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Soorten kennis 

 

 

Schrijf een getal op tussen 1-100 waarvan u denkt  

dat het de helft is van het gemiddelde  

dat hier in de zaal genoemd wordt. 
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Geluid of herrie? 



Maatschappelijk conflict 
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Wetenschappelijke onzekerheden of 

controversen 
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Societal 
controver- 

sy 
 

Rittel & Webber 1973 

Hisschemoller & Hoppe, 1995 

Scientific 
uncertainty 

 

No scienti- 

zation 

Lazarus 2009 

Levin et al 2012 

Sarewitz, 2004 

 

Not one 
authority 

Interpre-
tive 

problem 

Termeer et al 2013, 2015 

Metze 2013, 2014 

Metze & Turnhout 2014 

Metze & Dodge, 2016 

Governance 
problem 
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En dus: onderhandelingen over feiten  

“Discursief grenzenwerk” 

• Emotie versus zakelijk of rationeel 

• “Europa is emotioneel over schaliegas”; “dit is een feit” 

• Twijfel zaaien over feiten:  

• Met andere en nieuwe feiten  

• Lokale kennis versus algemene kennis 

• Met andere interpretaties 

• Gebruik makend van onzekerheden in wetenschappelijk 

onderzoek 

• Met emoties  

Zeer invloedrijk op de besluitvorming 
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Betekenisverandering en beleidsverandering 
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• Business as 
usual 

• Precaution  
 

Environmental 
risk 

• Game changer 

• Drop in the 
ocean 

Uncertainty 

• Transition fuel 

• Enabler of gas 
addiction  

Sustainable 
Energy  

Economic 
issue 

Planning 
issue 

Metze 2014 



Politieke strategieën  

• Beter uitleggen 

m.b.v. wetenschap 

• Draagvlak creëren 

• Financieel 

compenseren 

• Begrip tonen en 

emoties tonen 

 

 

 

Strategieën wetenschappers 

Klassieke strategieën: politiek en wetenschap 
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Pure wetenschapper: 

• Meer kennis  

• Beter uitleggen 

Scheidsrechter 

• Gestructureerde 
problemen 

• Op kennis 
gebaseerde 
oplossingen 

• Weinig interactie 
met beleid 



Is dit niet genoeg?  
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Nee! 
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Politiek en bestuur 

 

 

Nieuwe praktijken 
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Wetenschap 

Dialoogtafel Groningen 
Transdisciplinaire ontwikkeling 

monitoringsintrumenten waterkwaliteit 



Stappen in kenniscocreatie 

Voorbij de DIALOOG!  

• Inbedding in besluitvorming 

• Procesregels afspreken 

• Keuze voor procesbegeleider 

• Rollen teamleden afspreken 

• Gezamenlijk verkennen issue en formuleren vraag en 
onderzoeksvragen 

• Keuze voor onderzoekers 

• Keuze voor onderzoeksmethode(n) 

• Beoordeling onderzoeksmethode 

• Verantwoording afleggen: 

• Academische peers 

• Maatschappelijke peers 
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Nieuwe kennispraktijken: de beloften 

• Verbinding leefwereld en systeemwereld 

• Veranderingen betekenis van het probleem.  

• Aannames in beleid kritisch beschouwd - democratischer 

• Betrokkenheid van burgers bij besluitvorming vergroot 

• Betrokkenheid en geloofwaardigheid van politici vergroot 

• Betere en meer betrokken en geloofwaardigere wetenschappers 

• Nieuwe oplossingen: doorbraken 
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Voorbeeld 

• PBL – climate dialogues: 

 https://www.youtube.com/watch?v=nk13VBRDXAM 
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https://www.youtube.com/watch?v=nk13VBRDXAM
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Valkuilen kenniscocreatie 

- Geen echte co-creatie 

- Belangen negeren 

- Emoties negeren 

- Kennis ‘vergeten’ 

- Routines en reflexen 
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Fairness experiment De Waal 

https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg
https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg
https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg


Hoe dan wel?  

1. Open agendering van de onderzoeksvraag  

2. Geen klankbordgroep maar beslissingskracht 

3. Belanghebbenden moeten in positie van wederkerigheid zitten, 

fairness ervaren 

4. Onafhankelijke procesbegeleiders, want overheden zijn 

belanghebbenden en experts worden gezien als belanghebbenden 

5. Naast de pure wetenschappelijke kennis ook 

• Experts als deelnemers 

• Experts als facilitatoren 

6. Nieuwe vaardigheden: luisteren, verbinden, reflecteren 
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Kortom 
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Wetenschap: pure kennis Beleid 

Beleid Wetenschap 

Samenleving 

Van Lineair model 

Naar interactie 

‘willen’, ‘weten’, 

‘kunnen’ 



Opgave voor de mini-denktanks ‘doorbraken’ 

• Hoe de maatschappelijke opgave voorop? 

• Wie faciliteert kennisproductie? 

• Wat voor soort rollen voor experts? 

• Hoe alle belangen, interpretaties en emoties een plaats te geven? 

• Hoe aan samenleving verantwoording afleggen?  

 

• Vluchtelingenproblematiek: verbinden en verantwoorden 

• Politiek en bestuur – DG - factsheets 

• Vluchtelingen – Hetgrotemiddenoostenplatform – youtube  
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Thank you! Dank! 


