingen. In elke situatie gebeuren weer andere

dingen en gaan andere dingen mis. Soms gaat het snel, soms duurt het

langer en soms moet het hele proces worden bijgestuurd. K
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Kunnen we aan de hand van de modus-typologie weerbarstigheden duiden

die zichtbaar worden in de praktijk van deze nieuwe benaderingen?

Kunnen we handvatten bieden om om te gaan met deze weerbarstighe-

den? 

In hoofdstuk 5 bleek dat de modus-typologie zich goed leent om de weer-

barstigheden te duiden die zichtbaar worden in de praktijk van transdis-

ciplinair onderzoek. We beschreven de rol van mode-2 principes bij het

anticiperen op, herkennen van en omgaan met potentiële valkuilen en

knelpunten door mode-2 intermediairen. Ook observatie en reflectie door

een additioneel onderzoeker kunnen hierbij behulpzaam zijn. Het concept

alignment verheldert hoe kan worden omgegaan met weerbarstigheden die

ontstaan door een verschil in modus tussen het transdisciplinaire project

enerzijds en de verschillende deelnemers, institutionele settingen en de

wijdere context anderzijds. 

Zo moet de intermediair die het transdisciplinair onderzoek faciliteert,

ruimte en aandacht geven voor het grenswerk van deelnemers en ze daar-

toe ook toerusten. Bijvoorbeeld door deelnemers te trainen om bi-cultureel

te handelen zodat men de mode-2 werkwijze kan vertalen naar de modus

van de thuisorganisatie. Daarnaast kunnen in sommige situaties grensob-

jecten worden gecreëerd die betekenis hebben in twee verschillende cultu-

ren, of communities of practice. In andere gevallen wordt een bepaalde

context tijdelijk vermeden omdat de kans voor alignment tussen de modus

van die context en de ambities van het project klein wordt geacht.

Wanneer de kans voor alignment wel aanwezig lijkt te zijn is het opbou-

wen van een netwerk cruciaal voor het succes van het mode-2 onderzoeks-

proces. Een netwerk van verschillende actoren uit de institutionele settin-

gen kan zorgen voor een evenwicht en voor voldoende steun en middelen

om het project in gang te houden en te zorgen voor implementatie.

6.2 Het bevorderen van transdisciplinair onderzoek 

op universiteiten

We hebben in dit rapport laten zien dat voor het oplossen van ongestruc-

tureerde problemen nieuwe manieren van kennisproductie gevonden moe-

ten worden maar dat dit niet eenvoudig is. Velen onderkennen dat de hui-

dige disciplinaire structuren van universiteiten een belangrijk obstakel vor-

men voor transdisciplinair onderzoek. In verschillende adviezen worden

aanbevelingen gedaan, onder andere voor aanpassingen in beoordelings-

systemen, disciplinaire structuren, loopbaan-ontwikkelingen van weten-

schappers en nieuwe financieringsstructuren (o.a. AWT 2003, Klein 2001).

Deze aanbevelingen betreffen veranderingen op institutioneel niveau dieK
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het uitvoeren van transdisciplinair onderzoek faciliteren of bevorderen. 

Dit impliceert ons inziens echter niet dat transdisciplinair onderzoek niet

uitgevoerd kan worden in de context van de huidige wetenschappelijke

onderzoeksstructuren. Wel volgt uit dit rapport dat monodisciplinaire

wetenschappers die deelnemen aan transdisciplinaire projecten een extra

inspanning moeten leveren om ook alignment te bewerkstelligen met de

eigen disciplinaire achterban. Daartoe moeten wetenschappers worden toe-

gerust. Hier spelen de universitaire opleidingen een belangrijke rol. In toe-

nemende mate besteden universitaire opleidingen aandacht aan samenwer-

king tussen disciplines en tussen wetenschap en praktijk, wat deelname

van toekomstige generaties wetenschappelijk onderzoekers aan transdis-

ciplinair onderzoek zal vereenvoudigen. Een voorwaarde is echter dat de

intermediair die het transdisciplinair onderzoek faciliteert, ruimte en aan-

dacht geeft voor dit grenswerk van deelnemende wetenschappers: zij zijn

niet alleen dienstbaar aan het proces, ze hebben zelf ook een belang en

interesse. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat intermediairen

de wetenschappelijke praktijk, en liefst ook het vakgebied, zelf kennen.

Goede intermediairen zullen dan ook vaak, behalve competenties op het

vlak van transdisciplinair denken en handelen, een achtergrond hebben in

een relevant wetenschappelijk vakgebied. Universitaire masteropleidingen

waarin (beta)studenten worden opgeleid om de rol van intermediair in

transdisciplinair onderzoek te vervullen en te bestuderen kunnen een

belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling en bevordering van trans-

disciplinair onderzoek. 

6.3 Aanbevelingen

We sluiten dit rapport af met een aantal aanbevelingen voor intermedi-

airen die mode-2 kennisontwikkeling begeleiden voor het en wetenschaps-

beleid.

Intermediairen die mode-2 kennisontwikkeling begeleiden:

Kies voor een transdisciplinaire benadering wanneer het een ongestructu-

reerd probleem betreft. Het gaat om problemen die spelen op meerdere

systeemniveaus, waar verschillende maatschappelijke actoren bij zijn

betrokken, en waar geen consensus is over de probleemdefinitie noch over

de meest adequate oplossingsrichting.

Stel bij de start van een transdisciplinair onderzoeksproces een aantal

principes op die passen bij het beoogde mode-2 karakter van het proces,

aan de hand van de volgende vragen: K
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Interne dynamiek

• Hoe organiseren wij interacties tussen wetenschap en praktijk? 

Hoe stimuleren we dat er zich een set aan gedeelde visies, 

verwachtingen, taal en praktijken ontwikkelt? 

• Hoe ondersteunen we open communicatie tussen deelnemers en het 

ontwikkelen van wederzijds vertrouwen?

• Hoe zorgen wij voor een flexibel procesontwerp, zodat het proces 

aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden? Welke

mechanismen bouwen wij daarvoor in?

• Hoe vermijden we het vroegtijdig stollen van probleempercepties en de

daaraan gekoppelde ‘jump to solution’? Welke instrumenten kunnen we

gebruiken voor het articuleren van een gedeelde probleemdefinitie?

• Wie betrekken we bij het proces, op basis waarvan en in welke hoe-

danigheid? 

Grensdynamiek

• Op welke modus-conflicten tussen projectambities en omgeving kunnen

we al anticiperen? Welke alignmentstrategien kunnen we inzetten?

• Hoe organiseren we de overgangen tussen kenniscocratie, draagvlak-

ontwikkeling en implementatie, door het betrekken van verschillende

mensen op verschillende momenten?

• Hoe ondersteunen we deelnemers bij het omgaan met modus-conflicten

tussen het project en de thuisorganisatie van de deelnemer?

Organiseer monitoring en reflectie op het gehele proces, waarbij de

gedeelde mode-2 principes de leidraad vormen.

Aanbevelingen voor wetenschapsbeleid

Stimuleer uitwisseling van ervaringen op het gebied van mode-2 proces-

sen. Wat kunnen we leren van internationale programma’s zoals het

Zwitserse transdisciplinarity-netwerk? En wat kunnen transdisciplinair

onderzoekers, interactief beleidsmakers en transitiemanagers van elkaar

leren? 

Stimuleer monitoring en reflectie van huidige transitieprogramma’s die als

intermediair verbindingen leggen tussen wetenschap en praktijk en nieuwe

betekenissen creëren om veranderingen te stimuleren. Hoe geven zij invul-

ling aan een mode-2 benadering van kenniscocreatie en wat kunnen we

daarvan leren? En waar en hoe kan de transdisciplinaire benadering van

deze transitieprogramma’s worden verbeterd?

Stimuleer competentie-ontwikkeling, waarbij professionals worden getraind

om de rol van intermediair in mode-2 onderzoek te vervullen en te bestu-K
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deren - het gaat hierbij naast technieken juist om gevoel en ervaring. Voor

universiteiten geldt dat in masteropleidingen studenten naast kennis en

vaardigheden in hun vakgebied ook competenties op het vlak van mode-2

onderzoeken, denken en handelen krijgen aangeboden. 

6.4 Tot slot

Een rapport als dit loopt het risico te lijden onder een gebrek aan align-

ment met de verschillende (epistemische) culturen van de lezers. Wat voor

de één volstrekt evident is, is voor de andere een inspirerend inzicht en

een vraag die voor de één relevant is, is voor de ander obsoleet. Sommige

lezers herkennen zich in het begrip alignment, anderen spreken liever over

congruentie en weer anderen vinden contextualiseren een geschikter

begrip. Paradigma, ‘communities of practice’, handelingstheorie, probleem-

frame: bedoelt men daar nu hetzelfde mee of zijn er wezenlijke verschil-

len? 

Door in het kader van dit project verschillende andere (tussen)producten

te maken voor verschillende doelgroepen hebben we gestreefd naar align-

ment met diverse epistemische culturenxviii. En door regelmatige interactie

met mode-2 intermediairen en transdisciplinaire onderzoekers gedurende

de verkenning, hebben we geprobeerd het product sociaal robuuster te

maken. Dit heeft geleid tot een eindrapport waarin de terminologie van

mode-0, mode-1 en mode-2 zijn gebruikt als concepten om te reflecteren

op verschillende visies op kennis, op de rol van wetenschap, op methodo-

logie en op potentiële weerbarstigheden. 

We hopen dat we in dit rapport hebben laten zien dat een aanpak voor

een ongestructureerd probleem geen zogenaamd ‘zuiver leerproces’ impli-

ceert, waarin iedereen, even vrij van belangen, op zoek gaat naar de beste

oplossing voor iedereen. Ook denken we niet dat bij het oplossen van een

dergelijk probleem alleen sprake zou moeten zijn van transdisciplinaire

kenniscocreatie; er is ook een rol voor mono-, multi- en interdisciplinair

onderzoek. Bovendien impliceert het in de praktijk brengen van een mode-

2 aanpak ook het toepassen van mode-1 instrumenten voor specifieke ken-

nisontwikkeling en afstemming met de institutionele (en bestuurlijke) set-

ting. Dit is de reden dat we er voor gekozen hebben niet alleen ideaaltypi-

sche situaties van mode-2 onderzoek te beschrijven (hoe het eigenlijk,

onder ideale omstandigheden zou moeten) maar juist ook de overgangen

en de voortdurende wisselwerking tussen een mode-1 aanpak en een

mode-2 aanpak zichtbaar te maken. Door de principes te beschrijven van

verschillende benaderingen, hopen we een handreiking te hebben gegeven

voor vormgevers en facilitatoren van interactieve en transdisciplinaire

onderzoeksprocessen.
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257

· Act Create Experience
(ACE) (1)

· Action Planning (1, 2)
· Appraisal (Comm unity,

Public), e.g., village/par ish/
environmental. (Also “Monitor-
ing,” e.g., citizen monitors and
scr utiny.) (1,2)

· Arbitration (Mediation) (3, 4)
· Broad-Based Organizing (1)
· Cab le Te levision

(Not Interactive) (2)
· Cab le Te levision

(Interactive) (3)
· Charette (3)
· Choice Methods (1,2)
· Citiz ens’ Advisor y Committee

(CA C) (3, 5, 6, 7, 8, 9)
· Citiz en Advocacy (1)
· Citiz en Emplo yment (3)
· Citiz en Honoraria (3)
· Citiz ens’ Ju ry (1, 2, 6, 10, 11,

12, 13)
· Citiz ens’ Panel (Research) (2)
· Citiz ens’ Panel (Standing) e .g.,

Health Panel (2, 10, 14, 15)
· Citiz en Re view Board (3)
· Citiz en Training (3)
· Comm unity Dinners (16)
· Comm unity Fo rum - of: Place

(e.g., Neighborhood); Issues;

Ser vice Users; Shared
Interest (2, 10)

· Comm unity Indicators (1)
· Comm unity Plans/Needs

Analysis (10)
· Comm unity Site

Management Plans (1)
· Comm unity Strategic

Planning (1)
· Comm unity Technical

Assistance (3)
· Complaints/Suggestio n

Schemes (10)
· Computer-Based (IT)

Techniques (2, 3)
· Conf erence (generic te rm,

often with qualifier e.g., “plan-
ning,”“deliberative,”“visualiza-
tion”) (3, 10, 17)

· Consensus Building (1, 2)
· Consensus Conf erence (2, 6,

18, 19, 20)
· Consultation Document

(Consultation) (10)
· Consultativ e Panel (2)
· Coordinator or Coordinator-

Catalyst (3)
· Co-option (Citiz en Represent a-

tives on Policy making
Bodies) (3, 10)

· Deliber ative Opinion Poll (2, 21)
· Design-In (3)

· Drop-In Center (also Neighbor -
hood Office, One-Stop/First -
Stop Shop) (2, 3)

· Enspir ited Envisioning (1)
· “‘Finding Home” (“Visualizing

our future by making
maps”) (1)

· Fishbo wl Planning (3)
· Focus Group (3, 6, 10)
· From Vision to Action (1)
· Future Search (1, 2)
· Game Si mulation (3)
· Guided Visualization (1, 2)
· Hotline (3)
· Human Scale De velopment Ini-

tiative (1)
· Initiatives (Citiz en Initiated Peti-

tion) (2, 22)
· Imagine! (1)
· Interactive Web-Site (10)
· “Issues , Aims, Expectations ,

Challenges & Dialogues in a
Day” (1)

· Lear ning Service T eam (2)
· Local Sustainability Model (1)
· Maps/Mapping (Village , Pa rish)

(1, 2)
· Media-Based Issue

Balloting (3)
· Meeting–Comm unity Spon-

sored (3)

· Meeting–Neighborhood
(location-based) (3)

· Meeting–Pub lic (“Open Informa-
tional,”gener ic) (3, 10, 23, 24)

· Meeting–T own (New
England Model) (2)

· Meeting–T own (Electronic) (2)
· Negotiated Rulemaking (6, 22,

25, 26)
· Neighborhood Planning

Council (3)
· Ombudsman (3)
· Open Door Policy (3)
· Open House (2)
· Open Space (1, 2)
· Opinion Metres (2)
· Opinion Polls (2, 10)
· Pa rticipatory Appraisal (1)
· Pa rticipatory Strategic Plan -

ning (1)
· Pa rticipatory Theatre (1)
· Planning Balance Sheet (3)
· Planning Cell (27)
· Planning F or Real (1, 2)
· Policy Capturing (3)
· Policy Delphi (3)
· Pr iority Search (2)
· Pr iority Setting Committee (3)
· Public Hear ing (3, 6, 22)
· Public Information

Prog rams (3)

· Publicity (Leaflets , Newsletters , Exhibi -
tions) (2)

· Question and Ans wer Session (10)
· Random Selected Pa rticipation

Groups (3)
· Real Time Str ategic Change (1)
· (The) Recall (2)
· Ref erendum (gener ic; compulsor y re-

sponse) (2, 3, 6, 10)
· Ref erendum–P etition (2)

Ref erendum–Pref erences
(Pref erendum) (10)

· Roundtab le (2)
· Social A udit (1)
· Study Circles (2)
· Sur veys (e.g., Comm unity; Tenants ’

(Ser vice) Satisf action) (2, 3, 6, 10,
16, 22)

· Ta lkWorks (1)
· Task F orce (3, 28)
· Team Synteg rity (1)
· Te le-Polling (2)
· Te le-Voting (2)
· Time Dollars (1)
· User Management of Ser vices (10)
· Va lue Analysis (3 )
· Visioning Ex ercises/Conf erences (10)
· Workshops (generic , may include: Ac -

tion Planning; Design; Information Ex -
change) (1, 2, 3, 29, 30)

· Whole System De velopment (2)

Figure 2. Alphabetical listing of “participation” mechanisms (references in parentheses).
SOURCES: (1) New Economics Foundation (1999); (2) Democracy Networ k (1998); (3) Rosener (1975); (4) Baughman (1995); (5) Lynn and Busenberg (1995) ; (6) Rowe and Fr ewer
(2000); (7) Plumlee , Star ling, and Kramer (1985); (8) Hannah and Lewis (1982); (9) Pierce and Doer ksen (1976); (10) Lowndes et al. (1998); (11) Bar nes (1999); (12) Coote and
Lenaghan (1997); (13) McIver (1998); (14) Dowswell et al. (1997); (15) Kathlene and Mar tin (1991); (16) Carr and Halvorsen (2001); (17) Rowe, Marsh, and Fr ewer (2004); (18)
Einsiedel, Jelsoe , and Brec k (2001); (19) Guston (1999); (20) Joss (1998); (21) Fishkin and Luskin (1999); (22) Fior ino (1990); (23) Rosener (1982) ; (24) Sinclair (1977); (25)
Coglianese (1997); (26) Susskind and McMahon (1985); (27) Dienel and Renn (1995); (28) Stewart, Dennis , and Ely (1984); (29) Lundren and McMakin (19 98); and (30) Twight and
Carroll (1983).
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Objectives Techniques Methods

To gain diverse uninformed Focused questions, brain- Focusgroup
values, opinions, attitudes storming and a planned, 
and preferences. structured, focused discussion

around the prepared open-
ended questions in a safe 
environment.

An iterative process of filling Policy Delphi
in questionnaires and receiving
information.

A questionnaire with structured Survey 
and standardized questions. (also opinion poll)

To compare representative Three steps: Deliberative polling 
and non-informed with - A survey is set out. (also deliberative
representative and informed - Informed deliberation: opinion poll)
views, values and/or beliefs. balanced briefing materials 

and afterwards randomly 
assigned small discussing 
groups.
- The identical survey is 
again set out.

To gain informed feedback, A small group of representatives Citizen (or public)
advise and open responses. monitor a process. Interaction advisory committee
with stakeholders. / board

Making a document (or website) Consultation 
with information on the subject, document, 
distribute this document to also electronic 
potentially interested people consultation
(or place it online) and inviting
them to react. 

Presentations are given to Public hearings / 
inform participants, on which inquiries
they can respond.

To exchange information Several workshops / Open space
(knowledge, opinions, etc) discussions around a central
about different topics theme leaded by participants. 
around a theme. each others experiences and

To educate and engage Freedom of objective, learning Study circle
participants and gaining form skills, equality among 
knowledge. (arguments) the participants.
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B i j l age  2 :  Fr amework  o f  pa r t i c i pa t i ve  me thods
Objectives and related techniques & methods (Honingh, 2006)
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Objectives Techniques Methods

To obtain an informed, Informing participants, question Citizens’ jury
recommended judgement/ and answer sessions, negotiate / (also planning cell 
consensus opinion/ advise/ deliberation among participants. and citizens’ panel)
solution or vision. 
(arguments) Consensus 

conferences

Informing participants, Task force
discussion among participants

Expert panel

Brainstorming, developing Scenario analysis
storylines/stories, discussing (also scenario 
the various scenario plots. planning, 

scenario learning,
scenario work
shop)

To reach consensus Negotiation by represen- Negotiated rule-
between all (represen- tatives of stakeholder making (also 
tativesof ) stakeholder groups. regulatory neg0-
groups. (interests) tiations and

mediation)

To reach the most reliable An iterative process of Delphi also
consensus of opinion. filling in questionnaires Public Delphi, 
(arguments) and receiving information. Delphi Confe

rence, Delphi 
face-to-face

To obtain a democratic vote. Voting within a fixed number Referendum
(interests) of options in which all 

participants have equal 
influence. 

All participants can speak Town Meeting 
concerning the subject of (New England 
voting. Subsequently there model) with
will be held a voting. voting

A representative standing Citizen panel -
panel, which members rotate, group based
that debates periodically on (e.g. health 
several topics and which panel)
opinion is aggregated via
a vote.

To motivate and mobilise Briefings, icebreakers, Action Planning
people and together prepare topic- and design workshops.
a concrete plan of action 
which spells out who will do 
what, when and how.
(interests)
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Verschillende instrumenten in de leercyclus (http://portals.wi.wur.nl/msp/)
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EXPERIENCE

Rich pictures
Brainstorming

Cause-effect Visioning
mapping

Semi-structured
interviewing

Mindmapping
Locality
mapping

ACTING/IMPLEMENTING EXPLORING

DECIDING ANALYSING

Action planning Nominal group Cause-effect Vern diagrams
mapping

Matrix analysis Card
techniques

Card Interrelationship Historical analysis Time line
technique diagrams

Flow diagrams

Issue analysis SWOT
analysis

Tools for
stakeholder
analysis

CONCEPTUALISATION

B i j l age  3 :  Een  voo rbee ld  van  r angsch i kk ing  
van  me thoden
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E indno ten
i Bunders et al. introduceren in 1990 in een boekenreeks de ‘Interactive Bottom 

Up Aproach, (IBU) een transdisciplinaire programmering en uitvoering van onderzoek
in de biotechnologie’ met universitaire onderzoekers, boeren uit ontwikkelings-
landen, ngo’s, ministeries en het bedrijfsleven (Bunders 1990, Bunders en Broerse
1991, Bunders et al. 1996). Later is hier de Interactive Learning & Action Approach
(ILA) uit ontstaan. 

ii We sluiten hiermee aan bij de STS-onderzoekers die deze term hebben geïntro-
duceerd vanuit de optiek van veranderingen in de kennisproductie: “In mode 1 
problems are set and solved in a context governed by the, largely academic, 
interests of a specific community. By contrast, Mode 2 knowledge is carried out in 
a context of application. Mode 1 is disciplinary while mode 2 is transdisciplinary.
Mode 1 is characterised by homogeneity, Mode 2 by heterogeneity. Organisationally,
Mode 1 is hierarchical and tends to preserve its form, while Mode 2 is more 
heterarchical and transient.” (Gibbons et al. 1994: 3) In tweede instantie, hebben 
zij de terminologie Mode 1 en Mode 2 gebruikt voor een bredere beschrijving van
maatschappelijke ontwikkelingen (Nowotny et al. 2001).

iii Het vaak gemaakte onderscheid tussen mode-1 en mode-2, waarbij mode-1 verwijst 
naar puur academische en mono-disciplinaire kennisontwikkeling en mode-2 naar
transdisciplinaire kennisontwikkeling die plaatsvindt in heterogene netwerken, 
breiden wij, in navolging van Vasbinder (in Fonk 2002) uit met mode-0. Ons ziens
verscherpt deze driedeling ons zicht op hoe mode-2 zich onderscheidt van mode-1.

iv “De sectorraden zijn onafhankelijke verkennings- en programmeringscolleges, 
interdisciplinair van opzet, bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappij/
bedrijfsleven, onderzoekswereld en overheid (adviserend lid), die op basis van 
bijvoorbeeld middellange en lange termijn verkenningen en gesignaleerde trends
o.a. prioriteiten formuleren voor het van overheidswege gefinancierde maatschappij-
gerichte onderzoek.” (http://www.toekomstverkennen.nl/)

v Bsik (Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur; voorheen ICES-KIS 3) 
is een breed opgezet, nationaal onderzoek-stimuleringsprogramma dat als doel 
heeft de Nederlandse samenleving meer bruikbare kennis en researchcapaciteit 
te verschaffen door het tot stand brengen van kwalitatief hoogwaardige netwerken
in de kennisinfrastructuur en het identificeren en stimuleren van innovatieve onder-
zoeksgebieden. 

vi “Technology Assessment is the systematic identification, analysis and evaluation 
of the potential secondary consequences (whether beneficial or detrimental) of 
technology in terms of its impacts on social, cultural, political and environmental
systems and processes. Technology Assessment is intended to provide a neutral,
factual input to decision making.” (Coates 1975)

vii Bij slecht gestructureerde problemen is er sprake van onenigheid over kennis 
en bij ongestructureerde problemen bestaat onenigheid over zowel kennis als
relevante waarden. (Hischemöller en Hoppe 1996)

viii “The major challenge was to produce material that would satisfy the members 
of CoRWM in terms of its objectivity and technical accuracy and would be 
appropriate to a lay audience who did not possess technical expertise in nuclear
issues generally, or radioactive waste management in particular.” (Burgess et al.
2004: 9)
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ix Rip noemt deze modaliteiten ‘modes of knowledge production’ en hanteert deze 
termen, anders dan wij, voor de interne en inhoudelijke kant van kennisproductie.
(zie Rip, 2002)

x In de betekenis van epistemische culturen.

xi In een mode-2 benadering kan het woord ‘fasen’ daarom worden vervangen door 
‘ronden’ of cycli. (zie ook De Bruijn et al. 1998: 24). Overigens zullen ook veel
monodisciplinaire wetenschappers hun werkproces eerder beschrijven als een serie
van opeenvolgende ronden/cycli, dan als een lineair proces. 

xii Enkele andere voorbeelden zijn:
Tabel 5.1 Methods of Public Engagement van Weldon (2004: 16-17)
Table 1: Summary of overview of participatory methods in ‘A look in het mirror:
reflection on participation in Integrated Assessment from a methodological perspec-
tive’ (Van Asselt et al. 2001: 175-177);
Table 3: Summary of Techniques, Table 4: Application of techniques for different
groups and Table 5: Techniques’ Scale and Costs in ‘Dialogue with the public:
Practical Guidelines’ (Research Council, 2002: 31-34);
Comparative Chart in Participatory Methods Toolkit. A practitioner’s manual (Elliot,
J., S. Heesterbeek, et al. 2005: 27);
Schema 5.1: De methoden en hun kenmerken, in ‘Innoveren in de groene ruimte:
een verkenning van methoden’ (Dammers, E., J.A. Klijn, et al. 2002: 36-37).

xiii In Albrechts et al. (1998) wordt Kunitz’s analyse van ziekte en vernietiging van 
inheemse bevolkingen in de nieuwe wereld als volgt beschreven: ‘he has sought to
fully explore all facets of the problem by transcending traditional boundaries and
allowing “the problem to define the field”’ (62)

xiv De volgende paragraaf is gebaseerd op Regeer 2004 Hoofdstuk 2.

xv Interdisciplinair team van het Athena Instituut. In dit project werden twee van de 
rollen van transdisciplinair onderzoekers ingevuld die staan beschreven aan het eind
van hoofdstuk 2: observatie en reflectie enerzijds en procesontwerp en facilitatie
anderzijds. 

xvi Grensobjecten zijn "wetenschappelijke objecten die deel uitmaken van verschillende
aangrenzende sociale werelden en die voldoen aan de informatiebehoeften van elk
van deze werelden. Grensobjecten zijn objecten die plastisch genoeg zijn om aange-
past te kunnen worden aan lokale behoeften en aan de beperkingen van de ver-
schillende partijen die er gebruik van maken, maar die tevens robuust genoeg zijn
om een gemeenschappelijke identiteit over lokale grenzen heen te handhaven."
(Star et al., 1989: 393) Vertaling naar Keulartz (2005: 22).

xvii Biomedische expertise was aanwezig binnen het team. 

xviii In het kader van dit project, zijn de volgende rapporten en artikelen eerder ver-
schenen: Regeer, B. (2003). Nieuwe Tijden, Nieuwe Kennis? Een essay over kennis-
productie in de risicomaatschappij. Niet bang voor onzekerheid. M. van Asselt, 
A. Petersen, S. Huijs and S. van ‘t Klooster. Den Haag, RMNO. Regeer, B. and B. de
Wit (2003). Transdisciplinarity in Practice. Innovation and knowledge-integration in
Sustainable Urban Development. The Osdorp Complex 50 case. Workshop report.
Den Haag, RMNO, Vrije Universiteit Amsterdam, NIDO. Regeer, B. and J.F.G. Bunders
(2003). “The epistemology of transdisciplinary research: From knowledge integration
to communities of practice.” Interdisciplinary Environmental Review 5(2).
Regeer, B. (2004). Tussen kennis en praktijk. De betekenis van ‘intermediair zijn’ in
het veld van duurzame stedelijke vernieuwing. Leeuwarden, NIDO.
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