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Een klassiek bestuurskundig
probleem
De relatie tussen kennis en beleid is
een klassiek bestuurskundig thema. De
spanningsvolle relatie tussen weten
schappelijke kennisontwikkeling en ex
pertadvisering enerzijds en beleidsont
wikkeling en politieke besluitvorming
anderzijds is een terugkerend thema in
wetenschappelijke deliberatie en prak
tische pogingen tot probleemoplossing.
Ook in Bestuurskunde is al uitvoerig
aandacht besteed aan dit thema. Zo
wijdden we in 2003 bijvoorbeeld een
themanummer aan wat toen kennisin
tensief bestuur werd genoemd. De bij
dragen in dat nummer gingen over ‘ver
schillende manieren om op een slimme
manier kennis te organiseren ten dien
ste van bestuur’. Ook dit themanum
mer stelt de relatie tussen kennis en be
leid en bestuur centraal, waarbij echter
niet zozeer de slimme verbinding, maar
vooral de moeizame verhouding tussen
beide aan bod komt.

Beweging aan de ~frontier’ van
academie en praxis
Naast een andere invalshoek, die tot
verrassende inzichten zou kunnen lei
den, zijn er ook andere redenen om in
Bestuurskunde opnieuw aandacht aan
dit klassieke thema te besteden. Om te
beginnen omdat er over de toepassing
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van kennis en beleid nieuwe inzichten
te melden zijn, in het bijzonder op het
terrein van het grenzenwerk (zie de bij
drage van Hoppe in dit nummer). Daar
naast is nieuwe aandacht op zijn plaats
omdat er (opnieuw) hevige discussie is
ontstaan over de herinrichting van het
kennis- en adviesstelsel en de positio
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nering van de kennisfunctie, met die
bijzonderheid dat er dit keer ook daad
werkelijk tot ingrijpende hervormingen
lijkt te worden overgegaan. Binnen de
departementen vinden vergelijkbare
processen plaats, bijvoorbeeld in de re
organisatie van Directies of Afdelingen
Kennis, het instellen van Kenniskamers
(zie de bijdrage van Van der Steenho
ven) en het aangaan van nieuwe rela
ties met het veld, waarbij direct contact
— bijvoorbeeld in haardvuursessies en
heidagen — de klassieke studie als ken
nisbron deels vervangt.

De verdergaande fragmentatie van de
betekenis van kennis en bijbehorend de
bronnen van kennis leidt tot interessan
te ontwikkelingen in de verbinding van
kennis en beleid. In dit themanummer
proberen we dergelijke spanningen in
het gebruik — en het niet-gebruik — op
te sporen en daarop een analytische
reflectie te bieden. Dat gebeurt door
middel van de volgende thematische
bijdragen, gevolgd door een verbinden-
de ‘uitleiding’.

Opbouw van het themadeel
Michels beschrijft in haar ‘state of the
art’ -artikel welke perspectieven op ken
nis en op de verbinding tussen kennis en
beleid in hoofdlijnen aan de orde zijn.
Wat zien we vanuit verschillende posi
ties als we naar de benutting en door-
werking van kennis in beleid kijken?
Die relatie kan verschillend worden
geconceptualiseerd, variërend van puur
‘rationeel’, functioneel-instrumenteel
tot ‘discursief’ en politiek-pragmatisch.
Vervolgens komt Michels tot een ver
fijning van de manier van kijken naar
de verhouding tussen kennis, beleid en
— in het bijzonder — politiek.
Hoppe beschrijft in zijn bijdrage een
nieuwe agenda voor onderzoek naar
de verhouding tussen wetenschap en

beleid. Tot nu toe is die relatie vooral
gedacht in termen van kennisgebruik
en doorwerking. Dit leidt volgens Hop
pe tot doorgeslagen instrumentalise
ring en verschraling van expertadvies.
Hij plaatst hier een nieuw perspectief
naast, grenzenwerk, waarin tegelijkertijd
afbakening en afstemming van weten
schap en beleid plaatsvinden. Het arti
kel beschrijft verschillende vormen van
grenzenwerk voor verschillende typen
van beleidsproblemen en sluit af met
een voorstel voor een model waarin
op macro-, meso- en projectniveau
naar condities voor succes en falen van
grensarrangementen en grenzenwerk
praktijken kan worden gezocht.

Er bestaat een
spanning tussen
kennis en beleid

Van Buuren onderbouwt, mede op
basis van empirisch onderzoek uit de
domeinen van ruimtelijke ordening en
waterbeheer, de stelling dat er in het
publieke domein nog veel kennis wordt
vermorst. Er vindt grote verspilling van
kennis plaats, in veel verschillende
‘vermorsingsvormen’. Van Buuren be
schrijft naar aanleiding van een onder
scheid in verschillende kennisvormen
de rol die verschillende kennisvormen
zouden kunnen spelen in publieke
besluitvorming. Het artikel benoemt
vervolgens de aard van de uitdagin
gen voor publiek kennismanagement
om het vermorsen van kennis tegen te
gaan, waarbij blijkt dat het niet zozeer
gaat om extra aandacht voor kennis-
vorming, maar om de wijze waarop pu
blieke wilsvorming wordt benaderd en
georganiseerd.

z

CI)

Dr’i

(fD~

~Ç~4



In een interview met WRR-voorzftter
l47irn van de Donk, als ‘intermezzo’ in
het themanummer opgenomen, komt
aan de orde of en hoe wetenschappelijk
onderzoek kan bijdragen aan beleidsle
ren.
Kerseboom laat zien wat er in het be
leid gebeurt, maar vooral wat er niét
gebeurt met resultaten uit evaluatieon
derzoek.
Van der Steenhoven en anderen gaan in
op de spanning tussen de complexiteit
van de kennissamenleving, de sturings
ambities van de politiek en de afslan
king van de rijksdienst. Hun stelling
is vervolgens dat bestuurskundigen te
weinig in beeld zijn, maar dat de over
heid bestuurskundigen wel hard nodig
heeft: ‘Maar niet als ze niets afweten
van de beleidswijzer, van de governan
ce-discussie, van het nieuwe toezicht.
Bestuurskundigen die niet zijn opgeleid
in het beantwoorden van bijvoorbeeld
de vraag wat ministeriële verantwoor
delijkheid inhoudt in specifieke situa
ties, kunnen wij niet gebruiken.’
In de uitleiding brengt de themaredac
tie de inzichten uit de verschillende
bijdragen bij elkaar. Uitgangspunt
daarbij is dat de relatie tussen kennis
en beleid niet anders dan spanningsvol
kân zijn vanwege andere onderliggende
logica’s: (wetenschappelijke) kennis
ontwikkeling is wezenlijk iets anders
dan politieke besluitvorming, uitvoe
ringspraktijken en beleidsvorming. De
themaredactie pleit voor een kritischer

‘~. verhouding van de beleidswetenschap
ten opzichte van het beleid.
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