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D I S S E R TAT I E S

Waar gaat het proefschrift over?
Het proefschrift gaat over hoe veran-
deringen in een consensusdemocratie 
plaatsvinden. De casus is Leefbaar 
Rotterdam. Als Fortuyn met Leefbaar 
Rotterdam in 2002 de grootste par-
tij van Rotterdam wordt, wordt een 
heftige verkiezingscampagne afgeslo-
ten. Politici van gevestigde partijen 
noemen Fortuyn extreemrechts en 
willen niet met hem samenwerken. 
Toch komt het tot een coalitie die 
tot 2006 aanblijft en waarin Leefbaar 
Rotterdam (delen van) haar agenda uit 
kan voeren. Het proefschrift toont een 
analyse van dit proces en laat daarmee 
zien hoe de consensus- en accommo-
datiedemocratie in de praktijk werkt, 
zelfs ten opzichte van een partij die 
daar vijandig tegenover staat.

Waarom is het relevant? 
Na 2002 zijn er op alle bestuurlijke 
niveaus verschillende succesvolle 
antipolitieke en anti-establishment 

partijen bijgekomen. De gedoogcon-
structie met de PVV toont aan dat de 
gevestigde orde nog zoekt naar een 
juiste rol en houding ten opzichte van 
dergelijke partijen. De casus Fortuyn 
en Leefbaar Rotterdam kan niet alleen 
als voorloper van veel huidige partijen 
worden gezien, er zijn ook genoeg 
parallellen met de huidige tijd: een 
polarisatie tussen de antipolitieke uit-
dager en de gevestigde orde, zeker in 
verkiezingstijd, gevolgd door electo-
raal succes van de uitdager. Het proef-
schrift laat zien wat er gebeurt als zo’n 
uitdager vervolgens ook voor lange tijd 
bestuursverantwoordelijkheid draagt.

Wat kan de praktijk ermee?
Het proefschrift biedt lessen hoe geves-
tigde partijen (politici en ambtenaren) de 
scherpe randen van anti-establishment 
politiek af kunnen halen. Tegelijkertijd 
biedt het lessen aan politieke nieuwko-
mers en hoe zij binnen een consensus-
democratie resultaten kunnen halen. 
Zeker nu veel politici en ambtenaren op 
lokaal, provinciaal en nationaal niveau 
met antipolitieke nieuwkomers worden 
geconfronteerd, biedt dit proefschrift 
voorbeelden over wat een dergelijke op-
komst betekent en hoe daarmee door 
alle belanghebbenden (politici, ambtena-
ren en burgers) kan worden omgegaan.
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Relating Actor Analysis Methods to Policy 
Problems

Waar gaat het proefschrift over? 
Bij complexe beleidsproblemen wor-
den actorenanalyses toegepast om 
de omgeving in kaart te brengen en 
bijvoorbeeld macht en invloed van de 
betrokkenen te schatten. De ‘gereed-
schapskist’ van de beleidsanalist be-
vat inmiddels diverse methoden voor 
deze actorenanalyses. Criteria voor 
de selectie van een actorenanalyse-
methode voor een complex beleids-
probleem zijn echter nog niet ontwik-
keld. In de beleidspraktijk wordt vaak 
voor de meest bekende of toegan-
kelijke methode gekozen. Het proef-
schrift laat echter zien dat er grote 
verschillen tussen de uitkomsten 
van verschillende methoden zijn voor 
hetzelfde beleidsprobleem en ont-
wikkelt een kader voor een gerichtere 
keuze van methode voor actorenana-
lyse.

Waarom is het relevant?
Niet eerder zijn er verschillende me-
thoden voor actorenanalyse naast el-
kaar toegepast op dezelfde casussen 
met als doel uitspraken te doen over 
de toepasbaarheid en de voorspellen-
de waarde. Dit geeft inzicht in welke 
methode het meest geschikt is voor 
bepaalde soorten beleidsproblemen. 
De onderscheiden beleidsproblemen 
zijn: confl ict, onderhandeling en im-

passe. Het proefschrift biedt een ba-
sis voor verder onderzoek naar een 
selectiekader voor het kiezen van de 
best passende methode voor acto-
renanalyse bij een beleidsvraagstuk. 
Daarnaast resulteert het onderzoek 
in betere interpretatie van uitkomsten 
van actorenanalyses.

Wat kan de praktijk ermee?
Beleidsmakers worden vaak gecon-
fronteerd met verschillende studies 
over eenzelfde beleidsprobleem, die 
verschillende resultaten opleveren. 
Hoe kiest de beleidsmaker dan waar 
zij of hij vervolgstappen op baseert, 
wat veroorzaakt de verschillen in de 
uitkomsten? Dit proefschrift laat zien 
dat de verschillende analysemetho-
den inderdaad niet altijd dezelfde 
uitkomsten opleveren, en geeft een 
eerste antwoord op de vraag waarom. 
Zo leert de bestudering van de con-
fl ict situatie welke speelde rond de 
splitsing van de grote geïntegreerde 
energiebedrijven dat confl ictanalyse 
geschikter is voor de bestudering van 
een confl ictsituatie dan transactionele 
analyse. De studie van de impasse in 
de polder Groot Mijdrecht toonde aan 
dat transactionele analyse een betere 
keus is voor een impasse dan de me-
thoden confl ictanalyse of Q-methodo-
logie. Omdat nog weinig methoden 
echt goed met elkaar vergeleken zijn, 
zouden beleidsmakers beter inzicht in 
een beleidsprobleem kunnen krijgen 
wanneer zij bewust meerdere ana-
lysemethoden op eenzelfde situatie 
toepassen en onderzoeken waarom 
de uitkomsten op bepaalde punten 
verschillen.
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