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2 Theoretische achtergronden

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de begrippen besproken die nodig zijn om de in paragraaf 1.3.2
geformuleerde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
In paragraaf 2.2 komen de theoretische achtergronden van de begrippen aan de orde. Eerst
wordt het begrip 'beleidsproces' besproken. Daarbij wordt ingegaan op besluitvorming in
beleidsprocessen. Dan wordt de afhankelijke variabele in deze studie behandeld: het gebruik
van wetenschappelijke kennis in beleidsprocessen. Vervolgens worden de onafhankelijke
variabelen besproken, namelijk de actor- en netwerkkenmerken. De relaties tussen deze
variabelen of zijn in schema 2.1 weergegeven.

Een aantal actor- en netwerkkenmerken hebben een gemeenschappelijke theoretische
achtergrond. Een voorbeeld is het actorkenmerk 'gebruik van hulpbronnen door actoren' en
het netwerkkenmerk 'verdeling van hulpbronnengebruik over de actoren in een netwerk'. In
paragraaf 2.2 worden de theoretische achtergronden van de actor- en netwerkkenmerken
daarom gezamenlijk behandeld. In hoofdstuk 3 worden deze theoretische begrippen
geoperationaliseerd tot afzonderlijk meetbare indicatoren voor actorkenmerken en
netwerkkenmerken.

De theoretische achtergronden met betrekking tot de relaties tussen de centrale begrippen
worden besproken in paragraaf 2.3.

2.2 Begrippen in het theoretisch model

2.2.1 Beleidsprocessen

Hoogerwerf 1 omschrijft een beleidsproces als het dynamische verloop van handelingen en
interacties met betrekking tot een beleid. Het beleidsproces wordt gekenmerkt door
a) onderling samenhangende handelingen, b) wederzijdse beïnvloeding (interactie) tussen de
factoren (bijvoorbeeld macht en informatie) en de actoren die tot het proces behoren en c) een
opeenvolging van gebeurtenissen met een herkenbaar verloop.
Een belangrijk kenmerk van een beleidsproces is dat het wordt geactiveerd door een
gebeurtenis of een conditie (die doorgaans als problematisch wordt ervaren). Het heeft over
het algemeen ook een uitkomst. Als de uitkomst overeenkomt met het doel, kan worden
verwacht dat dit leidt dit beëindiging van het beleidsproces. In min of meer stabiele beleids-
netwerken (zie verderop) wordt echter aangenomen dat deze beleidsprocessen feitelijk latent

Schema 2.1: Centrale begrippen in deze studie.

Actorkenmerken

Gebruik van wetenschappelijke kennis
in beleidsprocessen

Netwerkkenmerken
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blijven doorgaan. Dit houdt in dat het proces tijdelijk wordt 'gedeactiveerd' en niet meer
zichtbaar is. Nieuwe gebeurtenissen of veranderende condities kunnen een schijnbaar
'beëindigd' beleidsproces echter reactiveren 2. Voor permanente doelbereiking is het
bovendien soms ook nodig beleidsprocessen te continueren (denk bijvoorbeeld aan alcoholvrij
autorijden).

Als hulpmiddel voor de analyse, verdeelt Hoogerwerf 1 het beleidsproces ideaaltypisch in
zeven deelprocessen:
1. Agendavorming: zorgen dat een probleem de aandacht krijgt van publiek en/of

beleidsbepalers.
2. Beleidsvoorbereiding: probleembeschrijving en -analyse en het bedenken,

beargumenteren en formuleren van een beleid.
3. Beleidsbepaling: het nemen van beslissingen.
4. Beleidsuitvoering: de toepassing van de gekozen beleidsinstrumenten.
5. Beleidsevaluatie: beoordelen van de inhoud, het proces, de beleidsprestaties en de

beleidseffecten.
6. Terugkoppeling: verwerken van de evaluatie-uitkomsten in bijsturing van het beleid of het

beleidsproces.
7. Beleidsbeëindiging: staken van een gevoerd beleid.
Met de terugkoppeling (fase 6) kan het beleidsproces ook een cyclisch verloop krijgen.

Hoogerwerf 3 positioneert beleidsvoorbereiding als onderdeel van een politiek proces. Dit
doet hij in termen van de invloed van machtsuitoefening van politieke actoren ('uitvechten')
op het argumenteren ('uitdenken') in het ontwerpproces. De invloed van de actoren is in zijn
visie afhankelijk van a) de doelgerichtheid, informatie en macht van de afzonderlijke actoren
en b) de politieke cultuur en de politieke structuur als geheel.

De Bruijn e.a. 4 onderscheiden in beleidsprocessen twee ontwerpaanpakken: het
procesontwerp en het inhoudelijk ontwerp. De verschillen tussen een procesontwerp en een
inhoudelijk ontwerp worden in schema 2.2.1 weergegeven.

Schema 2.2.1: Verschill en tussen inhoud elij ke en procesontwerpen.

Inhoud elij k ontwerp Procesontwerp

• Kernelement van de analyse,
voorafgaand aan het ontwerp.

Een inhoudelijke analyse van de
problematiek.

Een analyse van de betrokken partijen, hun
belangen, machtsmiddelen en opvattingen.

• Kernelement van het ontwerp. Een inhoudelijke oplossing voor de
problematiek.

Een beschrijving van het proces, dat moet
leiden tot oplossing van de problematiek.

• Wat is het probleem? Wordt zoveel mogelijk inhoudelijk
aangegeven. Is dus bij de start van de
besluitvorming rondom een concreet
project bekend.

Is bij de start van een proces bekend, maar
kan gedurende het besluitvormingsproces
veranderen.

• Belangrijkste probleem rondo m
acceptatie.

Na afloop van het ontwerpproces: het kan
blijken dat het ontwerp in onvoldoende
mate wordt geaccepteerd.

Voorafgaand aan het ontwerpproces:
acceptatie van proces en procesregels kost
tijd.

• Type beslisregels. Veel inhoudelijke regels en enkele
procedurele regels voor omstandigheden
die vooraf niet in te schatten zijn.

Veel procedurele regels en enkele
inhoudelijke regels voor onderwerpen, die
ongeacht de aard van het project
bescherming verdienen.

• Rol van de 'verandermanager'. - Architect: maakt een inhoudelijk
ontwerp.

- Manager: draagt zorg voor invoering
inhoudelijk ontwerp.

- Hoeder van een beperkt aantal
procedurele randvoorwaarden.

- Procesarchitect: zet de hele proces-
benadering op.

- Procesmanager: organiseert de concrete
afwegingsprocedures.

- Hoeder van een beperkt aantal
inhoudelijke randvoorwaarden.

(overgenomen uit De Bruijn e.a. 4)

De inhoudelijk-ontwerpaanpak sluit sterk aan op het 'klassieke' Hoogerwerf-model en is vooral
geschikt voor het aanpakken van gestructureerde problemen. De inhoudelijk-ontwerpaanpak
vraagt namelijk om het vooraf verzamelen van kennis voor de inhoudelijke analyse van het
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betreffende probleem. Dit is bij gestructureerde problemen mogelijk, maar bij
ongestructureerde problemen doorgaans niet. De Bruijn e.a. definiëren ongestructureerde
problemen als problemen waarvoor geen objectiveerbare oplossing voorhanden is. Ofwel
vanwege het ontbreken van objectieve informatie, dan wel vanwege verschillen in waarden en
normen tussen de betrokken partijen. Bij dergelijke ongestructureerde problemen wordt
daarom de kennis al doende, gedurende het beleidsproces, verzameld. De procesontwerp-
aanpak is vooral geschikt voor ongestructureerde problemen die in een netwerk moeten
worden opgelost.

Het concept van het procesontwerp is belangrijk voor deze studie. Dit wordt onderstreept
door het door Torenvlied ontwikkelde model, waarmee kan worden nagegaan onder welke
condities een gebrek aan overeenstemming tussen uitvoerende organisaties en politieke
besluitvormers leidt tot een afwijkende uitvoering van het beleid waartoe besloten is 5.
Uitvoerende organisaties (zowel ambtelijk als (semi-)privaat) blijken zich vaak te laten leiden
door hun eigen inhoudelijke beleidsvoorkeuren. Daarnaast hebben ze doorgaans een
informatievoorsprong op de 'politiek'.
Uitvoerders blijken sneller af te wijken van de genomen politieke besluiten indien:
a) Zij een prikkel tot afwijken hebben.
b) Zij een sterk belang hechten aan de betreffende beleidsbeslissing en in verhouding

minder gevoelig zijn voor controle door politieke besluitvormers.
c) Ambtelijke loyaliteit niet wordt afgedwongen door institutionele procedures. Vooral de

mate van politieke controle blijkt hierbij belangrijk.
Een procesontwerp houdt meer rekening met deze condities dan een inhoudelijk
georiënteerde ontwerpmethode.

De Vries en Van den Heuvel 6 geven aan dat het weinig zinvol is besluitvormingsprocessen
te analyseren zonder in te gaan op de inhoud van het besluit zelf. Het is in hun visie
belangrijk aan te geven: a) welke besluiten zijn genomen, b) wie ze nam en c) wat de
belangrijkste factoren waren bij de besluitvorming. Daarbij wijzen ze op factoren als
machtsverhoudingen, rationaliteiten, instituties, economie, (sociaal)psychologische factoren,
persoonlijkheden en kennisgebruik.
In complexe processen en bij procesontwerpen lijken besluiten vaak niet meer dan een
afsluiting van een ronde en de start van een nieuwe ronde. Toch kan volgens De Vries en
Van den Heuvel in dergelijke complexe processen vaak een centraal besluit worden
onderkend. Dat kan bovendien aan bepaalde actoren en een bepaald tijdstip worden
verbonden. Het kan tenslotte van grote invloed zijn op het verdere verloop van het proces,
ook als er sprake is van tegenwerking van het besluit door andere actoren in de
implementatiefase.

In de praktijk zijn niet alle fasen en stappen uit het 'Hoogerwerf-model' in het beleidsproces
terug te vinden. Desondanks zijn de begrippen uit dit model voor het ordenen en typeren van
waarnemingen toch geschikter dan alternatieve modellen 7. Deze alternatieve modellen bieden
in het algemeen minder mogelijkheden tot ordening.
Verder sluit het Hoogerwerf-model (een inhoudelijk-ontwerpmodel) nauw aan bij de beweging
voor 'evidence based health care'. Deze beweging gaat ervan uit elke beslissing aangaande
groepen patiënten of populaties gebaseerd moet zijn op een systematische waardering van het
beste beschikbare wetenschappelijke bewijs 8.

Het JGZ-beleidsveld kent grotendeels complexe problemen die soms gestructureerd (b.v.
problemen rond vaccinatiestrategieën) en soms ongestructureerd zijn (b.v. problemen rond
vroegsignaleringsstrategieën). Dit lijkt te vragen om een combinatie dan wel afwisseling van
een inhoudelijk-ontwerpaanpak en een procesontwerpaanpak. Dit lijkt strijdig met de wens
om tot een meer evidence based JGZ te komen. Een evidence based JGZ lijkt immers vooral
te vragen om een inhoudelijk-ontwerpaanpak. Daarbij wordt eerst een inhoudelijke analyse
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van de problematiek verricht. Deze analyse vormt dan de basis voor de latere
besluitvorming.
Vooral bij ongestructureerde problemen is er echter vaak onvoldoende kennis over een
beleidsprobleem voorhanden om een objectiveerbare oplossing uit te werken. Een
inhoudelijk-ontwerpaanpak is in zo'n situatie moeilijk te realiseren. Soms verschillen daarbij
bovendien de normen en waarden van de belangrijkste actoren. Wanneer dit het geval is,
wordt het procesontwerp als aanvullend verklarend kader belangrijk. Een procesontwerp-
aanpak wordt immers minder belemmerd door het ontbreken van kennis.

De procesontwerpaanpak lijkt ook beter aan te sluiten op strategievorming in professionele
organisaties dan de inhoudelijk-ontwerpaanpak. Mintzberg 9 schrijft over strategievorming in
de professionele organisatie (of professionele bureaucratie; zoals een universiteit of een
ziekenhuis) dat daar over het algemeen niet, zoals elders gebruikelijk, een strategie eerst
wordt geformuleerd en dan pas uitgevoerd. In dit soort organisaties bestaat bij de
professionals vaak weerstand tegen formele planning. Mintzberg onderkent in een
professionele organisatie drie typen van besluitvorming:
• Besluiten op grond van professioneel oordeel. Deze worden beïnvloed door de

professionele opleiding en het lidmaatschap van de professionele groep. Het betreft
voornamelijk beslissingen over welke diensten worden geboden en aan wie.

• Besluiten op grond van bestuurlijke goedkeuring. Dit betreft vooral financiële
beslissingen.

• 'Collectieve' besluiten, die worden genomen in een interactie tussen bestuurders en
professionals. Dit betreft overwegend beslissingen aangaande de keuze van
programma's en de inrichting van de organisatie.

Vooral de laatste categorie besluiten lijkt aan te sluiten op de beleidsvormingsprocessen in
de JGZ. Mintzberg geeft ook aan dat in dit type besluitvorming soms een 'collegiaal' model
overheerst. Daarin worden beslissingen genomen op basis van gemeenschappelijk belang.
Soms overheerst echter ook een 'politiek' model. Daarin zijn de verschillen tussen
belangengroepen die elk hun eigen belang dienen, onoverbrugbaar. In de praktijk zijn er
vaak mengvormen van deze twee modellen.
Een belangrijk probleem bij professionele organisaties is volgens Mintzberg verder dat de
democratie en autonomie, die daarin door de zwakke hiërarchie sterk aanwezig zijn, ertoe
leiden dat er geen duidelijke greep is op de werkzaamheden, afgezien van de professionele
controle. Dit is vooral belangrijk als de professionele organisatie onderdeel uitmaakt van het
openbaar bestuur (zoals bij de GGD het geval is). In het openbaar bestuur spelen officiële
procedures immers juist een belangrijke rol. Daardoor kan extra spanning ontstaan tussen
de professionals (die aan autonomie hechten) en het bestuur (dat aan procedures hecht). Dit
risico is vooral aanwezig, wanneer het bestuur innovatie gewenst geacht.
De bevindingen van Mintzberg ondersteunen de veronderstelling in deze studie dat er in de
JGZ 4-19 geen sprake is van een hiërarchisch aangestuurde cognitief-rationele beleids-
vorming. Er is veeleer sprake van beleidsvorming als een sociaal interactieproces 10 tussen
het GGD- en/of gemeentebestuur, haar 'ambtelijk' beleidsvoorbereidings- en uitvoerings-
orgaan (de GGD) en haar omgeving.

Besluitvormingsrondes in beleidsprocessen

In een meerjarig beleidsproces kunnen vaak verschillende besluitvormingsrondes worden
onderkend 11. In het 'rondenmodel' (dat door Teisman 7 naast het fasenmodel en het
stromenmodel wordt geplaatst) hebben actoren een centrale plaats. In het rondenmodel
wordt verondersteld dat oplossingen en problemen slechts relevant zijn in een beleidsproces,
voor zover ze daarin door één of meer actoren worden gepresenteerd. Doelen en
oplossingen worden daarbij niet gezien als verbonden aan één actor (de beleidsbepaler) of
gefixeerd op één moment (het besluit). De dynamiek van en de diversiteit in doelen en
oplossingen staat centraal en er zijn vele beleidsbepalers en vele beslissingen. Het
rondenmodel gaat ervan uit dat beleid tot stand komt in diverse rollenspellen. De regels en
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de verdeling van middelen liggen daarbij vooraf vast. Het staat de actoren echter vrij om,
wanneer zij zich daartoe geroepen voelen, initiatieven te nemen of voorstellen van anderen
aan te passen of over te nemen. Beleid wordt zodoende gezien als het resultaat van een
reeks van beslissingen, genomen door de verschillende actoren.
Beleidsprocessen kunnen worden ingedeeld in besluitvormingsrondes aan de hand van een
reconstructie van de reeks van beslissingen die in de tijd is genomen. Tussen twee cruciale
beslissingen in spelen de betrokken partijen een 'besluitvormingsspel'. Door het begin- en
eindpunt van een bepaalde periode vast te stellen (door die cruciale beslissingen in het
beleidsproces vast te stellen) worden de besluitvormingsrondes vastgesteld. In een ronde
van besluitvorming kan het zijn dat de ene partij zijn activiteiten definieert als beleids-
voorbereiding, terwijl een andere partij zijn activiteiten als beleidsuitvoering of -evaluatie
beschouwt. Dit soort van verschillen in beleving heeft ook te maken met het feit dat er bij
veel beleidsprocessen actoren zijn betrokken, enkel en alleen omdat zij over middelen
beschikken die in het betreffende proces onmisbaar worden geacht. Het uitspreken van de
bereidheid een activiteit te financieren kan bijvoorbeeld voor een zorgverzekeraar als
beleidsuitvoering worden beschouwd, terwijl financiering voor een hoofd JGZ slechts één
van de op te lossen knelpunten kan zijn in een beleidsvoorbereidingstraject.

In het rondenmodel wordt dus vooral gekeken naar het gedrag van en de interactie tussen
de actoren. Een belangrijke verklaring voor het gedrag van een actor wordt gezocht in de
perceptie die de actor heeft van het spel, waarin hij zich bevindt. Het rondenmodel sluit
hiermee nauw aan bij een procesontwerpaanpak en bij de overige begrippen die tezamen
het theoretisch kader voor deze studie vormen (hulpbronnen, machtsafhankelijkheidsrelaties,
referentiekaders, gebruik van onderzoek). Het concept van 'rondes' kan bij het ordenen van
de waarnemingen goed worden gecombineerd met de begrippen uit het klassieke
Hoogerwerf-model. Het concept van rondes biedt bovendien een meerwaarde voor deze
studie, omdat de onderzochte beleidsprocessen meerdere jaren beslaan; soms bijna tien
jaar. De 'waarden' van de verschillende te onderzoeken variabelen (actoren, hulpbronnen,
machtsafhankelijkheidsrelaties, referentiekaders, kennisgebruik) zullen waarschijnlijk niet
over die gehele periode gelijk zijn. Door het concept van rondes kan nu per
besluitvormingsronde worden gekeken naar de 'waarden' van de variabelen. Daardoor wordt
het beter mogelijk de relaties tussen de variabelen te onderzoeken.

2.2.2 Gebruik van wetenschappelijke kennis

Kennis uit empirisch wetenschappelijk onderzoek

Alvorens het gebruik van wetenschappelijke kennis in beleidsprocessen uit te werken, is het
zinvol eerst het begrip 'wetenschappelijke kennis' nader te definiëren. Het begrip
'wetenschappelijke kennis' wordt in deze studie gebruikt als aanduiding voor 'kennis uit
empirisch wetenschappelijk onderzoek'. Wat 'wetenschappelijke' kennis is en wat niet, wordt
in de hedendaagse wetenschapsfilosofische opvattingen bepaald door het belang dat
individuele wetenschappers of een wetenschappelijke gemeenschap hechten aan de inhoud
van die kennis 12. In de (sociaal) gezondheidskundige sector wordt vooral kennis uit
wetenschappelijk onderzoek belangrijk gevonden. Dit uit zich onder meer in een toenemend
streven naar 'evidence based public health' 8 13 (zie ook paragraaf 1.1). Daarom wordt in
deze studie vooral ingegaan op deze vorm van onderzoek.

Onder empirisch wetenschappelijk onderzoek wordt voor het doel van deze studie al dat
onderzoek verstaan dat door middel van gegevensverzameling en -analyse (volgens de
empirische methode: feiten verkregen door waarneming 14) bijdraagt aan de kennis over de
gezondheid van jeugdigen en over determinanten en instrumenten ter bevordering daarvan.
Het kan methodologisch gaan om zowel kwalitatief als kwantitatief (o.a. epidemiologisch)
onderzoek. Inhoudelijk betreft het onderzoek naar gezondheidsproblemen, naar oorzaken



28

van gezondheidsproblemen en naar mogelijkheden om gezondheidsproblemen of oorzaken
van gezondheidsproblemen (b.v. risicofactoren) te beïnvloeden. Zowel de meer
beschrijvende 'feitenkennis' (bijvoorbeeld kennis over incidenties en prevalenties van
bepaalde problemen) als de meer analytische 'modellenkennis' (bijvoorbeeld kennis over de
aard van de relaties tussen bepaalde gedragingen of interventies en bepaalde ziekten)
worden beschouwd als kennis uit empirisch wetenschappelijk onderzoek. Het gaat daarbij
niet alleen om 'recente', mogelijk nog omstreden, kennis, maar ook om de reeds gevestigde
'body of knowledge' op een wetenschapsgebied.
Theoretisch en filosofisch onderzoek wordt niet tot het empirisch wetenschappelijk
onderzoek gerekend. Kennis uit empirisch wetenschappelijk onderzoek is al die kennis die
over het probleemveld is ontstaan door het doen van wetenschappelijk onderzoek volgens
de empirische methode.

Veel wetenschappelijk kennis is, zoals o.a. Fitzgerald e.a. 15 aangeven, niet onomstreden.
Percepties van de kennis kunnen verschillen tussen deelsectoren, beroepsgroepen en
individuen. Dit leidt ertoe dat er niet 'het bewijs' is, maar dat er meerdere, vaak
conflicterende, 'bodies of evidence' naast elkaar bestaan. Snellen 16 en Van de Donk 17

wijzen in dit verband, in navolging van Kuhn 12 14, bovendien op de paradigmatische
bepaaldheid van wetenschappelijke theorieën. Beleidsontwerpers zullen het in deze visie
moeten doen met paradigmatisch gebonden, subjectieve kennis en hebben niet de
beschikking over 'absolute waarheden'.

Het remedium dat in de klinische geneeskunde steeds meer wordt ingezet om het probleem
van de conflicterende bodies of evidence op te lossen (namelijk de systematic reviews naar
het model van de Cochrane Collaboration 18 19 20 en de Campbell Collaboration 21 22 23; zie
ook voetnoot a), is in de openbare gezondheidszorg nog nauwelijks doorgedrongen. De
constateringen van Fitzgerald, Snellen en Van de Donk zijn daarom voor de openbare
gezondheidszorg (en daarbinnen de Jeugdgezondheidszorg) nog volop geldig.

Wetenschappelijke kennis en het beleidsproces

Beleidsprocessen vinden in de praktijk niet altijd plaats volgens een inhoudelijk-
ontwerpaanpak. Bij een inhoudelijk-ontwerpaanpak prevaleert vaak een cognitief-rationele
benadering, waarin wetenschappelijke kennis een belangrijke rol kan spelen. Bij een
procesontwerp-aanpak is dat minder vanzelfsprekend. Referentiekaders van actoren (zie
paragraaf 2.2.5) en andere hulpbronnen dan 'deskundigheid' en 'toegang tot informatie' (zie
paragraaf 2.2.4) zijn bij een procesontwerp-aanpak dan ook sterker van invloed op het
gebruik van wetenschappelijke kennis dan bij een inhoudelijk-ontwerpaanpak.
Referentiekaders geven namelijk inzicht in het belang dat mensen hechten aan bepaalde
waarden, waaronder 'kennis uit empirisch wetenschappelijk onderzoek'.

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijk rol van wetenschappelijk kennis in het beleids-
proces, is het zinvol verschillende soorten beleidsproblemen te onderkennen. Meijer 24

onderscheidt in de gezondheidszorg in navolging van Snellen 25 vier soorten beleids-
problemen, die in zijn visie samenhangen met niveaus of lagen in de beleidsvorming:

                                               
a) De Cochrane Collaboration is een internationale organisatie met als doel: het bevorderen van 'well-informed decisions' over

gezondheidszorg door systematic reviews op te stellen en te onderhouden over de effecten van gezondheidszorg-
interventies, en de toegankelijkheid daarvan te stimuleren. De verspreid over de wereld werkende Collaborative Review
Groups, bestaande uit onderzoekers, professionals, consumenten en anderen, stellen de Cochrane Reviews op en
onderhouden deze.
Voor de gedragswetenschappen is recentelijk een vergelijkbaar initiatief ontstaan: de Campbell Collaboration. Deze richt
zich op het bevorderen van 'well-informed decisions' door systematic reviews op te stellen over de effecten van sociaal- en
onderwijsbeleid en -uitvoering.  Waar de Cochrane Collaboration de systematic reviews vooral baseert op randomized
clinical trials, legt de Campbell Collaboration de nadruk meer op randomized field trials.
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1. Institutionele beleidsproblemen: problemen over de legitimering en de aansluiting van een
gezondheidszorginstelling bij de omgeving en de eigen werknemers. Bijvoorbeeld: 'Geven
we geld uit aan gezondheid, jeugd of aan kunst?'

2. Strategische beleidsproblemen: problemen betreffende de wederzijdse afstemming van
de omgeving en de belangrijkste aspecten in de gezondheidszorginstelling (zorgverlening
en bedrijfsvoering) op elkaar. Bijvoorbeeld: 'Wat zijn de doelstellingen voor het
jeugdbeleid dan wel het gezondheidsbeleid?'

3. Structurerende beleidsproblemen, ook wel organisatorische, tactische of adaptieve
beleidsproblemen genoemd: hebben betrekking op vraagstukken aangaande de
onderlinge afstemming, de organisatie en coördinatie van mensen, middelen en
processen ter bereiking van de gestelde doelen van de gezondheidszorginstelling.
Bijvoorbeeld: 'Geven we het geld voor jeugdbeleid en/of gezondheidsbeleid aan de
GG&GD of aan b.v. de Dienst Welzijn?'

4. Operationele beleidsproblemen: betreffen vooral vraagstukken van doeltreffendheid en
doelmatigheid van de zorgverlening. Bijvoorbeeld: 'Doen we PGO's of combinaties van
screeningen en vragenlijsten?'

Bij elk soort beleidsprobleem is andere kennis nodig om beleid te kunnen vormen. Voor
institutionele en strategische beleidsproblemen is kennis over normen en waarden in de
relevante omgeving relatief belangrijk. Voor structurerende en operationele beleids-
problemen is daarentegen kennis over de omvang van problemen en de werkzaamheid van
instrumenten relatief belangrijk.

Beleid is dan ook deels 'evidence based' en deels 'value based'. Jovell 26 27 onderscheidt op
een vergelijkbare wijze als Meijer drie beleidsniveaus: public policy (bijvoorbeeld:
'Financieren we harttransplantaties?'), administrative policy (bijvoorbeeld: 'Waar lokaliseren
we transplantatiecentra?') en clinical policy (bijvoorbeeld: 'Krijgt deze patiënt een
harttransplantatie?'). Hij geeft aan dat vanuit het gezichtspunt van de beleidsmaker op het
hoogste politieke niveau, (on)zekerheid in waarden het zwaarst lijkt te wegen bij het vormen
van beleid. Wetenschappelijke kennis alleen is vaak niet voldoende om op dat niveau een
beslissing te nemen. Op het laagste niveau lijkt daarentegen (on)zekerheid in kennis relatief
zwaarder te wegen (is er genoeg informatie om een beslissing te nemen). Op dat niveau
worden de beslisprocessen ook technocratischer.
In veel gevallen is er eenvoudigweg niet genoeg wetenschappelijk 'bewijs' om een beslissing
op te baseren. De 'waarden' blijven dan over als belangrijkste basis voor beleid. Dit
onderstreept hoe belangrijk het is om rekening te houden met waarden bij het voorbereiden
en uitvoeren van toegepast onderzoek 28. De beweging van de 'evidence based healthcare'
is overigens juist van mening dat gezondheidszorgbeslissingen momenteel te eenzijdig door
waarden en beschikbare middelen worden bepaald en dat te weinig aandacht wordt besteed
aan bewijs uit wetenschappelijk onderzoek 8.

Weiss 29 is van mening dat veel van de discussie over het gebruik van onderzoek te maken
heeft met begripsverwarring. Ze onderscheidt zeven perspectieven op het gebruik van
onderzoek. Deze variëren van het sterk op de inhoudelijk-ontwerpaanpak aansluitende
'knowledge-driven model' en 'problem-solving model' (die beide sterk rationeel van aard zijn)
tot het meer op de procesontwerp-aanpak aansluitende 'interactive model' (dat een interactie
tussen onderzoekers en beleidsmakers centraal stelt).
Hiernaast bespreekt ze het zogenaamde 'enlightenment model': het impliciet gebruik van
inzicht in een materie dat verkregen is door geleidelijke cumulatie van onderzoeksresultaten
rond een bepaald onderwerp gedurende een langere periode. Op voorhand is in dit model
dus nooit bekend wanneer welke kennis gebruikt zal (kunnen) worden. Op het moment dat
zich een probleem aandient waarvoor beslissers kennis nodig hebben, raadplegen de
beslissers immers pas de opgebouwde 'stock of knowledge'.

Weiss en Bucuvalas 30 geven aan dat de mate van kennisgebruik door beslissers afhangt
van drie zaken, namelijk: a) de 'openheid' voor onderzoek van de beslissers, b) de 'frames of
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reference' van de beslissers over onderzoek en c) de mate van overeenstemming tussen de
eigen kennis en waarden en de huidige praktijk in de instelling waarbinnen wordt
geopereerd. De 'frames of reference' over onderzoek beschrijven ze als 'filters'. Onderzoeks-
informatie moet die filters passeren voordat zij in de 'stock of knowledge' van beslissers
wordt opgenomen. Deze 'stock of knowledge' raadplegen beslissers wanneer ze een besluit
moeten nemen. De filters betreffen voornamelijk:
• De relevantie van het onderzoek voor hun werk.
• De kwaliteit van het onderzoek en de plausibiliteit van de uitkomsten (beide van belang

voor het 'vertrouwen' van een onderzoek).
• De expliciteit en haalbaarheid van aanbevelingen bij het onderzoek.
• De mate van 'uitdagendheid' ten opzichte van de huidige situatie.
Deze visie sluit sterk aan op de machtstheorie van Mulder 31, die 'deskundigheidsmacht' als
belangrijke machtsfactor ziet, die gebruikt wordt om machtsafhankelijkheidsrelaties te
creëren of in stand te houden ('kennis is macht'). Politieke acceptabiliteit van de uitkomsten
bleek in de studie van Weiss en Bucuvalas overigens niet samen te hangen met het oordeel
over de bruikbaarheid van onderzoek 30.
Veel van het gebruik van kennis betreft het geleidelijk opnemen van resultaten van
onderzoek in het begrip dat beslissers hebben van een onderwerp. Er wordt dus veel meer
gebruik gemaakt van resultaten van onderzoek dan zichtbaar is in de vorm van expliciete
verwijzingen naar bijvoorbeeld wetenschappelijke literatuur.

Elliot beschrijft onderzoek naar het gebruik van de uitkomsten van research in de
uitvoeringspraktijk binnen de National Health Service (NHS) in het Verenigd Koninkrijk 32.
Daaruit blijkt dat onderzoek door opdrachtgevers wel wordt 'gebruikt', hoewel dit voor
onderzoekers vaak niet zichtbaar is. De invloed van bewijs uit onderzoek wordt beperkt door
financiële beperkingen, de 'timescale' van onderzoek en de eigen ervaringen van beslissers.
Er blijkt veel 'informeel' gebruik van onderzoek te zijn, waarbij de dialoog tussen
onderzoekers en beleidsmakers belangrijk is. Binnen de NHS blijken beleidsmakers open te
staan voor bewijs uit onderzoek, mits het van een goed (breed) geïnformeerde en
betrouwbare bron komt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een invloedrijk persoon het bewijs aan
beleidsmakers aanbiedt. Elliot pleit dan ook voor een 'dialogical' model voor gebruik van
onderzoek in plaats van het op dat moment binnen de NHS vigerende 'problem solving'
model (dat volgens haar alleen bestaat 'in the minds of researchers'). Ook Bryant pleit voor
een dergelijk 'interactive' model 33.
Dit impliceert dat gezocht moet worden naar manieren om de dialoog tussen onderzoekers
en beleidsmakers te versterken. Dit geldt zowel bij de voorbereiding en uitvoering van het
onderzoek als bij de implementatie van de resultaten van onderzoek. Vooral een 'longterm
advisory relationship' met 'trusted researchers' lijkt goed te werken. Deze moeten dan
respect en vertrouwen hebben verkregen door onder meer een goede kennis van (in dit
geval) de NHS te hebben getoond 32.

Sauerborn e.a. 34 onderscheiden zes factoren die eraan bijdragen dat kennis uit
wetenschappelijk onderzoek niet wordt gebruikt. Deze factoren sluiten aan op de conclusies
van Elliot. De zes factoren zijn:
• Gebrek aan kennis bij de onderzoekers over het beleidsvormingsproces.
• Gebrek aan 'eigenaarschap' van de onderzoeksagenda bij de belangrijkste stakeholders.
• Ongeschiktheid van de onderzoeksgegevens voor de stakeholders.
• Slechte communicatie van de resultaten naar de stakeholders.
• Inadequaat netwerk om onderzoekers en stakeholders met elkaar in contact te brengen.
• Te beperkte rolopvatting van onderzoekers.
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Zij geven ook een 'vijfstappenplan' dat tot verbetering kan leiden:
1. Analyseer het beleidsvormingsproces rond het onderwerp van het onderzoek.
2. Agendasetting: werk aan 'eigenaarschap' van het onderzoek van sleutel-stakeholders.
3. Verbeter de eigenschappen van de onderzoeksresultaten, namelijk: tijdigheid, plausibiliteit

van generaliseerbaarheid, integreer conflicterende resultaten, presentatie door een
onderzoeker met goede reputatie.

4. Pas het communicatieproces en de producten aan de behoeften van de stakeholders aan.
5. Faciliteer toekomstig gebruik van onderzoek door de onderlinge contacten te

institutionaliseren.
Onderzoekers moeten zich volgens Sauerborn e.a. realiseren dat 'wetenschappelijke
hardheid' vooral van belang is in het study design, de dataverzameling en de data analyse
en voor publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Voor de identificatie van problemen, de
prioritering van onderzoek (agenda setting) en de selectie van onderzoeksvragen is dit veel
minder belangrijk. Hetzelfde geldt voor de feedback van onderzoeksresultaten naar
stakeholders, de interpretatie van de uitkomsten van het onderzoek en voor 'advocacy for
change'. Daar speelt het subjectief oordeel een belangrijker rol dan de 'wetenschappelijke
hardheid' 34. Zij adviseren onderzoekers in die fasen een actieve interactie met stakeholders
te hebben. De belangrijkste risico's (bijvoorbeeld selectief gebruik van resultaten) kunnen
worden voorkomen door alle stakeholders adequaat te informeren.
Sauerborn e.a. geven hierbij feitelijk aan dat voor het stimuleren van gebruik van onderzoek
meer volgens een procesontwerp dan volgens een inhoudelijk ontwerp moet worden
gewerkt.

De Bruijn e.a. geven nog drie redenen waarom de verhouding tussen wetenschap en praktijk
vaak wordt gezien als een ongelukkig huwelijk 4. In de eerste plaats, zo stellen zij, kan het
concept van 'mandated science' (de beslechting van een dispuut tussen besluitvormers is
gemandateerd aan de wetenschap) in een context van belangentegenstellingen niet tot
gezaghebbende besluitvorming leiden. Hiervoor geven zij twee redenen:
• De informatie waarop het onderzoek is gebaseerd kan ter discussie staan: de data zijn

verouderd, op een verkeerd niveau van aggregatie aangeleverd of zijn eenvoudigweg niet
beschikbaar ('garbage in, garbage out').

• Voorts moet in het onderzoek een afweging worden gemaakt tussen een aantal waarden.
Een dergelijke afweging vindt plaats door aan elk van de waarden een gewicht toe te
kennen, dat vaak moeilijk objectiveerbaar is.

Dit heeft ermee te maken dat problemen vaak ongestructureerd zijn en zich daardoor niet
goed lenen voor een wetenschappelijke oplossing.
In de tweede plaats is de timing vaak gebrekkig: de wetenschappelijke inzichten komen te
vroeg of te laat om een rol te kunnen spelen in besluitvormingsprocessen.
In de derde plaats is de adressering van onderzoek vaak onjuist: de onderzoeksresultaten
bereiken de besluitvormers gewoonweg niet.

Er is dus vaak sprake is van een ongelukkig huwelijk. Toch biedt een vervlechting van
wetenschap en besluitvorming volgens De Bruijn 4 e.a. meer kans op gezaghebbende
besluitvorming dan een scheiding van beide. In schema 2.2.2 zijn de belangrijkste verschillen
tussen een gescheiden en een vervlochten situatie op een rij gezet:

Schema 2.2.2: Scheiding en vervlechting van onderzoek en besluitvorming

Scheiding onderzoek en besluitvorming Vervlechting onderzoek en besluitvorming
Objectieve kennis. Negotiated knowledge.
Scheiding feiten - waarden. Vervlechting feiten - waarden.
Koppeling onderzoek - besluitvorming sequentieel. Koppeling onderzoek - besluitvorming parallel.
Geen risico op 'pervertering' van het onderzoek . Geen irrelevant onderzoek dat eigen aannamen niet

transparant maakt.
Geen beperking vrijheid besluitvorming. Geen 'inhoudsloze' besluitvorming.
(overgenomen uit De Bruijn e.a. 4)
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Een vervlechting van wetenschappelijk onderzoek en besluitvorming vraagt wel om enkele
spelregels, zowel inhoudelijke spelregels als procesmatige spelregels.
Inhoudelijke spelregels:
• Het ontwerpen van een methodologie (voor de vervlochten onderzoeks- en besluit-

vormingsprocessen) die de verschillende percepties van de betrokken actoren kan
incorporeren.

• Het vergaren van relevante informatie.
Proces-rationele spelregels:
• Het identificeren van de belangrijkste partijen, hun percepties, eisen, zorgen, issues,

etcetera.
• Het faciliteren van consensus over zoveel mogelijk percepties en het ontwerpen van een

agenda voor onderhandelingen over de onderwerpen waarover geen consensus werd
bereikt.

• Het vergaren van informatie, die noodzakelijk is om de onderhandelingen te kunnen
voeren.

• Het ontwerpen van een forum, waarin de diverse actoren met elkaar kunnen
onderhandelen.

• Rapportage over de verschillen en overeenkomsten tussen de actoren, gevolgd door een
iteratief onderhandelingsproces, gericht op het bereiken van consensus.

Ook hier pleiten De Bruijn e.a. dus weer voor een procesontwerpaanpak voor het verbeteren
van de relatie tussen onderzoek en beleid en niet voor een inhoudelijk-ontwerpaanpak.

Vooral waar beleid volgens een procesontwerp tot stand komt, kan wetenschappelijke kennis
worden gebruikt als hulpbron voor het beïnvloeden van andere actoren. Vanuit dit
uitgangspunt is behalve het onderscheid over de as geen gebruik en volledig gebruik van
onderzoek, ook een tweede onderscheid van belang. Dat is het onderscheid tussen:
• Een rationeel gebruik van kennis: informatie is verzameld en op basis daarvan is beleid

geformuleerd. Deze vorm van kennisgebruik komt min of meer overeen met het
knowledge-driven model en het problem-solving model van Weiss.

• Een rationaliserend gebruik van kennis: bij een beleidsvoornemen is selectief naar
ondersteunende informatie gezocht. De kennis wordt dus min of meer machts-
ondersteunend gebruikt. Deze vorm van kennisgebruik wordt door Sauerborn gezien als
een risico van interactie tussen onderzoekers en stakeholders.

In het 'enlightenment' model kan kennis zowel rationeel als rationaliserend worden gebruikt.
Weiss geeft immers zelf aan: 'Advocates of almost any policy prescription are likely to find
some research generalisations in circulation to support their points of view' 29.

De communicatie tussen onderzoek en beleid

In de communicatie tussen onderzoek en beleid krijgt kennis uit toegepast onderzoek
volgens Dunn 35 en Van der Grinten 36 pas zijn zingeving. Deze zingeving krijgt vanuit het
perspectief van de onderzoeker op vier sleutelmomenten in het onderzoeksproces gestalte:
1. De vertaling van het beleidsprobleem in een onderzoeksvraag.
2. De keuze van de onderzoeksmethode.
3. De vertaling van de resultaten in aanbevelingen.
4. De begeleiding van de resultaten in het verdere beleidsproces.
De onderzoeker zal op deze sleutelmomenten moeten trachten aan te sluiten op de
belevingswereld van de beleidsmakers om een rol te kunnen spelen in het beleidsproces.
Uiteraard is ook de 'dagelijkse' interactie met beleidsmakers belangrijk. Ook volgens
Hutchinson en Huberman is het bestaan van directe persoonlijke relaties tussen actoren (in
het bijzonder tussen onderzoekers en beleidsmakers) van duidelijke invloed op het belang
en de rol van de hulpbron informatie uit onderzoek 37.
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Helaas is het zo dat professionals vaak de neiging hebben vooral onderling hechte relaties te
onderhouden en hun gedrag vooral onderling af te stemmen (grote mate van cohesie).
Onderzoekers krijgen in de wetenschappelijke wereld ook nauwelijks waardering voor het
propageren van actie als gevolg van hun onderzoek. Het kan zelfs hun wetenschappelijke
carrière schaden. Hierdoor treden zij vaak nauwelijks op als actoren wanneer ze
maatschappelijk relevante onderzoeksbevindingen doen.
Ook politici hebben vaak de neiging zich vooral bloot te stellen aan informatie-uitwisseling
met gelijkdenkenden 47. Snow e.a. noemen dit 'frame alignment' 38. De ook al door Sauerborn
e.a. 34 en De Bruijn e.a. 4 bepleite interactie tussen onderzoekers en stakeholders is dan ook
in de praktijk vaak afwezig. De kern voor een gebrekkige communicatie is daarmee gelegd.
In de relatie tussen onderzoek en beleid is het mede daarom van specifiek belang hoe
'onderzoeksgevoelig' de beleidsactoren zijn en hoe 'beleidsgevoelig' de onderzoeksactoren
zijn 36 39.
Florio e.a. geven aan dat in dit verband relevant is:
• Welke andere concurrerende 'informatiebronnen' (dan die van de onderzoeker) aan de

beleidsactoren ter beschikking staan (formele, 'ervaring'- en interpersoonlijke).
• Hoe de informatie uit die verschillende bronnen zich tot elkaar verhoudt (wel of niet

compatibel met elkaar).
• Welke wijze van gebruik van onderzoeksinstrumenten en -resultaten in de ideologische

basishouding van de actor past 40.

Om wetenschappelijke kennis haar weg te laten vinden naar maatschappelijke actie zijn
volgens Hunt 41 voor de onderzoekers in dit kader nog twee punten van belang:
• In de eerste plaats is de kans op 'gebruik' groter als het onderzoek aansluit op een

maatschappelijk reeds als relevant ervaren probleem (in plaats van dat de
wetenschappers een nieuw probleem 'uitvinden'). Dan is de kans ook groter dat de
beleidsmakers 'zitten te wachten' op de resultaten van het onderzoek.

• Daarnaast is de kans op gebruik groter als het onderzoek een thema betreft waar een
probleemeigenaar bereid lijkt tot actie en deze toegang heeft tot lobby's (die trachten
beleidsprocessen te beïnvloeden). Dit wordt versterkt als het onderzoek zelf verklarend
van aard is. Beschrijvend onderzoek geeft immers over het algemeen minder
aangrijpingspunten voor actie dan verklarend onderzoek.

Om onderzoek te kunnen gebruiken voor het promoten van actie is het daarom nodig dat
onderzoekers net zo begaan zijn met het aanpakken van het probleem als ze zijn met het
onderzoeken van het probleem. Met de woorden van Minister Borst-Eilers: 'Van evidence
based health policy kan, denk ik, pas sprake zijn wanneer het gesprek tussen onderzoekers
en beleidsmakers daadwerkelijk heeft plaatsgehad met het oog op het toekomstig gebruik
van onderzoeksresultaten'. 42

In alle besproken theoretische concepten blijkt het daadwerkelijk gebruik van weten-
schappelijke kennis in beleidsprocessen afhankelijk te zijn van een communicatie tussen
onderzoekers en beleidsmakers, die gericht is op het verbinden van hun beider werelden. Met
name Weiss en Elliot wijzen daarbij op het 'impliciete' gebruik van kennis door beleidsmakers,
die is verkregen door cumulatie van inzichten. Ook bij het opbouwen van een dergelijke 'body
of knowledge' is communicatie tussen onderzoekers en beleidsmakers van belang.
Waar professionele actoren zich van de waarde van een dergelijke communicatie bewust zijn,
kunnen ze het relatieve belang van onderzoek beter op de juiste waarde schatten. Er is ook
meer kans dat ze de beschikbare kennis op een adequate wijze in het proces inbrengen.
Vooral als ze zich daarbij realiseren dat niet de wetenschappelijke kennis het politieke
handelen leidt, maar dat het politieke handelen richting geeft aan de mate waarin en de manier
waarop bepaalde wetenschappelijke kennis wordt toegelaten in het beleidsproces 17.
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Gezien de in deze paragraaf besproken inzichten en de in hoofdstuk 1 besproken
probleemstelling, is het van belang bij de analyse van het gebruik van wetenschappelijke
kennis in beleidsprocessen in de JGZ 4-19 niet alleen het totale kennisgebruik te analyseren.
Het is tevens zinvol onderscheid te maken naar vijf aspecten van kennisgebruik:
• De aard van de gebruikte kennis: (epidemiologische) feitenkennis versus empirisch

gefundeerde theoretische-modellenkennis. Dit onderscheid is van belang om de in
hoofdstuk 1 beschreven indruk te verifiëren dat wel veel epidemiologische feitenkennis
wordt gebruikt in de vorm van incidenties en prevalenties van aandoeningen en
determinanten van gezondheid, maar slechts weinig theoretische-modellenkennis over
oorzaak-gevolg relaties.

• Het inhoudelijk domein waartoe de gebruikte kennis behoort: medisch-inhoudelijke kennis,
sociaal-wetenschappelijk inhoudelijke kennis of 'andere' kennis (bijvoorbeeld uit
organisatie-onderzoek of opinie-onderzoek). De JGZ 4-19 heeft als onderdeel van de
sociale geneeskunde zowel (natuurwetenschappelijke) medisch-inhoudelijke als sociaal-
wetenschappelijk inhoudelijke kennis nodig heeft voor het maken van beleidskeuzen.
Daarom is het nodig bij het analyseren van de data dit onderscheid aan te brengen.

• De mate van acceptatie van de gebruikte kennis: 'recente', mogelijk nog omstreden,
kennis versus 'gevestigde' kennis uit de meer algemeen geaccepteerde body of
knowledge van een vakgebied. Dit onderscheid is van belang, omdat uit de theorieën van
Weiss is af te leiden dat niet-wetenschappelijke actoren mogelijk gemakkelijker body of
knowledge kennis gebruiken dan 'recente' kennis.

• De herkomst van de gebruikte kennis: lokale en/of regionale kennis versus (inter)nationale
kennis. De WCPV (zie paragraaf 1.1) gaat ervan uit gaat dat gemeenten hun beleid
afstemmen op kennis over de lokale of regionale volksgezondheidssituatie. Daarom is het
van belang regionale kennis te onderscheiden van (inter)nationale kennis.

• De wijze van kennisgebruik: rationeel of rationaliserend. Dit onderscheid is van belang
vanwege de verwachting dat een vervlechting van onderzoek en beleid meer kans geeft
op rationaliserend gebruik van onderzoek. Bij een scheiding van onderzoek en beleid is er
meer kans op het niet gebruiken van onderzoek. Wanneer er toch sprake is van
kennisgebruik, zal dit naar verwachting vaker rationeel gebruik zijn.

De eerste vier aspecten zeggen iets over de kennis zelf. De eerste twee zeggen meer iets
over de inhoud van de kennis en het derde en vierde meer iets over de achtergronden van
de kennis. Het vijfde aspect zegt iets over de wijze waarop de kennis wordt gebruikt.

2.2.3 Actoren en beleidsnetwerken

Actoren

Hoogerwerf 1 definieert actoren als personen (waaronder ambtenaren, professionals,
wethouders, maar ook bijvoorbeeld woordvoerders van belangengroepen), instellingen of
organen (waaronder diensten, commissies, politieke partijen, adviesorganen, belangen-
groepen) die door met elkaar te interacteren invloed kunnen uitoefenen op een beleids-
proces. Dit kan door actief te zijn of door, waar een actie verwacht wordt, juist afzijdig te
blijven. Een actor kan bewust of onbewust invloed uitoefenen op het beleidsproces. De
interactie tussen actoren impliceert dat er over het algemeen meerdere actoren invloed
trachten uit te oefenen op de inhoud van besluiten.
De fundamentele eigenschap van een actor is 'agency' oftewel 'handelingsgeneigdheid':
actoren maken keuzes, nemen beslissingen en maken evaluaties. Ze oriënteren zich ook op
situaties en verwerken informatie over die situaties. Ze anticiperen en hebben verwachtingen
en strategieën 2.
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Beleidsnetwerken

In veel beleidsprocessen tracht, zoals al is gezegd, een meer of minder groot aantal actoren
invloed uit te oefenen op de inhoud van de te nemen besluiten. Een dergelijke verzameling van
actoren wordt vaak aangeduid als een beleidsnetwerk.

Een beleidsnetwerk wordt door Hufen en Ringeling 43 gedefinieerd als een sociaal systeem,
waarbinnen actoren interactie- en communicatiepatronen ontwikkelen, die enige duurzaamheid
vertonen en die zijn gericht op beleidsproblemen of beleidsprogramma's. Het concept van een
beleidsnetwerk gaat dus expliciet niet uit van de overheid als enige centrale sturingsinstantie.
(Overheids)organisaties kunnen in beleidsnetwerken initiatiefnemer zijn, maar ook 'lijdend
voorwerp'. Hufen en Ringeling typeren beleidsnetwerken als sociale-actienetwerken aan de
hand van de volgende, overigens niet los van elkaar staande, componenten:
• Een verzameling van actoren.
• De belangen, wensen en doelen van die actoren.
• De activiteiten en probleemvelden ten aanzien waarvan de actoren bepaalde belangen

en/of doelen hebben.
• De regels, normen en assumpties die de acties van en interacties tussen actoren bepalen.
• De verzameling van actie- en interactiemogelijkheden waarover elke actor beschikt.
• De verzameling verwachte uitkomsten, kosten en baten van elke actie en interactie.

De Baas 44 spreekt van een netwerk als een situatie:
• Waarin meerdere actoren optreden, met hun eigen uiteenlopende doelen.
• Waarbij de actoren op elkaar zijn aangewezen om hun doelen te bereiken (onderlinge

afhankelijkheid).
• Waarbij de actoren (overwegend) onafhankelijk zijn in het bepalen van hun gedrag

(relatieve autonomie).
Beide benaderingen van netwerken sluiten aan op de visie van Cook & Whitmeyer, die de
netwerkanalyse zien als een empirische uitwerking van de exchange theory 45. Elke actor in
een netwerk is in deze theorie gedwongen zijn beleid voortdurend af te stemmen op de eisen
die hem door de omgeving worden opgelegd. De relaties tussen de bij een beleid betrokken
actoren zijn vaak langduriger van aard dan de participatie in een bepaald beleidstraject.

Wasserman en Faust 46 geven aan dat in de sociale netwerkanalyse actoren niet worden
beschouwd als onafhankelijke, autonome eenheden, maar juist als onderling afhankelijk.
Relaties tussen actoren zien ze als kanalen voor overdracht van hulpbronnen (zie paragraaf
2.2.4). Netwerken worden door hen gezien als duurzame patronen van interacties tussen
actoren, waarbij de netwerkomgeving kansen voor en/of beperkingen in de mogelijkheden
van individuen geeft. Ze leggen daarbij meer dan Hufen en Ringeling en De Baas de nadruk
op de dynamische aspecten van beleidsnetwerken.

Torenvlied 47 bespreekt twee stromingen die in de netwerktheorie bestaan, met een
verschillende visie op het patroon van de relaties tussen actoren: namelijk vanuit de
invalshoeken 'cohesie' en 'equivalentie'.
De invalshoek van cohesie focust op de onderlinge relaties tussen actoren. Zij veronderstelt
dat naarmate actoren sterker verbonden zijn, zij elkaars beleidsvisie sterker zullen delen.
Aan de andere kant zullen actoren in deze visie kiezen voor het onderhouden van relaties
met degenen op wie zij qua visie lijken. Bressers 48 spreekt in dit verband over verwevenheid
(de mate van intensiteit van de interactie tussen actoren) en verbondenheid (de verdeling
van doeleinden tussen actoren in het netwerk). De relaties tussen actoren in een
beleidsnetwerk krijgen ook vaak de vorm van aggregatie in coalities van actoren die
gemeenschappelijk opereren. Tussen de diverse coalities opereren dan weer 'policy
brokers', die onder meer conflictreducerende compromissen zoeken 49.
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De invalshoek van equivalentie daarentegen focust vooral op de rollen die actoren in het
netwerk innemen. Zij veronderstelt dat de rol van een actor in het netwerk samenhangt met
diens machtspositie. Ze gaat er ook van uit dat actoren met vergelijkbare soorten relaties
(equivalentie van relaties) niet snel dezelfde visie op het te voeren beleid zullen hebben.
Relatief machtige actoren zijn dan ook aantrekkelijk voor beïnvloedingspogingen door
afhankelijke actoren 47.

Beleidsnetwerken worden volgens Torenvlied in beide invalshoeken gezien als een
weerspiegeling van pluralistische belangenbehartiging 47. De Bruijn e.a. 4 geven in het
verlengde hiervan aan dat partijen in netwerken zich vaak strategisch gedragen. Daarmee
wordt bedoeld dat ze hun gedrag en hun omgang met anderen in dienst stellen van de
optimale behartiging van hun eigen belangen. Zo kunnen zij uit concurrentie-overwegingen
de informatie waarover zij beschikken gedoseerd naar buiten brengen, of deze naar buiten
brengen op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. Ze kunnen met opzet vaag zijn over hun
eigen opvattingen, waarden en normen om zo de handen vrij te houden in het besluit-
vormingsproces. Ze kunnen echter ook coalities sluiten met andere partijen: er worden
bijvoorbeeld onderlinge afspraken gemaakt, waardoor partijen en bloc optreden en de
machtspositie van deze samenwerkende partijen wordt versterkt.

Volgens De Bruijn e.a. kunnen veranderingen in netwerksituaties waar een complexe
problematiek wordt behandeld, het beste verlopen volgens een procesontwerp-aanpak (zie
ook paragraaf 2.2.1). Dit in tegenstelling tot de in het sociaal-geneeskundig denken nog
steeds populaire inhoudelijk-ontwerpaanpak van veranderingen (welke veel gelijkenis
vertoont met de wetenschappelijke werkwijze). Deze procesbenadering impliceert dat niet
persé gezocht wordt naar een (op wetenschappelijke argumenten) 'beste' oplossing, maar
naar consensus en/of commitment van de belangrijkste actoren in het beleidsnetwerk. Dit
sluit weer aan op de verderop te behandelen resource dependence benadering (zie
paragraaf 2.2.4).

Arena's als deelnetwerken

Vooral in grotere beleidsnetwerken zijn vaak deelnetwerken of 'arena's' te onderscheiden.
Teisman 7 spreekt in dit verband over diverse 'rollenspelen' waarin beleid tot stand komt.
Deze visie sluit aan op het eerder besproken rondenmodel van beleidsvorming (zie
paragraaf 2.2.1). Om inzicht te krijgen in de beleidsvorming moet in deze visie worden
nagegaan welke actoren wanneer participeren. Gesteld wordt dat beleid tot stand komt in
rollenspelen. Daarbij bestaat een structurering vooraf in de vorm van regels en de verdeling
van middelen. Het staat alle betrokkenen echter vrij om, wanneer zij zich daartoe geroepen
voelen, initiatieven te nemen of voorstellen van andere actoren aan te passen of over te
nemen. In theorie kunnen verschillende gelijktijdig plaatsvindende rollenspelen onafhankelijk
van elkaar plaatsvinden (actoren in de verschillende arena's zijn niet op de hoogte van
elkaars beslissingen). Ze kunnen echter ook 'gekoppeld' zijn (actoren in verschillende
arena's zijn wel van elkaars beslissingen op de hoogte).
Op deze wijze wordt het mogelijk binnen het grotere beleidsnetwerk onderscheid te maken in
deelnetwerken. Die worden gedefinieerd als arena's van actoren die met elkaar interacteren
(in een rollenspel), maar niet met andere actoren in het beleidsnetwerk. Waar sprake is van
gekoppelde rollenspelen, zal het vaak zo zijn dat er actoren zijn die in meer dan één arena
participeren. Deze vormen dan de verbindende schakels tussen de verschillende arena's in
eenzelfde besluitvormingsronde.
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2.2.4 Invloed en macht: hulpbronnen, machtsafhankelijkheidsrelaties en de resource
dependence benadering

In een beleidsnetwerk proberen actoren invloed uit te oefenen op het gedrag of de keuzen
van andere actoren. De verdeling van macht tussen de actoren onderling speelt in beleids-
netwerken dan ook een belangrijke rol. Huberts en Kleinnijenhuis bespreken een aantal
methoden om macht en invloed te traceren. Invloed zien zij daarbij als een breed begrip:
zowel actoren als omgevingsfactoren kunnen invloed uitoefenen. Macht daarentegen is
gekoppeld aan actoren. Een actor heeft macht als deze over de middelen beschikt die in een
situatie gevolgen hebben gehad of zouden hebben gehad als de actor ze had ingezet 50.
Ook Mulder koppelt macht aan actoren. Hij onderscheidt daarbij acht 'machtsfactoren' die
een machtsrelatie typeren. Het betreft: sanctiemacht (beloning of straf), formele macht (de
'strepen'), referentiemacht/identificatiemacht ('ik ben zoals hij'), deskundigheidsmacht (kennis
is macht), overtuigingsrelatie (open argumentatie, open overleg), invloed-naar-boven,
invloed-naar-buiten en vakbekwaamheid 31.
Door expliciet aandacht te besteden aan de diverse machtsfactoren (en de daarmee
samenhangende machtsafhankelijkheidsrelaties) wordt voorkomen dat vooral het hulpmiddel
geld en het hulpmiddel formele macht aandacht krijgen.

Hulpbronnen

Om de analyse van macht en invloed niet te beperken tot alleen de formele bevoegdheden
van actoren en geld, wordt het concept van hulpbronnen gebruikt. Hulpbronnen ('resources')
zijn alle middelen waarover actoren beschikken bij het beïnvloeden van beleidsprocessen. Ze
worden door sommige auteurs ook wel 'invloedsbronnen' of 'machtsbronnen' genoemd.
Hulpbronnen worden in meer theoretische termen ook wel gedefinieerd als middelen die
kunnen worden ingebracht in 'ruilrelaties'. Het bezit van hulpbronnen die andere actoren nodig
hebben of graag zouden verwerven, biedt de mogelijkheid om de motivatie (en dus het gedrag)
van die anderen te beïnvloeden. Dit gebeurt dan door hulpbronnen alleen op grond van
bepaalde voorwaarden te verlenen of juist met het ontnemen van hulpbronnen te dreigen.
Klok 51 onderscheidt zeven hulpbronnen: fysieke goederen, personen, informatie, tijd, geld,
rechten of bevoegdheden en vertrouwen.

Hulpbronnen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Zo kan bijvoorbeeld een
(klassiek economische) indeling worden gemaakt in fysieke goederen (kapitaal) en
'geschoolde' en 'vaardige' mensen. Ook wordt wel een indeling gemaakt in productiemiddelen
(geld), oriëntatiemiddelen (wetenschap, normering, voorlichting) en organisatiemiddelen
(controle, toezicht, procedures). Voor het doel van deze studie lijkt een indeling van
hulpbronnen in bredere categorieën echter niet nodig.

Wel is het zinvol voor deze studie de lijst van hulpbronnen van Klok iets gedifferentieerder uit
te werken en aan te vullen. Daarbij kunnen de eerder genoemde machtsfactoren van Mulder
worden geïntegreerd.
Hiervoor wordt in de eerste plaats de hulpbron informatie gedifferentieerd in een meer
inhoudelijke component: 'deskundigheid' (de 'deskundigheidsmacht' van Mulder) en een meer
strategische component: 'toegang tot informatie' of 'informatievoorsprong'.
De hulpbron tijd wordt niet als een afzonderlijke hulpbron onderscheiden. Tijd heeft namelijk
twee aspecten: kalendertijd ('de tijd hebben') en arbeidstijd. Arbeidstijd wordt gezien als een
aspect van de hulpbron 'menskracht' (zie verderop). Kalendertijd wordt in deze studie niet als
een afzonderlijke hulpbron gezien, maar als een aspect van het gebruik van andere
hulpbronnen zoals formele bevoegdheden en ervaring.
De hulpbron rechten of bevoegdheden wordt gedifferentieerd in twee afzonderlijke
hulpbronnen: de 'formele bevoegdheden' van een actor zelf en het meer instrumentele 'beroep
op wet- en regelgeving' door actoren.
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De hulpbron vertrouwen' waarvan Klok aangeeft dat deze expliciet een sociaal karakter heeft,
wordt voor het doel van deze studie gedifferentieerd en verder uitgewerkt tot vijf afzonderlijke
hulpbronnen: 'reputatie en vertrouwen' in engere zin (waarin ook de referentiemacht /
identificatiemacht van Mulder besloten zit), 'relaties met belangrijke derden' (de invloed-naar-
boven en invloed-naar-buiten van Mulder), 'bekwaamheden' (waaronder de vakbekwaamheid
en overtuigingsrelatie van Mulder), 'ervaring' (vooral de praktijkervaring, die in de zorgsector
erg belangrijk wordt gevonden) en 'toegang tot de doelgroep' (een min of meer voor de
openbaar-professionele sectoren specifieke hulpbron).
Hierbij moet worden opgemerkt dat bekwaamheden en ervaring aspecten zijn die in de
indeling van Klok bij de hulpbron personen horen. Deze hulpbron wordt in deze studie, na
'verwijdering' van de aspecten bekwaamheden en ervaring, daarom verder als 'menskracht'
aangeduid. Daartoe wordt als eerder aangegeven ook arbeidstijd gerekend.

Het bovenstaande kan worden samengevat in de volgende verzameling van twaalf
hulpbronnen voor deze studie:
1. Formele bevoegdheden: b.v. bevoegdheden van een actor, ontleend aan de

hiërarchische positie van een actor in een organisatie.
2. Geld: b.v. het budget van een organisatie of organisatieonderdeel.
3. Menskracht: b.v. uitvoerend werk doen, arbeidstijd, de pen hanteren, initiatief nemen.
4. Andere fysieke middelen: b.v. apparatuur, gebouwen.
5. Beroep op wet- en regelgeving: b.v. andere actoren wijzen op bestaande regels.
6. Toegang tot de doelgroep: daadwerkelijk contact van de actor met de doelgroep van het

beleid.
7. Relaties: relaties met belangrijke derden en daarmee de mogelijkheid om via hen

invloed trachten uit te oefenen.
8. Ervaring: in de loop der jaren door een actor opgedane praktijkervaring.
9. Deskundigheid: inhoudelijke kennis van een actor, opgedaan door scholing en studie.
10. Bekwaamheden: (praktische en technische) vakbekwaamheden en persoonlijke

vaardigheden (b.v. overtuigingskracht, temperament).
11. Toegang tot informatie: waaronder ook informatievoorsprong.
12. Reputatie en vertrouwen: b.v. de bereidheid van anderen om uitspraken en intenties van

een actor voor waar aan te nemen.

Machtsafhankelijkheidsrelaties

Ongelijkheid in toegang tot hulpbronnen geeft aanwijzingen voor verschillen in macht (zie de
eerdere definitie van macht) en zodoende voor het bestaan van machtsafhankelijkheids-
relaties. Deze kunnen eenzijdig zijn (A is duidelijk meer afhankelijk van B of omgekeerd) of
wederzijds (A en B zijn ongeveer in dezelfde mate van elkaar afhankelijk). De aard van de
machtsafhankelijkheidsrelaties hangt samen met enerzijds de ongelijkheid in toegang tot
hulpbronnen en anderzijds de afhankelijkheid van actoren van hulpbronnen waartoe zij zelf
geen toegang hebben, maar andere actoren wel.

Macht is gebaseerd op afhankelijkheid. Afhankelijkheid kan worden gedefinieerd als de
controle van de ene actor over hulpbronnen waarvan een andere actor afhankelijk is voor het
realiseren van zijn doelen. In zijn theorie over machtsafhankelijkheidsrelaties geeft
Emerson 52 aan dat de afhankelijkheid toeneemt naarmate de waarde van de hulpbronnen
waartoe de andere actor toegang heeft groter is. De afhankelijkheid neemt af naarmate de
actor meer alternatieven beschikbaar heeft. Mulder 31 hanteert in dit verband het begrip
machtsafstand. Ook Scharpf 53 onderscheidt het belang van de hulpbron (waar de ander
toegang toe heeft) en de vervangbaarheid van de hulpbron als twee belangrijke aspecten
van een relatie. Deze bepalen of er een eenzijdige afhankelijkheid, een bilaterale
onafhankelijkheid of een bilaterale afhankelijkheid is. Dit bepaalt weer de onderlinge beleids-
beïnvloedingsmogelijkheden van organisaties.
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In dit verband is ook het begrip beleidsruimte van belang: de mate van vrijheid van een actor
ten opzichte van andere actoren om naar eigen inzicht te beslissen over de inrichting van
een beleidsproces (procedures en tijdpaden) en de inhoud van een beleid (het samenstel
van doelen en middelen) 54. De jeugdgezondheidszorg voor 4-19-jarigen is door het Rijk in
medebewind is opgedragen aan gemeenten, die de uitvoering weer opdragen aan GGD'en.
Daarom is het bij deze studie van belang inzicht te krijgen in de beleidsruimte van de
belangrijkste actoren. De beleidsruimte is een relationeel begrip, dat betrekking heeft op de
verhouding tussen actoren. Het kan zodoende als een resultante van toegang tot
hulpbronnen worden opgevat en wordt als zodanig in beschouwing genomen.

De resource dependence-benadering

De 'resource dependence-benadering' 55 heeft als uitgangspunten: a) dat elke actor in
onderlinge afhankelijkheidsrelaties met andere actoren probeert doelen te bereiken en b) dat
de invloed van een actor afhankelijk is van diens toegang tot hulpbronnen. In ultimo betekent
dit dat een actor hulpbronnen nodig heeft om te 'overleven'. Het belang van de hulpbronnen
waartoe de actor toegang heeft en het aantal alternatieven dat de actor heeft voor deze
hulpbronnen zijn hierbij belangrijke aspecten.

Deze benadering biedt een zinvol kader voor het empirisch beschrijven van invloed en macht
in de praktijk van beleidsvorming in de JGZ 4-19. Pfeffer en Salancik 55 geven aan dat het
'gedrag' van organisaties wordt beïnvloed ('constrained and shaped') door de 'demands and
pressures' van organisaties en groepen in de omgeving. Vooral 'asymmetrische' onderlinge
afhankelijkheid leidt tot invloed, wanneer een organisatie of groep in de omgeving de
mogelijkheid heeft 'to control resources and enforce demands'. Een effectieve organisatie,
stellen zij, is een organisatie die in staat is de 'demands' te bevredigen van diegenen in haar
omgeving van wie zij steun nodig heeft en van wie zij afhankelijk is om voort te kunnen
blijven bestaan. Daarom moeten organisaties hun omgeving goed kennen. De wijze van
beoordelen van de behoeften van de omgeving, biedt ook verklaringen voor het wel of niet
gebruiken van potentiële macht. Het gebruik van potentiële macht leidt dan tot invloed.

Bij het beschrijven van macht (en invloed) en hulpbronnen is het van belang dat macht een
eigenschap is van een relatie en dat een hulpbron iets is waarover een actor kan
beschikken. De hoeveelheid hulpbronnen waarover een actor A kan beschikken en de
afhankelijkheid van een andere actor B van diezelfde hulpbronnen bepalen de potentiële
macht (en invloed) die A over B heeft.
Emerson 52 onderscheidt een aantal mogelijkheden voor actor B om de afhankelijkheid van
actor A te verminderen, de zogenoemde 'balancing operations'. Deze zijn:
• Terugtrekken: het beëindigen van de relatie.
• Netwerk uitbreiden: ontwikkelen van ruilrelaties met andere actoren.
• Coalitie vormen: gezamenlijke afspraken maken over de relatie met een derde actor.
• Status geven: het inbrengen van extra hulpbronnen in de ruilrelatie.
Hierdoor ontstaat dan een machtsevenwicht tussen A en B. Dit is van belang omdat
'unbalanced' relaties in zijn visie instabiel zijn, hetgeen voor zowel A als B ongunstig is. Dit
uitgangspunt is van belang voor de toepasbaarheid van de resource dependence benadering
in beleidsnetwerken. Beleidsnetwerken zijn immers per definitie min of meer stabiele
netwerken met vaak vooral wederzijdse machtsafhankelijkheidsrelaties. Daarin kan toegang
tot en gebruik van hulpbronnen door actoren, de onderlinge afhankelijkheidsrelaties
beïnvloeden.

Uitwisselingsprocessen tussen organisaties en/of actoren zijn het gevolg van de pogingen
van actoren om in hun behoeften te voorzien. Als de uitwisselingsprocessen voor actoren
gunstig zijn, worden deze structureel en kan een beleidsnetwerk ontstaan 56. De 'exchange
network theory' brengt zodoende actoren en structuren met elkaar in verband en sluit goed
aan op de resource dependence benadering.
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2.2.5 Referentiekaders

In deze studie wordt de beleidsvorming in de jeugdgezondheidszorg gezien als een
beleidsproces in een netwerk van actoren met mogelijke belangentegenstellingen, dat vraagt
om een procesontwerpaanpak (zie De Bruijn e.a. 4). Daarbij is het van belang te constateren
of de referentiekaders aan de hand waarvan de actoren betekenis verlenen aan het actuele
onderwerp wel of niet met elkaar overeenstemmen 57. Bijvoorbeeld betekenisverlening in
termen van: kosten, effectiviteit, doelmatigheid, te realiseren voordeel, compatibiliteit met
waarden en eerdere ervaringen, complexiteit, experimenteermogelijkheden, observeer-
baarheid, omkeerbaarheid en benodigde commitment voor realisatie van een voorgestelde
beleidswijziging.
Coalities binnen beleidsnetwerken worden vaak gevormd op basis van gemeenschappelijke
'policy beliefs' en resources. 'Belief systems' betreffen: prioriteiten in waarden, percepties van
belangrijke causale relaties, percepties van de omvang van een probleem, percepties van de
mogelijke effecten van beleidsinstrumenten, etcetera 49.

Een niveau dieper hebben we het dan over rationaliteiten: de manier waarop mensen naar
de wereld kijken. Kerkhoff en Van Heffen 58 onderscheiden in de Jeugdgezondheidszorg, in
navolging van Snellen, een economisch perspectief, een juridisch perspectief, een
politicologisch perspectief of een wetenschappelijk perspectief. Snellen 16 definieert de
rationaliteiten als volgt:
• De economische rationaliteit legt de nadruk op de beperktheid van middelen waarover

een collectiviteit beschikt. Deze staat tegenover de veelheid en dringendheid van de
behoeften die om bevrediging door die collectiviteit vragen.

• De juridische rationaliteit legt de nadruk op de noodzaak om 'vertrouwen op het recht' te
funderen. Rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en vrijheid van willekeur zijn belangrijke
inhoudelijke elementen.

• De politieke rationaliteit legt er de nadruk op dat tenminste enkele (en dus niet persé alle)
problemen voor de collectiviteit worden aangepakt. Een tweede element is dat de aanpak
van problemen moet bijdragen aan bestendiging van de eigen individuele of collectieve
macht. Bovendien mogen de integriteit van de samenleving en de bereidheid tot een vorm
van samenwerking niet op het spel worden gezet door een gekozen oplossing.

• De (natuur- en sociaal-) wetenschappelijke rationaliteit legt de nadruk op passende
beleids- en handelingstheorieën. Wetenschappelijke kennis over gedragswijzen en de
mogelijkheden tot interventie worden als noodzakelijk gezien voor rationeel overheids-
beleid. De aanwending van deze rationaliteit kan worden gecompliceerd door de para-
digmatische bepaaldheid van wetenschappelijke theorieën. Zo zullen wetenschappelijk
geschoolde professionals uit de medische beroepsgroep andere paradigma's kunnen
hanteren dan sociaal-wetenschappelijke professionals.

De verschillende rationaliteiten trachten elkaar te verdringen, zo niet uit te sluiten, omdat ze
in zekere zin strijdig zijn met elkaar. Wat in de ene rationaliteit als 'rationeel' wordt
beschouwd, wordt door de andere rationaliteit soms maar gedeeltelijk erkend of zelfs
ontkend. Zo kan een handelwijze die als politiek rationeel wordt beoordeeld, vanuit de
wetenschappelijke invalshoek soms als irrationeel worden gezien. Dit terwijl volgens Snellen
goed overheidsbeleid juist aan alle vier de rationaliteiten tegemoet moet komen, bijvoorbeeld
door het aangaan van 'ruilrelaties' tussen de rationaliteiten. Het kan in deze visie
bijvoorbeeld niet zo zijn dat een dictaat vanuit de wetenschappelijke rationaliteit wordt
aanvaard.

Deze rationaliteiten worden in de wetenschappelijke literatuur ook wel 'frames' genoemd:
referentiekaders of interpretatieschema's die actoren in staat stellen verschijnselen te
lokaliseren, waar te nemen, te identificeren en te labelen 59. Frames geven op deze wijze
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betekenis aan gebeurtenissen en verschijnselen ('events and occurrences'), 'organiseren'
ervaringen en zijn leidend voor acties. Voor het vormen van een coalitie is het nodig frames
aan elkaar te verbinden, anders valt een coalitie uit elkaar.

Medische en andere professionals in de preventieve jeugdgezondheidszorg kennen vanuit
hun referentiekader in het algemeen een groot belang toe aan wetenschappelijke kennis en
aan een 'evidence based' zorgpakket. Bij hen leven, zoals gezegd, veel vragen over het
veronderstelde niet-gebruik van gegevens uit wetenschappelijk onderzoek door
beleidsmakers, die naar verwachting een minder medisch-wetenschappelijk referentiekader
zullen hebben. Daarom is het zinvol om in deze studie aandacht te besteden aan de relatie
tussen de referentiekaders van actoren en de rol die wetenschappelijke kennis in het
beleidsproces speelt.

2.2.6 Besluitvorming en de interactie tussen de actoren

In paragraaf 2.2.1 is aangegeven dat beleid tot stand komt in verschillende besluitvormings-
rondes. In elke ronde kunnen actoren in verschillende arena's interacteren (zie paragraaf
2.2.3). Om het variabelenstelsel te completeren is het nodig om de besluitvorming en de
interactie tussen de actoren in het besluitvormingsproces nader uit te werken. Dit betreft
netwerkkenmerken die gebonden zijn aan besluitvormingsrondes.

Het eerste aspect van besluitvorming is de 'duidelijkheid' van het besluit. Er kan een duidelijk
zichtbaar besluit zijn of een 'niet-besluit'. Hierbij is het van belang dat een niet-besluit niet
behoeft in te houden dat er geen besluit is genomen. Het kan zo zijn dat een actor het besluit
heeft genomen niets te doen (bijvoorbeeld om zodoende een conflictsituatie te vermijden),
maar dat dit besluit door de onderzoeker niet kan worden aangetoond. Een 'besluit' is in dit
perspectief een 'zichtbaar besluit' en een niet-besluit een 'onzichtbaar besluit'.

Een tweede belangrijk aspect is de 'autonomie' van de besluitvorming. Een besluit kan door
één (vaak machtige) actor alleen zijn genomen (al dan niet gehoord de meningen van
andere actoren), of meerdere actoren kunnen een gezamenlijk besluit nemen, waarmee alle
in de interactie betrokken actoren 'kunnen leven'.

Een derde aspect van de besluitvorming is de mate van uitvoering of de 'effectiviteit' van het
besluit. Het besluit kan volledig, gedeeltelijk of helemaal niet zijn uitgevoerd. Bij een niet of
niet volledig uitgevoerd besluit kan er sprake zijn van een (vaak stilzwijgend) besluit om een
eerder genomen besluit niet uit te voeren.

Een vierde aspect is de gerichtheid van het gedrag van de actoren in de besluitvormings-
ronde. Onderscheid kan worden gemaakt in:
• Consensusgericht: actoren gaan een interactie aan die is gericht op het in gezamenlijk-

heid vinden van oplossingen voor de problemen waarvoor de actoren worden gesteld.
• Competitiegericht: actoren gaan een interactie aan die is gericht op het winnen van een

strijd om het gelijk en/of de macht.
• Vermijdingsgericht: actoren trachten interactie met elkaar te vermijden om elk hun eigen

gang te kunnen gaan.

Deze vier aspecten van besluitvorming en interactie tussen de actoren zijn vooral van
belang, omdat ze naar verwachting invloed hebben op de noodzaak de inhoud van een
besluit te 'legitimeren' met wetenschappelijke kennis. Dit geldt vooral voor duidelijkheid,
autonomie en gerichtheid van de interactie. De effectiviteit van een besluit is meer een
'uitkomstmaat'.
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2.3 Relaties tussen de variabelen

2.3.1 Samenhang tussen de onafhankelijke variabelen

Eenvoudige en complexe netwerken

Sommige beleidsnetwerken bestaan uit relatief weinig actoren, met overeenstemmende
referentiekaders en weinig belangentegenstellingen. In dergelijke netwerken kan worden
verwacht dat actoren niet veel van hun hulpbronnen gebruik zullen maken om macht op
elkaar uit te oefenen en zo invloed op beleidsprocessen te hebben. De actoren kennen
elkaar goed en spreken dezelfde taal. Als er in zo'n netwerk al belangentegenstellingen zijn
(bijvoorbeeld tussen disciplines zoals de jeugdartsen en de jeugdverpleegkundigen), zijn de
machtsafhankelijkheidsrelaties zo duidelijk en zo stabiel dat deze belangenstegenstellingen
naar verwachting niet tot veel inzet van (andere) hulpbronnen leiden. Dergelijke netwerken
kunnen worden aangeduid als 'eenvoudige netwerken'.
De besluitvorming vindt in een eenvoudig netwerk meestal formeel plaats door één machtige
actor, waarbij gezien het voorgaande de interactie vooral gericht zal zijn op consensus. Het
besluit zal meestal ook worden uitgevoerd. Meestal is er maar één arena waarin de
interacties plaatsvinden.

Wanneer in een verder eenvoudig netwerk meer formeel machtige actoren aanwezig zijn, zal
de interactie eveneens meestal consensusgericht zijn. De besluiten worden dan naar
verwachting vaker gemeenschappelijk genomen. Hetzelfde geldt als één met formele macht
beklede actor niet zo machtig is als diens formele positie doet vermoeden. Bijvoorbeeld
omdat deze in de praktijk medewerking van andere actoren niet kan afdwingen.
Dit soort relatief eenvoudige netwerken kan in de JGZ 4-19 vooral verwacht worden bij
operationele beleidsproblemen binnen afdelingen JGZ. In een dergelijke setting kan worden
verwacht dat de beleidsproblemen met gebruikmaking van vooral de hulpbron deskundigheid
snel kunnen worden opgelost. Zelfs als er weinig kennis over het probleem voorhanden is,
zal in zo'n situatie toch naar consensus worden gezocht. Dit zoeken gebeurt op basis van
door alle actoren geaccepteerde deskundigheid.

Wanneer meer verschillende actoren in het netwerk voorkomen is de kans groter dat die
actoren ook verschillende referentiekaders hebben. Vooral als dit actoren betreft uit hogere
hiërarchische lagen of actoren van buiten de eigen organisatie of beroepsgroep. Dit zal
vooral het geval zijn bij tactische of strategische beleidsproblemen. Daarbij zullen ook
gemakkelijker belangentegenstellingen ontstaan. Machtsafhankelijkheidsrelaties worden dan
belangrijker.
Hetzelfde is het geval als er meer, onderling gekoppelde, arena's in een beleidsnetwerk
aanwezig zijn. In verschillende arena's kunnen immers andere mogelijkheden bestaan voor
de inzet van hulpbronnen, kunnen andere referentiekaders dominant zijn en kunnen
belangen verschillend liggen. Dit type van netwerken kan als 'complex' worden aangeduid.

De aanwezigheid van een complex netwerk, met verschillen tussen de actoren in referentie-
kaders en/of belangen, zal er naar verwachting toe leiden dat vooral de 'afhankelijke' actoren
meer verschillende hulpbronnen aanspreken om hun standpunten te ondersteunen.
Afhankelijke actoren zullen immers het gebrek aan formele bevoegdheden (de toegang tot
deze hulpbron is meestal voorbehouden aan machtige actoren) trachten te compenseren
met de inzet van andere hulpbronnen, om zodoende toch invloed te kunnen uitoefenen.
Welke hulpbronnen afhankelijke actoren inzetten is mede afhankelijk van de referentiekaders
van deze actoren. Actoren met een politiek-bestuurlijk referentiekader zullen zich waar-
schijnlijk sneller bedienen van de hulpbron 'relaties'. Zij zijn immers meer geïnteresseerd in
he vinden van een aanvaardbare oplossing voor tenminste enkele problemen dan in het
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zoeken van de beste oplossing voor alle problemen. Daarbij moet de oplossing voor die
enkele problemen bovendien bijdragen aan het bestendigen van hun macht.
Actoren met een wetenschappelijk referentiekader zullen waarschijnlijk sneller hun heil
zoeken in de hulpbronnen 'deskundigheid'en 'toegang tot informatie'. Zij zullen immers
geneigd zijn om op basis van wetenschappelijke argumenten de beste oplossing te kiezen.
Actoren met een economisch referentiekader zullen bij voorkeur de hulpbronnen 'geld' en
'andere fysieke middelen' gebruiken, mits ze daartoe toegang hebben. Zij verwachten
immers de meeste invloed van (financiële) prikkels.

In een complex beleidsnetwerk zal een machtige actor vaak niet machtig zijn over de volle
breedte van de interacties tussen actoren, maar alleen ten aanzien van het beleidsprobleem
dat op dat moment actueel is. De machtige actor zal dan trachten te vermijden dat hij later op
andere terreinen de prijs moet betalen voor het 'doordrukken' van zijn wil. Gevolg van een
dergelijke situatie zal vaak een 'niet-besluit' zijn. De machtige actor kan dan een situatie die
zijn belangen niet dient als het ware 'gedogen', en interactie met andere belangrijke actoren
mijden. Hij is dan wellicht wel in staat, maar in elk geval niet bereid zijn wil door te zetten. Dit
zal uiteraard alleen gelden als de machtige actor het beleidsprobleem als minder belangrijk
definieert. Indien de machtige actor het beleidsprobleem als belangrijk definieert, is de kans
weer groter dat deze toch een autonoom besluit zal nemen.

Indien er sprake is van verschillende machtige actoren met conflicterende belangen in een
complex beleidsnetwerk, kan iets vergelijkbaars gebeuren. Indien geen van de machtige
actoren bereid en in staat is om zijn wil af te dwingen, zal dit naar verwachting ook leiden tot
'niet-besluiten'. De reden is echter een andere: er wordt een soort 'gewapende vrede'
gesloten, waarbij elk van de machtige actoren 'betere tijden' afwacht. Het kan echter ook zo
zijn dat er een gezamenlijk besluit wordt genomen, dat vervolgens niet wordt uitgevoerd. Dit
zal vooral gebeuren indien het niet nemen van een besluit voor 'de buitenwereld' naar
verwachting niet acceptabel is. De interactie zal in beide gevallen kunnen worden
gekenschetst als competitiegericht.

Het centrale belang van referentiekaders

De relaties tussen de complexiteit van het beleidsnetwerk en het verloop van het
beleidsproces worden naar verwachting vooral beïnvloed door de verdeling van de
referentiekaders in het netwerk. In het voorgaande is dit al enigszins aangegeven.

Vooral waar de actoren (en dan vooral de relatief machtige actoren) vanuit verschillende
referentiekaders opereren, lijken de besproken relaties van kracht tussen de mate van
complexiteit van het netwerk en de wijze van besluitvorming. Verschillen in referentiekaders
maken immers de communicatie tussen de verschillende actoren moeilijker. Moeizame
communicatie kan bij actoren leiden tot het beeld dat de andere actoren niet naar hen
luisteren. Afhankelijke actoren zullen dan meer pogingen gaan doen om invloed uit te
oefenen door meer verschillende hulpbronnen in te zetten. Machtige actoren kunnen er
echter ook voor kiezen juist de interactie met andere actoren te vermijden en zich te
beperken tot gebruik van de hulpbron formele bevoegdheden. Hulpbronnengebruik is
daarmee in elk geval gedeeltelijk een uitvloeisel van de aanwezigheid van referentiekaders.
Hiervoor is daar ook al op gewezen.

Waar de referentiekaders van (vooral de machtige) actoren overeenstemmen, zullen in elk
geval minder snel inhoudelijke belangentegenstellingen ontstaan. Wanneer in een netwerk
met een homogeen wetenschappelijk referentiekader toch belangentegenstellingen bestaan,
zullen deze mogelijk snel kunnen worden opgelost door op basis van wetenschappelijke
kennis tot consensus te komen. Omdat wetenschappelijke kennis door alle actoren in een
dergelijk netwerk als 'belangrijk' wordt erkend, verloopt de communicatie gemakkelijker. Er



44

kan hooguit verschil van inzicht bestaan over de vraag welke kennis precies nodig is om tot
een besluit te komen en hoe moet worden omgegaan met onderling tegenstrijdige kennis.
Dit geldt uiteraard minder voor belangentegenstellingen die niet primair inhoudelijk zijn. Toch
zullen ook daar actoren met verschillende referentiekaders voorkeur hebben voor de inzet
van verschillende hulpbronnen. Bovendien zal homogeniteit van referentiekaders in het
netwerk meer leiden tot het zoeken van consensus dan in netwerken met een niet-
homogene verdeling van referentiekaders.

2.3.2 Actorkenmerken en kennisgebruik

Referentiekaders

Voor het verklaren van het gebruik van wetenschappelijke kennis in beleidsprocessen lijken
dus vooral de referentiekaders van actoren belangrijk. In paragraaf 2.2.2 werd reeds
geconstateerd dat referentiekaders inzicht geven in het belang dat actoren hechten aan
bepaalde waarden, waaronder wetenschappelijke kennis. In die paragraaf is ook
aangegeven dat Weiss expliciet aangeeft dat het gebruik van onderzoek afhankelijk is van
de 'frames of reference' van beslissers over onderzoek 29 30.

Verwacht kan worden dat actoren met een vooral wetenschappelijk referentiekader geneigd
zullen zijn meer belang te hechten aan kennis uit wetenschappelijk onderzoek dan actoren
met een vooral juridisch, economisch en/of politiek-bestuurlijk referentiekader. Deze vooral
wetenschappelijk georiënteerde actoren zullen ook sneller geneigd zijn de hulpbron
'deskundigheid' in te zetten, dan wel gevoelig zijn voor het inzetten van deze hulpbron door
andere actoren.
Actoren met een politiek-bestuurlijk referentiekader zullen, als zij kennis gebruiken, dat
vooral strategisch doen. Dit kan tot uiting komen in rationaliserend gebruik van kennis en/of
in de inzet van de hulpbron 'toegang tot informatie of informatievoorsprong'.

De cumulatie van kennis verzameld met de wetenschappelijke methode, kan vanuit andere
referentiekaders dan het (medisch) wetenschappelijke ook wel worden gezien als een
'geloof'. Er zijn in een dergelijke opvatting verschillende wegen die tot kennis leiden, waarvan
wetenschappelijk onderzoek er één is. Daar komt nog bij dat kennis uit wetenschappelijk
onderzoek vaak beperkt is en dat veel onderzoek bovendien vooral beschrijvend (en niet
verklarend) van aard 41.
Actoren met een ander referentiekader dan het (medisch) wetenschappelijke, zullen dan ook
minder snel geneigd zijn kennis uit wetenschappelijk onderzoek als hulpbron in te zetten in
een beleidsproces. Ze zullen zich ook minder snel laten beïnvloeden door de hulpbron
'deskundigheid'. Ze kunnen wetenschappelijke kennis soms zelfs meer zien als
complicerende factor dan als een bijdrage tot oplossingen. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer er sprake is van conflicterende bodies of evidence. Maar ook wanneer het type
onderzoek dat naar een onderwerp verricht is, de politiek verantwoordelijken niet in staat
stelt om prioriteiten te stellen 60.

Macht

Behalve de referentiekaders van de actoren lijkt het van belang of actoren een relatief
machtige dan wel juist een relatief afhankelijke positie hebben in het beleidsnetwerk. Als
relatief machtige actoren gevoelig zijn voor wetenschappelijk kennis, wordt het voor de
actoren die toegang hebben tot die kennis gemakkelijker om invloed uit te oefenen.
In paragraaf 2.2.2 is al gewezen op het onderzoek van Elliot waaruit bleek dat beleidsmakers
openstaan voor onderzoeksresultaten, mits die van een in hun ogen 'betrouwbare en goed
geïnformeerde' bron komen 32. In dezelfde paragraaf is ook gewezen op het 'vijfstappenplan'
ter verbetering van het gebruik van kennis uit onderzoek van Sauerborn e.a. 34. Deze beide
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onderzoekers wijzen feitelijk op het belang van 'liaison officers': actoren die verschillende
referentiekaders kunnen combineren en die daardoor:
a) Het beleidsprobleem van de beleidsmaker kunnen helpen vertalen in een door de

onderzoekers onderzoekbare vraagstelling.
b) De 'vertaalslag' kunnen maken van de onderzoeksresultaten naar de bijdrage van het

onderzoek aan het oplossen van het beleidsprobleem.

Machtige actoren kunnen kennis op twee manieren gebruiken. De inzet van de hulpbron
'deskundigheid' betreft de inhoudelijke variant van gebruik van onderzoek. De hulpbron
'toegang tot informatie of informatievoorsprong' betreft daarentegen de meer strategische
variant van gebruik van onderzoek. Verwacht kan worden dat gebruik van wetenschappelijke
kennis via de hulpbron 'deskundigheid' meer tot rationeel gebruik leidt. Gebruik van kennis
via de hulpbron 'informatievoorsprong' leidt meer tot rationaliserend gebruik.
Waar tenminste één machtige actor gevoelig is voor onderzoek, kunnen ook andere dan de
relatief machtige actor(en) proberen hun argumenten kracht bij te zetten door gebruik van
kennis. Dit zal naar verwachting vaak de vorm krijgen van gebruik van de hulpbron 'toegang
tot informatie' en leiden tot rationaliserend gebruik van kennis.

Waar de relatief machtige actoren daarentegen niet gevoelig zijn voor wetenschappelijke
kennis, zullen pogingen van andere actoren om dergelijke kennis als hulpbron te gebruiken,
vruchteloos zijn. Tenzij er in het beleidsnetwerk een of meer 'liaison officers' actief zijn, die
erin slagen de relatief machtige actoren alsnog 'onderzoeksgevoelig' te maken.

Hulpbronnengebruik

Behalve de referentiekaders en de machtspositie van actoren is naar verwachting ook de
toegang tot de verschillende hulpbronnen van invloed op het gebruik van wetenschappelijke
kennis. Vooral in beleidsprocessen waarin niet alle machtige actoren 'onderzoeksgevoelig'
zijn, zullen actoren afwegen welke hulpbron de meeste kans op succes geeft. Indien actoren
ook andere hulpbronnen ter beschikking hebben dan de aan het gebruik van wetenschappe-
lijke kennis gerelateerde hulpbronnen 'deskundigheid' en/of 'toegang tot informatie', zullen zij
deze in een dergelijke situatie ook inzetten. Vooral de actoren die toegang hebben tot hulp-
bronnen zoals 'formele bevoegdheden' en 'geld', zullen deze dan gebruiken. Dit zijn immers
hulpbronnen waarvoor veel actoren 'gevoelig' zijn. Inzet van deze hulpbronnen is, voor de
actoren die hier toegang toe hebben, vooral in complexe netwerken waarschijnlijk dan ook
gemakkelijker en effectiever dan gebruik van wetenschappelijke kennis. Wanneer actoren
echter weinig of geen alternatieve hulpbronnen ter beschikking hebben, zullen ze mogelijk
toch trachten de aan kennis gerelateerde hulpbronnen in te zetten.
Deze argumentatie leidt tot de verwachting dat gebruik van formele bevoegdheden en geld
minder gerelateerd is aan kennisgebruik dan de inzet van andere hulpbronnen.

Wanneer actoren meer verschillende hulpbronnen gebruiken, doen ze dit meestal omdat de
inzet van slechts één hulpbron tot onvoldoende invloed leidt. Door meer verschillende
hulpbronnen in te zetten, trachten zij dit te compenseren. In een dergelijke situatie is het voor
de hand liggend dat actoren die toegang hebben tot wetenschappelijke kennis, ook deze
kennis als hulpbron gebruiken. Dit zal meestal gebeuren in de vorm van de hulpbronnen
deskundigheid of toegang tot informatie.

De relatie tussen hulpbronnengebruik en kennisgebruik wordt voor een deel ook bepaald
door het referentiekader van de actor. In paragraaf 2.3.1 is al beargumenteerd dat
hulpbronnengebruik voor een deel afhangt van de referentiekaders van actoren.
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2.3.3 Netwerkkenmerken en kennisgebruik

Besluitvorming en interactie

Waar een beleidsproces volgens het klassieke Hoogerwerf-model verloopt, kan weten-
schappelijke kennis optimaal een rol spelen. Bulmer 61 geeft aan dat onderzoek in een
rationeel beleidsproces (volgens een inhoudelijk-ontwerpaanpak) vooral een rol kan spelen
in de fase van het verkennen van oplossingsalternatieven en het vergelijken van de
consequenties van oplossingsalternatieven.
In beleidsprocessen die volgens een procesontwerp-aanpak verlopen, is de beste oplossing
voor een probleem echter de oplossing die tot consensus leidt. Actie en interactie komen dan
in de plaats van analyse. Analyse (onderzoek) wordt dan een wijze van invloed uitoefenen,
waarbij actoren informatie gebruiken om andere actoren te beïnvloeden. In de meeste
gevallen is het beleidsproces te beschouwen een interactieproces waarin de diverse vormen
van machts- dan wel invloedsuitoefening (waaronder uiteraard ook onderzoeksinformatie)
van belang zijn 35. Het belang van de rol van onderzoek moet in dergelijke beleidsprocessen
dan ook niet worden overschat.
Kennis uit wetenschappelijk onderzoek kan het in beleidsprocessen soms wel gemakkelijker
maken om tot consensus te komen. Dit geldt alleen als de kennis door de belangrijkste
betrokken actoren als relevant wordt gezien (zie ook verderop). Een dergelijk gebruik van
kennis sluit naar verwachting aan op het 'enlightenment model' voor gebruik van
wetenschappelijke kennis van Weiss 29 30. Kennis die een aantal 'filters' heeft kunnen
passeren en in de 'body of knowledge' van actoren of groepen actoren is geïntegreerd,
maakt in deze visie meer kans breed geaccepteerd te worden in een beleidsnetwerk dan
recente kennis, die zichzelf nog moet bewijzen.

Naar verwachting zal bij een consensus- of competitiegerichte interactie dan ook vaker
kennisgebruik worden aangetroffen dan bij een vermijdingsgerichte interactie. Bij vermijding
is er immers weinig interactie, dus ook weinig mogelijkheid voor de inzet van kennis. Indien
er toch sprake is van kennisgebruik, zal dat vaak impliciet gebruik van kennis zijn.
Vermijdingsgerichte interacties leiden waarschijnlijk vaak tot autonome besluiten, niet-
besluiten en niet-uitgevoerde besluiten. Deze besluitvormingskarakteristieken zijn daarom
eveneens naar verwachting gerelateerd aan minder kennigebruik.

Bij consensusgerichte interacties kan wetenschappelijke kennis immers bijdragen aan het
vinden van de gezochte consensus, uiteraard op voorwaarde dat de kennis onomstreden is.
Dat zal vaker het geval zijn als de spreiding in referentiekaders tussen de belangrijkste
actoren gering is en het wetenschappelijk referentiekader dominant aanwezig is. Er zal in
zo'n situatie meer 'body of knowledge' kennis gebruikt worden dan 'recente kennis'. Body of
knowledge kennis is immers meer algemeen geaccepteerd en verspreid dan de recente
kennis, die vaak nog beperkt is tot bepaalde groepen professionals. Consensusgerichte
interacties leiden naar verwachting vaak tot duidelijke, gezamenlijke besluiten, die ook
worden uitgevoerd. Voor deze besluitvormingskarakteristieken geldt dus ook dat verwacht
kan worden dat hierbij meer kennisgebruik wordt aangetroffen.

Bij competitiegerichte interacties spelen vaak ook andere dan inhoudelijke overwegingen
(b.v. geld, macht, principes) een belangrijke rol. Daardoor zullen de mogelijkheden voor het
gebruik van kennis beperkter zijn dan bij een consensusgerichte interactie. Actoren zullen bij
een competitiegerichte interactie trachten (ook) andere hulpbronnen in te zetten om invloed
uit te oefenen. Uiteraard op voorwaarde dat die andere hulpbronnen ook beschikbaar zijn.
Wanneer in een dergelijk netwerk andere referentiekaders dominant zijn dan het
wetenschappelijke en andere hulpbronnen worden gebruikt dan deskundigheid of toegang
tot informatie, zal het gebruik van wetenschappelijke kennis waarschijnlijk relatief gering zijn.
Soms echter zullen ook bij een competitiegerichte interactie kennisargumenten kunnen
bijdragen aan het vinden van een compromis of 'package-deal'. Kennis kan bijvoorbeeld
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worden gebruikt om ten opzichte van de 'andere' partij (tegen)argumenten te staven. Dit is
vooral zo wanneer de 'andere' partij een wetenschappelijk referentiekader heeft.
Competitiegerichte interaties zullen naar verwachting vaak leiden tot duidelijke, autonome
besluiten, die soms wel en soms niet worden uitgevoerd. Duidelijke, autonome besluiten zijn
bij een dominant wetenschappelijk referentiekader dan ook waarschijnlijk gerelateerd aan
meer gebruik van kennis. Wanneer het wetenschappelijk referentiekader niet domineert
zullen duidelijke en autonome besluiten juist samenhangen met minder gebruik van kennis.

Verdeling van hulpbronnen, macht en referentiekaders

In het voorgaande is al enigszins ingegaan op de betekenis die dominante referentiekaders,
machtige actoren en de gebruikte hulpbronnen hebben voor het gebruik van wetenschappe-
lijke kennis in het beleidsproces. In paragraaf 2.3.2 is gewezen op de relaties tussen
enerzijds de referentiekaders van actoren, hun toegang tot (andere) hulpbronnen en de
machtspositie van actoren en anderzijds het gebruik van wetenschappelijke kennis. Een
aantal verwachtingen die daar op actorniveau zijn geformuleerd gelden mutatis mutandis ook
voor het netwerkniveau.

De dominante aanwezigheid in het netwerk van het wetenschappelijk referentiekader leidt,
als eerder aangegeven, naar verwachting tot meer gebruik van wetenschappelijke kennis in
het beleidsproces. De dominante aanwezigheid van een politiek-bestuurlijk referentiekader
zou ook gerelateerd kunnen zijn aan gebruik van kennis, maar uitsluitend als in het netwerk
voldoende 'onderzoeksgevoelige' actoren aanwezig zijn. Dit houdt in dat er actoren zijn die
naast het politiek-bestuurlijke ook een wetenschappelijk referentiekader hebben. Dit geldt in
sterkere mate als deze actoren bovendien in het netwerk machtig zijn. De aanwezigheid van
onderzoeksgevoelige, machtige actoren stimuleert immers ook andere actoren tot het
gebruik van wetenschappelijke kennis, mits zij daartoe toegang hebben. Kennisgebruik biedt
die andere actoren dan namelijk een extra mogelijkheid om te trachten tenminste één
machtige actor te beïnvloeden. In een dergelijke situatie is er wel meer kans op
rationaliserend (selectief en invloedsondersteunend) gebruik van kennis.
Een homogene verdeling van referentiekaders over de actoren kan leiden tot meer kennis-
gebruik als vooral het wetenschappelijk referentiekader dominant is. Het leidt daarentegen
juist tot minder kennisgebruik wanneer de andere referentiekaders dominant zijn. Een niet
homogene verdeling van referentiekaders kan, zoals eerder is aangegeven, tot meer gebruik
van kennis leiden, als de machtige actoren onderzoeksgevoelig zijn. Als de machtige actoren
niet onderzoeksgevoelig zijn, zal een niet homogene verdeling van referentiekaders het
gebruik van kennis juist kunnen remmen.

Op actorniveau was al de verwachting uitgesproken dat de hulpbronnen deskundigheid en
toegang tot informatie moeten 'concurreren' met de inzet van andere hulpbronnen. Ook op
netwerkniveau geldt naar verwachting dat het gebruik van wetenschappelijke kennis mede
afhankelijk is van het gebruik van de 'juiste' hulpbronnen. Indien in het netwerk van een
besluitvormingsronde bijvoorbeeld vooral de hulpbronnen formele bevoegdheden en geld
worden gebruikt, kan worden verwacht dat het gebruik van wetenschappelijke kennis minder
voorkomt. Dit wordt nog versterkt wanneer de verdeling van hulpbronnen over de actoren
homogeen is.
Wanneer in een netwerk echter gelijktijdig meer verschillende hulpbronnen worden gebruikt
en wanneer de verdeling van die hulpbronnen in het netwerk bovendien niet homogeen is,
kan daarentegen meer kennisgebruik worden verwacht. Net als is beargumenteerd bij
kennisgebruik door actoren, leidt gebruik van meer hulpbronnen immers ook tot meer
gebruik van de hulpbronnen deskundigheid en toegang tot informatie. Het gebruik van die
beide hulpbronnen is weer gerelateerd aan kennisgebruik.
Bij een niet homogene hulpbronnenverdeling is er bovendien meer kans dat kennisgebruik in
een netwerk tot invloed kan leiden. Een ongelijke verdeling van hulpbronnen is naar
verwachting immers gerelateerd aan de aanwezigheid in het netwerk van meer machtige
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actoren. De relatie tussen een ongelijke verdeling van hulpbronnen en meer gebruik van
kennis is, gezien de eerder besproken relatie tussen macht en kennisgebruik, waarschijnlijk
sterker als in het netwerk kennisgevoelige actoren machtig zijn.

O'Toole en Hanf 62 zijn juist van mening dat de ruil van hulpbronnen in een netwerk wordt
beïnvloed door informatie. Daarmee suggereren deze auteurs dat er ook een omgekeerde
relatie is: waar kennis uit onderzoek zijn weg vindt in een beleidsproces wordt ook de inzet van
andere hulpbronnen beïnvloed. Wetenschappelijke kennis die door relatief machtige actoren
wordt geaccepteerd, remt dan bijvoorbeeld de mogelijkheden voor andere machtige actoren
om een hulpbron als 'formele bevoegdheden' in te zetten om een andere inhoud van het beleid
te bevorderen.
Een dergelijke invloed van kennis op het gebruik van andere hulpbronnen kan vooral worden
verwacht wanneer de machtspositie van een relatief machtige actor niet het totale terrein van
interacties tussen de betrokken actoren betreft, maar uitsluitend het op dat moment actuele
beleidsprobleem. Bij andere beleidsproblemen kunnen soms andere machtsafhankelijkheids-
relaties bestaan. In zo'n situatie zal het 'doordrukken', tegen wetenschappelijke argumenten in,
er immers toe kunnen leiden dat deze machtige actor later op andere terreinen, waar deze
minder machtig is, daarvoor de prijs moet betalen.
Omgekeerd kan uiteraard gebrek aan kennis over een probleem juist het gebruik van een
hulpbron als formele bevoegdheden (door een machtige actor) gemakkelijker maken.

De aanwezigheid in het netwerk van meerdere machtige actoren stimuleert naar verwachting
het gebruik van meer verschillende hulpbronnen (zie ook paragraaf 2.3.1). Hierdoor zou
gezien het hiervoor gestelde, ook gebruik van wetenschappelijke kennis kunnen worden
gestimuleerd. Deze relatie betreft daarmee een indirecte en dus geen directe relatie tussen
het aantal machtige actoren en het gebruik van kennis. Hetzelfde geldt voor het de omvang
(het aantal actoren) van het netwerk en het aantal arena's dat binnen het netwerk kan
worden onderkend: meer actoren en meer arena's leiden naar verwachting tot gebruik van
meer verschillende hulpbronnen en tot meer gebruik van kennis.
Gezien de onderlinge relaties tussen de netwerkenmerken zou samenvattend kunnen
worden geconcludeerd: dat in complexe netwerken naar verwachting meer kennisgebruik
wordt aangetroffen dan in eenvoudige netwerken.
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Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de theoretische begrippen besproken zijn nodig zijn voor het
onderzoeken van de in hoofdstuk 1 uitgewerkte vraagstelling en onderzoeksvragen voor
deze studie.

Beleidsprocessen zijn gedefinieerd als het dynamische verloop van handelingen en
interacties met betrekking tot een beleid. Besluitvormingsrondes in beleidsprocessen zijn
uitgewerkt als de periode tussen twee cruciale besluiten in het proces.
Het gebruik van wetenschappelijke kennis in beleidsprocessen is vervolgens uitgewerkt in
termen van de communicatie tussen onderzoek en beleid, waarbij is nagegaan welke
factoren het gebruik van kennis bepalen.

Actoren, beleidsnetwerken en arena's zijn in hun onderlinge relaties besproken. Actoren zijn
personen, instellingen of organen die door met elkaar te interacteren invloed uit kunnen
oefenen op een beleidsproces. Een beleidsnetwerk is een sociaal systeem waarbinnen
actoren interactie- en communicatiepatronen ontwikkelen, die enige duurzaamheid vertonen
en die gericht zijn op beleidsproblemen of beleidsprogramma's. Een arena is een
deelnetwerk van actoren die wel met elkaar interacteren, maar niet met de andere actoren in
het beleidsnetwerk.

Invloed en macht zijn in het kader van de resource dependence benadering uitgewerkt in
hulpbronnen en machtsafhankelijkheidsrelaties. Hulpbronnen zijn middelen waarover actoren
beschikken bij het beïnvloeden van beleidsprocessen. In deze studie worden 12 hulpbronnen
onderscheiden, variërend van formele bevoegdheden en geld tot deskundigheid en toegang
tot informatie. Machtsafhankelijkheidsrelaties geven inzicht in ongelijkheid in toegang tot
hulpbronnen. De resource dependence benadering gaat er van uit dat actoren in onderlinge
afhankelijkheidsrelaties met andere actoren trachten om doelen te bereiken en dat de
invloed van een actor afhankelijk is van diens toegang tot hulpbronnen.

Referentiekaders zijn gedefinieerd als de manier waarop actoren naar de wereld kijken. In
deze studie worden vier referentiekaders onderscheiden: (natuur) wetenschappelijk,
economisch, juridisch en politiek-bestuurlijk.

Vervolgens is de besluitvorming uitwerkt in de duidelijkheid van het besluit, de autonomie
van de besluitvorming, de effectiviteit van het besluit en de gerichtheid van de interactie
tussen de actoren.

Tot slot is ingegaan op de verwachtingen over de in deze studie aan te treffen relaties tussen
de verschillende variabelen. De belangrijkste verwachtingen op actorniveau zijn
geformuleerd rond de relatie tussen een wetenschappelijk referentiekader en kennisgebruik
en het concept van 'concurrentie' tussen hulpbronnen (waaronder deskundigheid).
Op netwerkniveau is in het verlengde van de verwachtingen op actorniveau aangegeven dat
naar verwachting vooral de verdeling van referentiekaders en de verdeling van hulpbronnen
van belang zijn voor het verklaren van kennisgebruik. Complexe netwerken laten naar
verwachting meer kennisgebruik zien dan eenvoudige netwerken.

In hoofdstuk 3 worden de in dit hoofdstuk besproken begrippen geoperationaliseerd tot
'meetbare' indicatoren.
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