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Het Milieu Dossier accepteert artikelen 
die de voortgang in beleid, onderzoek en 
maatschappelijke respons documenteren. 
Bijdragen worden beoordeeld door een 
redactieteam.

Soms lijkt het wel of weten-
schappers van Mars komen 
en beleidsmakers van Venus. 
Beleidsmakers kunnen 
weinig met wetenschappe-
lijke geschriften, terwijl de 
wetenschapper regelmatig het 
hoofd schudt over de processen 
in beleidskringen waarin 
gegronde kennis ogenschijn-
lijk geen rol speelt. Maar soms 
gaan wetenschappelijke kennis 
en beleidsontwikkeling hand 
in hand. Dat is kenniscocreatie. 
Ervaringen uit Nederlandse 
klimaatadaptatieprojecten 
binnen de afgeronde program-
ma’s ‘Klimaat Voor Ruimte’ en 
‘Leven met Water’ laten zien 
dat bewuste vormgeving van 
kennisproductieprocessen in 
projecten de kans om synergie 
tussen wetenschap en beleid 
vergroot.  

Kenniscocreatie is een proces waarin 
beleidsmakers en wetenschappers (meestal 
projectmatig) samenwerken. Elk van beide 
partijen moet uiteindelijk na het project met 
‘iets’ bij de moederorganisatie terug kunnen 
komen. Voor wetenschappers betreft dit 
‘iets’ vaak publicaties, voor beleidsmakers 
kennis die als bruikbaar voor de praktijk 
wordt gezien. Wanneer de resultaten niet 
voor beide partijen van belang zijn, zal 
de partij die aan het kortste eind heeft 

getrokken zich wel drie keer bedenken 
alvorens nog eens in een dergelijk project 
te stappen. Het komt er dus op aan om win-
winsituaties tussen de belangen van beide 
partijen te vinden. Overigens zijn bij veel 
kenniscocreatieprojecten naast weten-
schappers en beleidsmakers ook bestuurders 
en politici, belangengroeperingen, onderne-
mers, burgers enzovoort betrokken. 

Synergie tussen spelers en 

belangen

Partijen in een kenniscocreatieproject 
hebben verschillende belangen. Toch 
slagen ze er vaak in om in synergie samen 
te werken. Onze werkdefinitie van succes-
volle kenniscocreatie ligt in het verlengde 
hiervan: Een proces waarbij de deelne-
mende partijen er naar hun eigen mening in 
geslaagd zijn om zoveel mogelijk recht te doen 
aan ieders eisen van relevantie en betrouw-
baarheid van de geproduceerde kennis en 
legitimiteit van het proces van kennispro-
ductie1. Dit betekent bijvoorbeeld dat een 
wetenschapper onderzoek heeft gedaan 
waar de praktijk iets aan heeft en dat deze 
wetenschapper hierover kan publiceren in 
wetenschappelijke tijdschriften. Voor een 
beleidsmaker is de vraag naar de politieke 
of beleidsmatige relevantie en praktische 
toepasbaarheid van de kennis van belang.

Bij relevantie gaat het om de toegevoegde 
waarde van kennis, voor de praktijk en – 
volgens ons – ook voor de wetenschap. Het 
criterium betrouwbaarheid ligt volgens 

de literatuur voor een groot deel in het 
wetenschappelijke domein: is de ontwik-
kelde kennis gestoeld op wetenschappelijke 
uitgangspunten? Kloppen de resultaten 
met de theorie en de literatuur? Zijn de 
experimenten herhaalbaar, is de kennis 
falsifieerbaar? Is de kennis gecheckt via de 
wetenschappelijke procedures die gelden 
bij het publiceren in wetenschappelijke 
tijdschriften? Daarnaast betekent betrouw-
baarheid dat de kennis de confrontatie met 
de praktijk aan moet kunnen: een weten-
schappelijk model dat een droog weiland 
voorspelt terwijl een boer uit ervaring weet 
dat zijn land nat is, is niet erg betrouwbaar. 
In het verlengde hiervan zullen mensen uit 
de praktijk betrouwbaarheid vaak asso-
ciëren met de vraag of er vertrouwd kan 
worden op de onafhankelijkheid van weten-
schappelijk onderzoek. Het criterium legi-
timiteit, ten slotte, heeft te maken met de 
manier waarop kennis in het totale beleids-
proces, onderzoeksproject of uitvoerings-
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project ingebed is. Met andere woorden: 
‘hebben we de kennis juist ontwikkeld?’. 
Zijn bijvoorbeeld alle belangen wel meege-
nomen in het proces waarin de doelstel-
lingen en/of probleemdefinities zijn 
bepaald? Het kan ook gaan om de vraag 
‘hebben we de juiste kennis ontwikkeld?’ 
Gaat het om onbevooroordeelde kennis op 
grond waarvan goede beslissingen kunnen 
worden genomen of is er eerder sprake van 
een opgetuigd proces voor de bühne of van 
bevooroordeelde conclusies?

Criteria

Vaak wordt gedacht dat criteria zoals 
betrouwbaarheid en legitimiteit objectief te 
bepalen zijn. Inzichten uit de wetenschaps-
sociologie – de discipline die kritisch kijkt 
naar hoe wetenschappers eigenlijk weten-
schap bedrijven – leren ons echter dat dit 
niet het geval is. Zo blijken wetenschappers 
in interactie met andere maatschappe-
lijke domeinen (beleid, praktijk, politiek) 
voortdurend bezig te zijn met wat ook wel 
‘grenswerk’ genoemd wordt2. Grenswerk 
betekent dat wetenschappers heen en weer 
bewegen tussen het doen van wetenschap-
pelijk onderzoek en het meepraten en 
adviseren over beleidskwesties. Ook los 
van dit grenswerk worden er piketpaaltjes 
geslagen. Wanneer mag je iets wetenschap 
noemen en wanneer niet? Welke onder-
zoeksmethoden worden als betrouwbaar 

gezien en welke niet? Welk type kennis 
wordt relevant gevonden voor het kunnen 
omgaan met overstromingsrisico’s? Is dat 
vooral technische kennis of kennis over 
governance? Juist wanneer wetenschap-
pers zich op het raakvlak van wetenschap 
bedrijven en adviseren begeven, kan 
verstrengeling van wetenschap en beleid 
gemakkelijk ontstaan. Vaak is deze verstren-
geling niet zo zichtbaar, omdat betrokken 
partijen die strijd niet al te zichtbaar willen 
laten zijn. Integendeel; de wetenschapper 
heeft er belang bij om zichzelf als ‘objectief’ 
te afficheren. In de praktijk ligt dit echter 
complexer. Wij betogen daarom dat rele-
vantie, betrouwbaarheid en legitimiteit niet 
objectief te bepalen zijn. Wel is het mogelijk 
om vast te stellen of partijen vinden dat aan 

hun eigen criteria hieromtrent is voldaan. 
En dat laatste – vinden de deelnemende 
partijen dat er aan hun belangen recht is 
gedaan en waarom (niet) – biedt hand-
vatten voor succes.

Bij succesvolle kenniscocreatie zijn rele-
vantie, betrouwbaarheid en legitimiteit 
met elkaar in balans en gaat een hoge score 
op het ene criterium idealiter samen met 
een hoge score op de andere twee. Een heel 
betrouwbaar onderzoek dat als niet nuttig 
gezien wordt, is het tegendeel van succes-
volle cocreatie. Evenmin is een project legi-
tiem te noemen waarin heel betrouwbare 
en bruikbare kennis is gegenereerd volgens 
een partij, maar niet volgens een andere. 
Ook dan is er geen balans. Een dergelijke 
balans is van belang voor elk wetenschap-
pelijk onderzoek, maar meer nog in situaties 
waarin wetenschappers direct samen-
werken met andere partijen en waarin 
resultaten niet alleen wetenschappelijk 
interessant moeten zijn, maar ook praktisch 
toepasbaar.

Zeven succesfactoren

Binnen het door NWO en Stichting Kennis 
voor Klimaat gefinancierde INSPIRATOR-
project3 zijn zeven succesfactoren geïdentifi-
ceerd die bij kunnen dragen aan het optima-
liseren van de synergie tussen relevantie, 
betrouwbaarheid en legitimiteit. Deze zijn 
afgeleid uit bestaande wetenschappelijke 
literatuur binnen de wetenschapssociologie 
en de milieumaatschappijwetenschappen. 
In deze literatuur is gezocht naar factoren 
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waarmee je het succes van kenniscocrea-
tieprojecten op projectniveau kunt beïn-
vloeden. De geïdentificeerde factoren zijn 
weergegeven in figuur 1.

De factoren zoals ze uit de literatuur 
kwamen waren nog erg algemeen. Daarom 
is in empirisch onderzoek (dertig interviews 
met mensen uit zes Nederlandse projecten) 
bekeken of de factoren inderdaad relevant 
waren en hoe er invulling aan gegeven is 
(in sociaalwetenschappelijke termen: de 
factoren zijn gebruikt als zogeheten sensiti-
zing concepts, richtinggevende concepten). 
Daartoe zijn zowel de zeven succesfactoren 
als de criteria voor succesvolle kenniscocre-
atie ‘vertaald’ in open interviewvragen 
waarop kon worden doorgevraagd. Deze 
interviews bevestigden in grote mate de 
factoren vanuit de literatuur en boden extra 
informatie om concreet invulling te geven 
aan de algemene richtlijnen vanuit de 
literatuur. 

Succesfactor 1) Betrek zoveel mogelijk 
actoren als redelijkerwijs mogelijk is
De allereerste vraag bij het definiëren van 
een kenniscocreatieproject is wie er mee 
moet doen, op basis waarvan en in welke 
hoedanigheid4. Idealiter doen alle cruciale 
partijen mee: de beleidspartijen die een 
belang in een gebied hebben, non-gouver-
nementele organisaties en kennispartners. 
Door een breed palet aan kennisvormen en 
visies op het probleem af te dekken, wordt 
de kans verkleind dat een probleemana-
lyse zich beperkt tot die van één bepaalde 
wetenschapper, of van één bepaalde 
bestuurder. Project- en programmama-
nagers dienen het netwerk zo breed als 
mogelijk en zo smal als nodig is te maken, 
waarbij het natuurlijk ook van belang is dat 
een bepaalde vertegenwoordiger draagvlak 
geniet bij diens achterban. Hoewel dit per 
definitie niet helemaal goed te doen is, zijn 
er positieve voorbeelden:

Binnen het project ‘Waarheen met het 
Veen’ hebben onder meer hydrologen, 
bestuurskundigen, milieueconomen en 
ecologen samengewerkt. Deze kennispar-
tijen werkten samen met beleidspartijen 

(onder andere betrokken provincies, water-
schappen, LNV, DLG). Ook LTO zat aan 
tafel. Dit is zonder meer een breed netwerk 
en het is al een prestatie op zich om al deze 
groeperingen samen om de tafel te krijgen.

Succesfactor 2) Besteed voldoende aandacht 
aan gezamenlijke probleemstructurering
De kiem voor succes van een kenniscocrea-
tieproject wordt geplant voordat een project 
officieel van start gaat. Partijen worden bij 
elkaar gebracht rondom een bepaald thema. 
Tijdens het definiëren en opzetten van 
projecten vindt iets plaats dat in de weten-
schappelijke literatuur ‘probleemstructure-
ring’ heet. 
Probleemstructurering stopt echter niet 
zodra een project gedefinieerd is. De 
verschillende belangen en visies die partijen 
kunnen hebben, moeten tijdig boven tafel 
komen5. Daarnaast levert een project vaak 
nieuwe inzichten op die een ander licht 
werpen op bestaande probleemdefinities 
en probleemoplossingen. Regeer en Bunders 
waarschuwen dan ook voor ‘vroegtijdig 
stollen van probleempercepties’ en de 
daaraan gekoppelde ‘jump to solution’4.

Binnen het programma Kennis voor 
Klimaat is gebruik gemaakt van zogeheten 
regionale Klimaateffect-Atlassen. Hierin 
werden de verschillen in aard en mate van 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
per regio gevisualiseerd. Volgens betrok-
kenen binnen het programma zijn de 
atlassen in meerdere projecten op succes-

volle wijze ingezet bij het verkrijgen van 
gedeelde probleemdefinities.

Succesfactor 3) Vind gemeenschappelijke 
referentiekaders en breid die verder uit
Deelnemers aan kenniscocreatieprojecten 
hebben verschillende achtergrondkennis, 
verschillende gewoonten en denken ook 
vaak verschillend over wat goede kennis 
is, wie die moet ontwikkelen en wanneer 
kennis betrouwbaar is. Anders gezegd: 
ze hebben verschillende perspectieven 
op kennisproductie. Zijn bijvoorbeeld alle 
vormen van kennis gelijkwaardig of heeft 
een bepaald type kennis een ‘hoger waar-
heidsgehalte’ dan een ander type kennis? 
Wat is de relevantie van ervaringskennis 
en hoe zit het eigenlijk met de (gewenste) 
invloed van wetenschap op beleid? Zoals 
eerder betoogd is de interpretatie van 
bovengenoemde aspecten subjectief van 
aard.

Het is nodig om de verschillende visies op 
de rol die kennis in probleemoplossing zou 
moeten of kunnen spelen bespreekbaar 
te maken (zie ook de vorige succesfactor). 
Daartoe heeft het INSPIRATOR-team de 
zogenaamde Perspectieven-Methode 
ontwikkeld. Deze methode onderscheidt 
vier verschillende visies op kennis en biedt 
een manier om deze meetbaar en hierdoor 
explicieter en vergelijkbaar te maken6. Dit 
maakt het ook gemakkelijker om verschillen 
en overeenkomsten te duiden (zie figuur 2).
Het expliciteren van perspectieven is een 

Figuur 2: vier stereotype perspectieven op kennis en kennisgebruik
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manier om ‘common ground’ tussen project-
deelnemers te creëren. Een andere manier 
is het gebruiken van zogeheten ‘grenscon-
cepten’ zoals het concept ‘klimaatbestendig-
heid’. Iedereen verstaat er wat anders onder 
en dat vormt juist de kracht van het concept, 
dat op zichzelf best controversieel mag zijn. 
Partijen kunnen er op hun eigen manier 
invulling aan geven, maar het concept 
heeft tegelijkertijd een structurerende en 
bindende werking.

Succesfactor 4) Zorg voor een heldere inbed-
ding en positionering van het project
De projectleider in de onderzochte projecten 
was de ene keer een kennisgedreven beleid-
smaker (‘Hotspot Zuidplaspolder’), de andere 
keer een gepromoveerd onderzoeker die 
zich op toegepast onderzoek heeft toegelegd 
(‘Waarheen met het Veen’) en een derde 
keer een duo van een intermediair en een 
onderzoeker (‘Routeplanner’). Voor poten-
tiële projecten is het belangrijk om vooraf te 
bedenken wat voor type project men wil en 
wie hiervoor de meest geschikte verant-
woordelijke partij is. Is het een kennisgericht 
of een beleidsgericht project? En waar moet 
je het organisatorisch onderbrengen (bv. 
bij een universiteit, een overheidsorgaan of 
een bedrijf)? Overigens zal een project – en 
cocreatieprojecten in het bijzonder – in de 
praktijk zelden kennisgedreven of beleids-
gericht alleen zijn. ‘Hotspot Zuidplaspolder’ 
werd door betrokkenen bijvoorbeeld een 
‘bypass’ – een parallel proces naast het regu-
liere planvormingproces – genoemd.

Succesfactor 5) Laat iedereen – en vooral de 
wetenschappers – helder en consequent zijn 
over hun rol
In ons onderzoek en ook tijdens een door ons 
georganiseerde workshop ‘Leren co-creëren’ 
(mei 2012) kwam de mening van profes-
sionals duidelijk naar voren: ‘schoenmaker, 
blijf bij je leest’. Onderzoekers moeten geen 
beleid willen voorschrijven; beleidsma-
kers moeten vooral verantwoordelijkheid 
nemen voor beslissingen, waarbij ze hun 
voordeel doen met kennis uit onderzoek, 
maar wel een eigen afweging maken. 
Door een dergelijke heldere rolverdeling 
komen de verschillen tussen wetenschap 

en beleid aan de oppervlakte. Dat is niet 
slecht, maar juist interessant en verrijkend. 
Tegelijkertijd zagen we in ons onderzoek 
vaak dat kenniscocreatie ‘hard werken’ is 
voor professionals, waaronder programma-
leiders, beleidsmakers die ervaring hebben 
in het samenwerken met wetenschappers, 
facilitators, wetenschappers met ervaring 
in samenwerking met beleidsmakers en 
communicatieprofessionals. Ook binnen 
hun eigen rol deden deze professionals 
vaak méér dan vanuit een stereotype 
rolopvatting (verstrooide wetenschapper 
vs. op procedures gefocuste ambtenaar) 
te verwachten was. Een beleidsmaker 
betrokken bij ‘Hotspot Zuidplaspolder’ 
verwoordt dit als volgt: 

‘De mensen van Xplorelab vinden commu-
nicatie belangrijk. Alles moet verteerbaar 
gepresenteerd worden: beeld met tekst, het 
gebied ingaan. Dit is wel iets anders dan 
wat normaal gesproken van een beleid-
sambtenaar wordt verwacht. Als deze een 
rapport met plaatjes aflevert is het al heel 
wat.’

Het belangrijkste aandachtspunt is volgens 
ons dat betrokken wetenschappers helder 
zijn over hun eigen rolopvatting. Alleen 
op deze manier kan de wetenschapper 
voorkomen dat hij beschouwd wordt als 
een belanghebbende in plaats van een 
leverancier van bruikbare kennis. Dit sluit 
aan bij de bevindingen van de Amerikaanse 
hoogleraar Roger Pielke jr7. 

Succesfactor 6) Verzin iets op de belemme-
rende beloningsstructuren
Onderzoekers en beleidsmakers worden op 
verschillende manieren afgerekend op hun 
prestaties. Het wetenschappelijk reputatie-
systeem – wetenschappelijke loopbanen, 
evaluaties en toekenning van onderzoeks-
middelen – biedt soms nog steeds weinig 
prikkels voor wetenschappers om zich 
buiten de disciplinaire arena te bewegen. 
Aantallen proefschriften en publicaties (in 
toptijdschriften) zijn indicatoren die weinig 
zeggen over de mate van kennisintegratie 
of kennisgebruik. Deze indicatoren werden 
tijdens de workshop ‘Leren co-creëren’ (mei 

2012) zelfs naar voren gebracht als één van 
de belangrijkste barrières voor succesvolle 
kenniscocreatie. Hoewel er een begin 
gemaakt is met het daadwerkelijk belonen 
van samenwerking tussen wetenschap en 
beleid is de context waarin onderzoekers 
en beleidsmaker moeten samenwerken 
nog lang niet altijd gunstig. Wel vonden we 
voorbeelden waarbij er volgens betrokkenen 
goed was omgegaan met belemmerende 
beloningsstructuren, zoals onderstaand 
voorbeeld uit ‘Waarheen met het Veen’:

‘Doordat alle partijen er wat ingestoken 
hadden, hadden zij ook, wat ik noem, het 
recht om kennis en kennisproducten te 
onttrekken, zowel tussentijds als op het 
eind. We hebben 5% van het onderzoeks-
budget vrij besteedbaar gemaakt voor 
partijen die in dit project betrokken waren. 
Dit betekende dat ze gebruik konden maken 
van advies en kennis. (…) Daardoor voelden 
mensen ook weinig schroom om ons te 
betrekken bij beleidsontwikkelingen en 
beleidskeuzes die in voorbereiding waren.’

Succesfactor 7) Organiseer hulpmiddelen en 
-bronnen
De financiering van kenniscocreatiepro-
jecten alleen is niet voldoende om ze te laten 
draaien. Er zijn allerlei hulpbronnen nodig 
om het proces van kenniscocreatie goed te 
laten verlopen. Ten eerste kunnen zoge-
heten ‘grensobjecten’ helpen. Het gaat hier 
om daadwerkelijke objecten zoals concepten 
die in rapporten worden opgeschreven, 
GIS-kaarten en computer-tools. Ook een 
bezoek aan het onderzoeksgebied kun je 
als grensobject beschouwen. Ten tweede 
zijn er faciliteiten nodig die kennisuitwis-
seling mogelijk maken, variërend van 
ondersteuning door professionele facilita-
tors tot ontmoetingsruimtes en secretariële 
ondersteuning voor de projectleider. Denk 
ook aan organisatievormen die ‘out-of-the-
box’ denken mogelijk maken. Zo is binnen 
de Provincie Zuid-Holland het zogeheten 
‘Xplorelab’, een ‘innovatiewerkplaats’ 
ingericht8. Ten derde dienen alle benodigde 
competenties aanwezig te zijn.
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Conclusie

In het onderzoek hebben we zeven succes-
factoren voor kenniscocreatie afgeleid uit 
de literatuur en hier concrete invulling 
aan gegeven aan de hand van empirisch 
onderzoek in zes afgeronde projecten. We 
beschouwen de succesfactoren als mogelijke 
aangrijppunten voor professionals die de 
kwaliteit van kenniscocreatieprocessen in 
projecten willen verbeteren. Wat betreft 
het invulling geven aan de succesfactoren 
kunnen we in dit artikel natuurlijk niet 
meer doen dan een tipje van de sluier 
oplichten. Elders hebben we een en ander 
verder uitgewerkt9. Zoals besproken hebben 
we in de interviews niet rechtstreeks 
naar elke succesfactor uit de literatuur 
gevraagd, maar hebben we de succes-
factoren ‘vertaald’ in interviewvragen. 
De antwoorden van de geïnterviewden 
leidden doorgaans tot verfijning van een of 
meerdere succesfactoren. Uit de interviews 
kwamen geen radicaal nieuwe succesfac-
toren naar voren, noch gaven de interviews 
aanleiding tot het wegstrepen van eerder 
gedefinieerde factoren. Het is echter belang-
rijk te noemen dat succesfactoren hooguit 
de kans op succes vergroten. Betrokkenen bij 
kenniscocreatieprojecten hebben het succes 
ervan nooit helemaal in de hand. Mensen 
kunnen het project voortijdig verlaten 
(vanwege ziekte of een andere baan), de 
belangstelling (en hiermee betrokkenheid) 
van beleid of politiek voor een bepaald 
onderwerp kan na de start van het project 
afnemen enzovoorts.

Met ons onderzoek is een stap gezet met het 
in het in kaart brengen van concrete succes-
factoren voor kenniscocreatie. Om deze in 
de toekomst nog verder te specificeren en 
contextualiseren, is het zinvol om op een 
meer participatieve manier onderzoek te 
gaan doen naar kenniscocreatieprojecten. 
Bijvoorbeeld door procesadviezen aan 
cocreatieprojecten te geven en te bekijken in 
hoeverre deze worden ‘opgepikt’, en waarom 
wel of niet en welke invloed het (niet) 
opvolgen van adviezen op het procesverloop 
heeft gehad. We nodigen mensen uit onder-
zoek en praktijk uit om hierover met ons de 
dialoog aan te gaan.
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