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Samenvatting 

In dit onderzoek zoeken we een antwoord op de vraag in hoeverre er een verband waar is te 

nemen tussen de manier waarop kennisinstituten op het gebied van veiligheid, justitie en 

vreemdelingenzaken invulling geven aan hun primaire taak – het doen van wetenschappelijk 

onderzoek voor beleid – en de relatie met het overheidsorgaan waarvoor zij onderzoek doen. 

Een kennisinstituut is een instituut dat voor een overheidsorgaan (beleidsrelevant) 

wetenschappelijk onderzoek verricht, laat verrichten en aanwezige wetenschappelijke kennis 

verzamelt en verspreidt ten behoeve van de ondersteuning en evaluatie van het beleid van het 

overheidsorgaan.  

 Kenmerkend voor grensorganisaties zoals kennisinstituten is hun positie op het 

snijvlak van wetenschap en beleid. Wanneer we erkennen dat wetenschappelijke kennis vaak 

ter discussie staat en in de politiek strategisch kan worden ingezet (Rouw, 2011), vervagen de 

grenzen tussen de twee domeinen wanneer wetenschap wordt gebruikt ter ondersteuning van 

beleid. Binnen de politieke arena verwordt wetenschap tot een factor die concurreert met de 

verschillende wensen, belangen en normen die op het spel staan bij het maken van een 

beleidskeuze (Rouw, 2011). Kennisinstituten moeten daarom de keus maken in hoeverre zij 

het (wetenschappelijk) verantwoord vinden deze andere belangen in overweging te nemen. 

Vaak komt dit neer op de keus wel of geen aanbevelingen te formuleren op basis van de 

onderzoeksresultaten en de keus om zich daarbij al dan niet partijdig op te stellen.  

 Pielke (2007) geeft vier mogelijke rollen die kennisinstituten op zich kunnen nemen 

bij het doen van onderzoek, die zich onderscheiden in de mate waarin ze onderzoeksresultaten 

vertalen naar concrete adviezen en de mate waarbij ze zich hierbij versmallend opstellen. De 

Pure Scientist houdt zich strikt bij de wetenschap en presenteert slechts de meest recente 

wetenschappelijke inzichten. De Science Arbiter beantwoordt op basis van wetenschappelijk 

onderzoek de vragen van beleidsmakers, maar blijft ook informatief. De Issue Advocate en de 

Broker proberen hun resultaten wel om te zetten naar aanbevelingen, maar waar de Issue 

Advocate op basis van wetenschappelijk onderzoek een bepaalde beleidsoptie of positie in het 

debat verdedigt, probeert de Broker beleidsopties te verhelderen en waar mogelijk opties toe 

te voegen.  

 Het principaal-agentmodel geeft aanleiding een verband te verwachten tussen de rol 

die het kennisinstituut op zich neemt en de relatie met het overheidsorgaan waarvoor 

onderzoek wordt gedaan. Het model gaat uit van de assumptie dat wanneer een organisatie 



Onderzoek voor Beleid: de Taakinvulling van Kennisinstituten 4 

 

(principaal) een taak delegeert naar een andere organisatie (de agent), de mate waarin de agent 

handelt in het belang van de principaal afhankelijk is van de mate waarin de principaal 

controle uit kan oefenen over de agent, doordat de principaal inzage heeft in zijn 

werkzaamheden (Eisenhardt, 1989). Een kennisinstituut voert onderzoek uit voor een 

overheidsorgaan en heeft daarbij ook belangrijke banden met de wetenschap die er toe kunnen 

leiden dat het belang van het kennisinstituut niet volledig overeen komt met dat van het 

overheidsorgaan. Zonder de complexe verhouding tussen overheidsorgaan en kennisinstituut 

te willen reduceren tot een tussen een opdrachtgever als principaal en een uitvoerende agent – 

een karakterisering die onvoldoende recht doet aan de autonomie van beide partijen (Braun, 

1993; Braun en Guston, 2003) – licht het principaal-agentmodel één aspect van deze relatie 

uit als verklaring voor de rol die het kennisinstituut op zich neemt; de mate waarin het 

overheidsorgaan sturing kan geven aan het kennisinstituut.   

 De aanwezigheid van dit verband is onderzocht door middel van internationaal-

vergelijkend onderzoek waarin we zeven kennisinstituten op het gebied van veiligheid, justitie 

en vreemdelingenzaken vergelijken op zowel de relatie met het overheidsorgaan waarvoor de 

instituten onderzoek doen als de rol die de instituten op zich nemen: AIC, BAMF, Brå, 

KrimZ, NIJ, RSD en WODC. Twee van deze instituten (BAMF en RSD) zijn intern 

georganiseerd, twee (NIJ en WODC) zijn intern verzelfstandigd en drie (AIC, Brå en KrimZ) 

zijn extern verzelfstandigd. Daarbij kent RSD een hoge mate van controle door het 

overheidsorgaan, BAMF een gemiddelde en de overige vijf instituten een lage. Hierdoor 

ontstaan drie clusters van kennisinstituten: interne organen met een redelijk tot hoge mate van 

controle; intern verzelfstandigde organen met een lage mate van controle en extern 

verzelfstandigde organen met een lage mate van controle.  

Wat betreft de rol die de instituten op zich nemen zijn de resultaten te ambivalent om 

de kennisinstituten te categoriseren onder Pielke’s rollen. Wel kunnen we een uitspraak doen 

over de mate waarin de kennisinstituten zich adviserend opstellen. We zien dan dat de extern 

verzelfstandigde kennisinstituten met een lage mate van controle zich in 75% of meer van de 

gevallen adviserend opstellen. De intern verzelfstandigde kennisinstituten stellen zich in 

ongeveer 60% van de gevallen adviserend op; duidelijk minder. Hier lijkt een verband te 

zitten, maar we kunnen dit niet doortrekken naar de intern georganiseerde instituten. RSD 

stelt zich in 88.9% van de gevallen adviserend op en BAMF slechts in 55.5% van de gevallen.  

Noch kunnen we stellen dat het verband afwezig is, omdat wanneer we BAMF of RSD 

zouden elimineren uit het onderzoek, wel een verband te vinden is; in het eerste geval een 

overeenkomstig het principaal-agentmodel, waarbij zowel de instituten waarover veel sturing 
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kan worden uitgeoefend als de instituten waarover weinig sturing kan worden uitgeoefend 

zich hoofdzakelijk adviserend opstellen en de intern verzelfstandigde instituten dit slechts in 

mindere mate doen. Wanneer we de RSD elimineren zien we een verband waarin instituten 

zich sterker adviserend opstellen naarmate de kans op sturing door het overheidsorgaan 

afneemt; wanneer de relatie losser wordt.  

 We hebben echter op basis van de gevonden resultaten geen reden om een van deze 

twee instituten te elimineren en kunnen daardoor geen uitspraken doen over het verband. 

Daarmee is de doelstelling van het onderzoek niet bereikt. Dat heeft waarschijnlijk te maken 

met de omvang van het onderzoek in combinatie met problemen met (de toepassing van) de 

gekozen onderzoeksmethoden die zich tijdens het onderzoek hebben voorgedaan. Veelal door 

de gevoeligheid van het onderwerp – met name de rol van Issue Advocate – en de open 

vraagstelling die we hebben gebruikt is er reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de 

interviewdata. Een korte enquête had hier uitkomst in moeten brengen, maar door een lage 

respons is dit niet gelukt. We baseren ons daarom op de documentanalyse. Deze data zijn 

echter ambivalent en laten geen conclusie toe. Om deze problemen in toekomstig onderzoek 

op te lossen, zou het onderzoek grootschaliger moeten worden opgezet en zou men gebruik 

moeten maken van meerdere methoden van dataverzameling, zoals een grootschalige enquête 

of het uitvoeren van een meta-analyse. 
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Inleiding 

1. Inleiding en Probleemstelling 
 

Sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog is het steeds belangrijker geworden dat 

beleidsmakers en politici hun beleidskeuzes kunnen onderbouwen met (wetenschappelijk) 

bewijs. Deze ontwikkeling is begonnen op het gebied van defensie in de VS tijdens de Koude 

Oorlog door Truman (Weingart, 1999). Inmiddels heeft zich over de hele wereld een groot 

scala aan organisaties ontwikkeld, zoals adviesraden, kennisinstituten, denktanks en ad hoc 

commissies die de overheid door middel van wetenschappelijk onderzoek en evaluatie 

ondersteunen en adviseren. Daarmee heeft zich een belangrijke relatie ontwikkeld tussen 

wetenschappelijk experts en beleidsmakers, die we kunnen analyseren 

 

as a complex and contested division of labour. This division of labour consists of 

a boundary that demarcates who can and cannot be considered an expert in 

various degrees, and articulates the coordination between actors who have come 

to be considered ‘experts’ and ‘policy makers’. [..] Over time, patterns have 

developed in this division of labour, varying between countries and policy sectors. 

[..] [P]ractices of advice giving develop into institutions, i.e. more or less 

routinised patterns in which expertise and policy are demarcated and coordinated. 

Governments have installed expert organisations for the specific purpose of 

advising policy. Such organisations develop a body of knowledge, formal and 

informal rules about how to provide advice, a more or less guaranteed budget, or a 

conception of what is and is not their business. (Halffman en Hoppe, 2004: p.1) 

 

 Deze instituties zorgen voor veel discussie. In de Elservier verschijnt in juli 2012 een 

artikel Weg met de WRR: “in een land met grote hoeveelheden ambtenaren, denktanks en 

opinieleiders bestaat er geen noodzaak voor een duur instituut dat met belastinggeld weinig 

anders doet dan de politieke voorkeuren van enige hooggeleerde medewerkers een 

wetenschappelijke schijn verlenen” (Van der List, 2012).  Wetenschap kan volgens de auteur 

geen “bouwstenen voor hervorming van de maatschappij” leveren, omdat “het in de politiek 

[uiteindelijk gaat] om normatieve keuzen”. Wetenschap kan slechts nuttige informatie 

leveren. Echter, ook organen die tot doel hebben deze informatie te leveren kunnen onder 

vuur komen te liggen. In september 2011 verschijnt het rapport over de effecten van 

voorgestelde veranderingen met het Persoonsgebonden Budget (PGB) van het CPB (Centraal 

Planbureau) (NRC Handelsblad, 2011). Het ministerie van Economische Zaken en Landbouw 

is het niet eens met de manier waarop het rapport tot stand is gekomen en verwijt het CPB 
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niet volgens de gebruikelijke procedure met het departement te hebben gecommuniceerd. De 

politieke neutraliteit van het CPB komt ter discussie te staan; het rapport, opgezet op aanvraag 

van de oppositiepartijen, spreekt de berekening van het kabinet tegen. Dat terwijl de directeur 

van het CPB op dat moment lid is van de PvdA, een van de oppositiepartijen.  

 Of het nu terecht is of niet, de politieke neutraliteit van de verschillende organisaties 

die vanuit de wetenschap proberen bij te dragen aan de ontwikkeling en beoordeling van 

beleid staat continu ter discussie. Als boundary organisations (Jasanoff, 1990; Hoppe, 2009) 

staan zij tussen de twee werelden van wetenschap en beleid in, die soms tegenstrijdige eisen 

stellen aan hun producten. Grensorganisaties moeten zelf een brug slaan tussen de 

wetenschap, waarin de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek centraal staat en de 

politiek, waarin het gaat om normatieve keuzes (eg. Jasanoff, 1990; Braun en Guston, 2003; 

Lentsch en Weingart, 2011). Het is de manier waarop een specifieke ‘soort’ grensorganisaties, 

kennisinstituten, invulling geeft aan haar taak, de “formal and informal rules about how to 

provide advice” en de “conception of what is and is not their business”, die centraal staat in 

dit paper.  

1.1 Probleemstelling 

Om dit uit te vinden zullen we door middel van kwalitatief, internationaal-vergelijkend 

onderzoek antwoord geven op de onderstaande vraagstelling.  

 

Vraagstelling 

In hoeverre is er een verband waar te nemen tussen de manier waarop kennisinstituten op het 

gebied van veiligheid, justitie en vreemdelingenzaken invulling geven aan hun primaire taak – 

het doen van wetenschappelijk onderzoek voor beleid – en de relatie met het overheidsorgaan 

waarvoor zij onderzoek doen? 

 

Doelstelling 

Uitzoeken of er een verband is tussen de relatie die kennisinstituten op het gebied van 

veiligheid, justitie en vreemdelingenzaken hebben met het overheidsorgaan waarvoor zij 

onderzoek doen en de manier waarop deze kennisinstituten invulling geven aan hun primaire 

taak, teneinde meer inzicht te krijgen in de consequenties die de relatie met het beleid heeft 

voor het wetenschappelijk onderzoek dat kennisinstituten en andere grensorganisaties doen.  
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Deelvragen 

1. Wat karakteriseert een kennisinstituut? 

2. Op welke manieren kan een kennisinstituut invulling geven aan de primaire taak: het 

doen van onderzoek voor het overheidsorgaan waar zij mee verbonden zijn? 

3. Hoe beschrijft het principaal-agentmodel de relaties tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer en wat zijn hierbij de belangrijkste assumpties? 

4. In hoeverre en op wat voor manier kan het principaal-agentmodel worden toegepast op 

de relatie tussen overheidsorgaan en kennisinstituut? 

5. Hoe kunnen we het verband tussen de relatie met het overheidsorgaan en de 

taakinvulling van het kennisinstituut in internationaal-vergelijkend perspectief 

onderzoeken? 

6. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de relaties die de verschillende 

kennisinstituten hebben met het overheidsorgaan waar zij onderzoek voor doen? 

7. Op welke manier geven kennisinstituten in de praktijk invulling aan hun primaire taak: 

het doen van onderzoek voor het overheidsorgaan waar zij mee verbonden zijn? 

 

De centrale onderzoekseenheden zijn kennisinstituten op het gebied van veiligheid, justitie en 

vreemdelingenzaken. De beperking tot deze gebieden heeft te maken met de context waarin 

het onderzoek tot stand is gekomen en zal in het methodologisch kader verantwoord worden. 

Kennisinstituten proberen door middel van het doen van wetenschappelijk onderzoek voor 

een overheidsorgaan bij te dragen aan een betere onderbouwing en verantwoording van 

beleidskeuzes en aan de evaluatie van (geïmplementeerd) beleid. Daarmee onderscheiden 

kennisinstituten zich van adviesorganen zoals bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR), wiens expliciete taak het is de overheid te adviseren over het te 

voeren beleid. De relatie die kennisinstituten hebben met het overheidsorgaan waarvoor zij 

onderzoek doen (in het vervolg: ‘het overheidsorgaan’) wordt gevormd door enerzijds de 

organisatorische verhouding tussen overheidsorgaan en kennisinstituut, en anderzijds de 

mogelijkheden van het overheidsorgaan controle uit te oefenen over de werkzaamheden van 

het kennisinstituut. 

 Wij zullen in dit onderzoek kijken naar de manier waarop kennisinstituten invulling 

geven aan hun primaire taak. Daarmee stellen we onszelf niet de vraag welke activiteiten het 

instituut wel en niet onderneemt (de taak is immers duidelijk voor de hier onderzochte groep 
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kennisinstituten
1
), noch kijken we naar de manier waarop kennisinstituten door externe 

actoren gepercipieerd worden. We kijken naar de rol die het kennisinstituut op zich neemt: de 

mate waarin zij al dan niet adviserend optreedt. Dit komt tot uiting in a) de manier waarop zij 

zichzelf ziet en b) de producten die zij levert. In deze context zal het woord advies regelmatig 

naar boven komen. Onder advies verstaan wij in dit onderzoek het op basis van de 

onderzoeksresultaten formuleren van concrete aanbevelingen met betrekking tot de 

consequenties van het onderzoek voor beleid. 

1.2 Maatschappelijke en Wetenschappelijke Relevantie 

De vraag naar de objectiviteit van grensorganisaties doet een diepere vraag rijzen: zijn deze 

organisaties wel legitiem? Sinds de jaren 70 van de 20
ste 

eeuw zijn grensorganisaties daarom 

onderdeel van zowel maatschappelijk als wetenschappelijk debat. Ten eerste komt 

wetenschappelijk advies niet democratisch tot stand, omdat wetenschappelijk adviseurs geen 

verantwoordelijkheid dragen voor hun advies en de gevolgen daarvan (Weingart, 1999; Bal, 

Bijker en Hendriks, 2004). Ten tweede ontwikkelt zich een constructivistisch beeld van de 

wetenschap; de manier waarop onderzoek tot stand komt en de context waarin het wordt 

uitgevoerd kunnen van invloed zijn op de resultaten en de interpretatie daarvan (Bal, Bijker en 

Hendriks, 2002). Dat betekent, zeker binnen de sociale wetenschappen, dat 

onderzoeksresultaten altijd in twijfel kunnen worden getrokken. Door veel onderzoekers 

wordt een paradox geconstateerd. Deze problemen hebben namelijk geleid tot een afname van 

het gezag van de wetenschap, maar niet tot een afname van het vertrouwen in en leunen op 

wetenschappelijk bewijs door beleidsmakers en politici (Weingart, 1999; Hoppe, 1999; Bal, 

Bijker en Hendriks, 2002). De vraag naar legitimiteit van grensorganisaties tast hun 

bestaansrecht ogenschijnlijk niet aan. Deze paradox maakt het noodzakelijk inzicht te krijgen 

in de werkzaamheden van deze instituten.  

Er is al veel onderzoek gedaan naar de organisatie van kennis voor beleid. Daarbij 

wordt een breed scala aan vragen gesteld. Zo stelt Jasanoff (1990) de vraag hoe 

wetenschappelijk advisering vorm krijgt in de praktijk. Bal, Bijker en Hendriks (2002) hebben 

onderzoek gedaan naar het functioneren en de maatschappelijke invloed van de Nederlandse 

Gezondheidsraad. Na de BSE crisis is veel onderzoek gedaan naar adviescommissies op dit 

gebied om uit te vinden hoe wetenschap door de politiek (strategisch) is ingezet (eg. Millstone 

                                                 
1
 Daarmee willen we niet zeggen dat er geen verschillen in taak zijn tussen de individuele onderzochte instituten, 

maar willen we aangeven dat  kennisinstituten zich als groep duidelijk onderscheiden van andere ‘soorten’ 

grensorganisaties in hun primaire taak.  
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en Van Zwanenberg, 2001). Lentsch en Weingart (2011) proberen uit een analyse van 

meerdere case studies algemene conclusies te trekken over de voorwaarden die aanwezig 

moeten zijn wil een grensorganisatie goed advies kunnen leveren. Daarnaast is onderzoek 

gedaan naar de manier waarop wetenschap in beleid georganiseerd is (eg. Braun, 1993; Rip, 

1994; Guston, 2003) en naar de manier waarop grensorganisaties tussen wetenschap en beleid 

invulling geven aan hun werkzaamheden (Hoppe, 2009; Huitema en Turnhout, 2009).  

De nadruk in eerder onderzoek ligt dus vooral op de vraag hoe wetenschap voor beleid 

georganiseerd is en hoe deze grensorganisaties in de praktijk functioneren. Daarbij wordt vaak 

een normatief oordeel geveld over de vraag hoe grensorganisaties zich op moeten stellen 

(Pielke, 2007) of welke voorwaarden gecreëerd moeten worden, willen organisaties de brug 

tussen wetenschap en beleid goed kunnen slaan (Jasanoff, 1990; Lentsch en Weingart, 2011).  

In dit onderzoek willen we de vraag hoe kennisinstituten invulling geven aan hun 

taken empirisch benaderen, om zo vast te kunnen stellen wat de gevolgen zijn van de positie 

waarin deze instituten zich bevinden voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd. Daarbij richten 

we ons op de relatie met het overheisdorgaan, omdat juist de invloed van beleid en politiek op 

de werkzaamheden van grensorganisaties veel discussie oproept.  

Ons doel is meerdere case studies naast elkaar te leggen om te bezien of we algemene 

conclusies kunnen trekken over de invloed van deze relatie. Deze methodologische 

benadering wijkt af van eerdere onderzoeken, waarin meestal een enkenvoudige case study 

wordt gedaan (eg. Bal, Bijker en Hendriks, 2002; Jasanoff, 1990 (2 case studies); Millstone en 

Zwanenberg, 2001) of een verzameling aan uitgevoerde case studies wordt gebundeld om hier 

algemene conclusies uit te trekken (Lentsch en Weingart, 2011; Dijstelbloem en Hagendijk, 

2012). 

1.3 Aanleiding van het Onderzoek 

Het onderzoek komt voort uit een ander onderzoek dat parallel is uitgevoerd in het kader van 

een stage voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie
2
 (‘het WODC-onderzoek’). Ter voorbereiding van een 

aankomende visitatie is WODC bezig met een zelfevaluatie. Als onderdeel van deze evaluatie 

bestond de wens WODC te vergelijken met zusterorganisaties in het buitenland, teneinde te 

leren van de verschillen en overeenkomsten tussen deze organisaties. Een zusterorganisatie is 

                                                 
2
 Dit eerdere vergelijkende onderzoek is uitgevoerd samen met M. Calle, masterstudente sociologie aan de 

Universiteit Utrecht. Zij schrijft eveneens haar scriptie op basis van de verzamelde data, maar stelt een andere 

vraag. 
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een kennisinstituut dat voor een overheidsorgaan onderzoek doet op een van de gebieden van 

WODC (veiligheid, justitie en vreemdelingenzaken). De verzamelde data van dit 

vergelijkende onderzoek vormen samen met parallel verzamelde data over de manier waarop 

kennisinstituten hun taak invullen de input voor dit onderzoek.  

1.4 Voorbeschouwing Theorie en Methoden 

In deze studie kijken we dus naar de vraag of de manier waarop kennisinstituten hun taak 

invullen afhankelijk is van de relatie die zij hebben met het overheidsorgaan waarvoor zij 

onderzoek doen. Om deze relatie te duiden zal het principaal-agentmodel gebruikt worden 

zoals eerder door Braun (1993), Van der Meulen (1998), Braun en Guston (2003) en Guston 

(2003) is gedaan. Om de verschillende manieren van taakinvulling, de verschillende rollen, te 

kunnen duiden, maken we gebruik van Pielke’s (2007) vier ideaaltypische rollen voor 

wetenschappelijk adviseurs. 

 Het onderzoek introduceert daarmee een algemeen model, gebaseerd op een aantal 

assumpties, dat vervolgens wordt getoetst door de taakinvulling en relatie met het 

overheidsorgaan van zeven kennisinstituten op het gebied van veiligheid, justitie en 

vreemdelingenzaken te vergelijken. Door middel van documentanalyse ondersteund door data 

uit interviews en een kleine enquête zal de relatie van het kennisinstituut met het 

overheidsorgaan worden bepaald en zal worden geduid hoe het kennisinstituut invulling geeft 

aan haar taken. Deze informatie zal worden geanalyseerd aan de hand van opgestelde model. 

1.5 Opbouw 

Het theoretische model wordt geïntroduceerd in de hoofdstukken twee tot en met vier, waarbij 

hoofdstuk twee dieper in gaat op de spanning tussen wetenschap en beleid, hoofdstuk drie de 

rollen van Pielke die kennisinstituten op zich kunnen nemen uiteenzet en hoofdstuk vier de 

bruikbaarheid van het principaal-agentmodel bediscussieert. In het methodoligisch kader 

zullen we vervolgens de operationalisering en gebruikte methoden uiteenzetten. Hoofdstuk 

vijf en zes bevatten de operationalisering van de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. In 

de hoofdstukken zeven tot en met negen zal de keus voor internationaal-vergelijkend 

onderzoek door middel van case studies worden beschreven. Tevens beschrijven  we de 

gekozen methoden van dataverzameling en geven we aan welke kennisinstituten zijn 

geselecteerd voor het onderzoek. De resultaten worden per case gepresenteerd in de 

hoofdstukken tien en elf. We sluiten af met de beantwoording van de vraagstelling in de 

conclusie en een reflectie op de onderzoeksresultaten en de mate waarin we onze doelstelling 
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hebben bereikt. Daarbij zullen we ook ingaan op de gevoeligheid van het onderwerp en de 

gevolgen die dit gehad heeft.  
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Theoretisch Kader 

In het theoretisch kader gaan we in op de verschillende manieren waarop kennisinstituten 

invulling kunnen geven aan hun taak en op het principaal-agentmodel als karakterisering van 

de relatie tussen kennisinstituut en overheidsorgaan. Voordat we dit doen, zetten we in 

hoofdstuk twee uiteen waarom de positie tussen wetenschap en beleid kennisinstituten de 

ruimte geeft op verschillende manieren hun taak in te vullen. Dit hoofdstuk vormt de 

achtergrond voor het theoretisch model en beschrijft beknopt de spanning tussen wetenschap 

en beleid waar kennisinstituten mee om moeten gaan. In dit hoofdstuk worden 

kennisinstituten ook als aparte groep grensorganisaties omschreven. 

2. Wetenschap en Beleid; Twee (on)Scheidbare Domeinen? 
 

2.1 Kennisinstituten: Grensorganisaties tussen Wetenschap en Beleid 

In de inleiding hebben we gezien dat we in dit onderzoek te maken hebben met een groep 

organisaties die te kenmerken zijn als grensorganisaties: “place[s] where science and policy 

are connected and where boundary work needs to be done to ensure its position as both a 

scientific and as a policy-relevant institute” (Huitema en Turnhout, 2009; p.579). Bal, Bijker 

en Hendriks (2002) omschrijven in hun studie naar de Gezondheidsraad goed wat dit in de 

praktijk betekent, wanneer zij spreken over de frontstage en backstage. Waar de 

Gezondheidsraad zich frontstage presenteert als wetenschappelijk spelen backstage ook 

politieke en maatschappelijke belangen een rol. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld bij 

de vraag wat onderzocht moet worden en de vertaling van de onderzoeksresultaten naar 

concrete adviezen ook politieke en maatschappelijke partijen betrokken worden. Bovenal 

moet iedere grensorganisatie voor zichzelf bepalen wat wel en niet wetenschappelijk 

verantwoord is en wat ze wel en niet doet (Bal, Bijker en Hendriks, 2002). Een 

grensorganisatie kan bijvoorbeeld besluiten om haar resultaten al dan niet om te zetten naar 

concrete adviezen, maatschappelijke partijen wel of niet bij het advies te betrekken en 

verzoeken van het overheidsorgaan af te slaan. Zo slaat de grensorganisatie een balans tussen 

haar positie als wetenschappelijk enerzijds en haar beleidsrelevantie anderzijds.  

Het gaat er bij deze grensorganisaties om dat wetenschappelijke kennis bijdraagt aan 

de verheldering en mogelijke oplossing van beleidsproblemen. “In fact, it is expertise – not 
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science proper – that informs regulation and policy-making, i.e. the ability to generate, 

synthesize, transform and assess knowledge pertaining to particular policy problems, 

independently from whether it is of interest to the scientific community” (Lentsch en 

Weingart, 2011; p.353-354). Lentsch en Weingart definiëren deze grensorganisaties, die zij 

wetenschappelijk adviesorganen noemen, aan de hand van vier kenmerken (2011; p.354): 

 

 It is an institutionalised (or statutory) body; 

 It performs its internal operations independently, i.e. free from external 

influences, particularly from its clients; 

 Its activities are grounded in or based upon scientific expertise; 

 Its mandate essentially compromises to advise the legislative or the executive, 

i.e. the government or governmental departments, on science-related policy 

issues. 

 

Voor kennisinstituten gaat het laatste kenmerk niet volledig op; advisering is vaak wel 

onderdeel van hun formele taak, maar het is ondergeschikt aan het uitvoeren of laten 

uitvoeren van wetenschappelijk beleidsrelevant onderzoek; de primaire taak van 

kennisinstituten. Met deze aanpassing kunnen we een kennisinstituut definiëren als een 

instituut dat voor een overheidsorgaan (beleidsrelevant) wetenschappelijk onderzoek verricht, 

laat verrichten en aanwezige wetenschappelijke kennis verzamelt en verspreidt ten behoeve 

van de ondersteuning en evaluatie van het beleid van dat overheidsorgaan. Daarbij 

functioneren kennisinstituten intern onafhankelijk; ze hebben de ruimte zelf vorm te geven 

aan de invulling van hun taken. Een kennisinstituut bepaalt zelf wat het wel en niet als 

wetenschappelijk verstaat en in welke mate het naast de wetenschap ook politieke en 

maatschappelijke belangen betrekt. Wordt bijvoorbeeld een interpretatie en advies aan de 

resultaten meegegeven, of wordt puur de wetenschappelijke ‘stand van zaken’ over een 

bepaald onderwerp voorgelegd? Kortom, het kennisinstituut bepaalt zelf in welke mate het de 

brug slaat van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar beleidsadvies. Maar waarom 

spreken we van een brug tussen wetenschap en beleid en welke belangen moeten 

kennisinstituten verenigen? Voordat we verder gaan met de bespreking van de verschillende 

rollen moeten we die problematiek waar kennisinstituten mee om moeten gaan concretiseren.  

2.2 Consensus: Over de (on)scheidbaarheid van Wetenschap en Politiek 

Wanneer er wordt geschreven over de vragen die wetenschappelijk experts voorgelegd 

krijgen, worden deze meestal getypeerd aan de hand van twee dimensies: de mate van 

politieke en wetenschappelijke consensus (Pielke, 2007; Hoppe, 2010; Rouw, 2011). Politieke 
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consensus is consensus over de waarden die op het spel staan, wetenschappelijke consensus 

de mate waarin overeenstemming bestaat over de geldigheid van onderzoeksresultaten. 

Wanneer er weinig fundamentele, tegengestelde waarden op het spel staan en er 

wetenschappelijk overeenstemming is over de effecten van bepaald beleid, is het gemakkelijk 

te beoordelen wat de beste beleidsoptie is, maar wanneer er op een van de terreinen geen 

consensus bestaat, wordt het lastig om advies te geven zonder het gevaar te lopen objectiviteit 

te verliezen. Stel bijvoorbeeld dat wordt gevraagd een ex ante evaluatie uit te voeren van het 

plan langere celstraffen in te voeren. Over dit onderwerp heerst echter een maatschappelijk 

debat waarin de waarde die gehecht wordt aan retributie staat tegenover de waarde die 

gehecht wordt aan effectief straffen; straffen op een manier die de problemen oplost die het 

misdadige gedrag veroorzaakt. Politieke consensus ontbreekt dus. Wanneer er 

wetenschappelijk wel een consensus is, kan uit wetenschappelijk onderzoek de conclusie 

worden getrokken dat langere celstraffen al dan niet werken. Echter, wanneer op basis 

daarvan het advies wordt gegeven langere straffen al dan niet in te voeren, sluit het 

kennisinstituut zich (bedoeld of onbedoeld) aan bij een partij in het debat. Wanneer er ook 

wetenschappelijk grote onzekerheid heerst over het nut van langere celstraffen, wordt 

objectief advies nog lastiger. Op dat moment kunnen onderzoeksresultaten verschillend 

worden geïnterpreteerd en gevormde adviezen met elkaar botsen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld 

als uit een onderzoek kan worden geconcludeerd dat een lange celstraf criminelen er van 

weerhoudt te recidiveren, terwijl een ander onderzoek concludeert dat in 70% van de gevallen 

TBS een effectievere maatregel is. Een derde onderzoek concludeert echter dat de kosten (in 

termen van geld en veiligheid van de maatschappij) van TBS voor de overige 30% niet 

opwegen tegen de baten (een lager recidivecijfer). Uit elk onderzoek kan een conclusie 

worden getrokken met betrekking tot het nut van langere celstraffen, maar deze zijn niet 

noodzakelijk eenduidig.  

 In deze gevallen is het vrijwel onmogelijk om de domeinen van wetenschap en 

politiek volledig van elkaar te scheiden. Wanneer we erkennen dat wetenschappelijke kennis 

vaak ter discussie staat en – afhankelijk van de waarden die centraal worden gesteld – in de 

politiek strategisch kan worden ingezet (Rouw, 2011), lopen wetenschap en politiek in elkaar 

over. Zowel wetenschappers als politici kunnen wetenschappelijk onderzoek inzetten om een 

geprefereerde positie in het debat te ondersteunen. Binnen de politieke arena verwordt 

wetenschap tot een factor die concurreert met de verschillende wensen, belangen en normen 

die op het spel staan bij het maken van een beleidskeuze. 
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Dat betekent dat de traditionele opvatting van de relatie tussen wetenschap en politiek, 

het zogeheten lineaire model of het model van dubbele delegatie (Dijstelbloem en Hagendijk, 

2011; Pielke 2007), waarin de wetenschap kennis van zaken vertegenwoordigt en politiek 

staat voor de verschillende belangen en waarden die op het spel staan en deze twee domeinen 

volledig van elkaar gescheiden zijn, niet langer opgaat. Deze vervaging van de grenzen tussen 

wetenschap en politiek is met name problematisch wanneer wetenschap wordt ingezet in een 

beleidscontext, omdat de twee domeinen wetenschap en beleid met soms tegengestelde 

wensen hier samenkomen. Waar de wetenschap streeft naar vooruitgang in de beschikbare 

kennis door gedegen onderzoek te verrichten en de resultaten daarvan constant in twijfel te 

trekken (Slob en Staman, 2012) en daarbij objectief te werk te gaan, gaat het binnen de 

politiek vaak om wat men wil, niet slechts om wat men weet (Rouw, 2011). Verschillende 

theorieën zoals Simon’s bounded rationality (Parsons, 1995; p.275-279) en het garbage can 

model van Cohen, March en Olsen (In: Parsons, 1995; p.192-193) geven hier inzicht in. 

Politiek en beleid zoeken een fenomeen niet tot op de bodem uit voordat zij een besluit 

nemen, maar nemen een besluit wanneer er voldoende informatie is (Simon, In: Parsons, 

1995; p.275-279)  en beleid is vaak een samenspel van verschillende stromen; problemen 

waar mensen mee rondlopen, oplossingen die mensen in hun hoofd hebben en de politieke wil 

om een bepaald probleem aan te pakken (Cohen, March en Olsen en Kingdon, In: Parsons 

1995; p.192-193). Naast deze concurrentie van andere factoren is er binnen de wereld van 

beleid en politiek niet altijd ruimte om te wachten op de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek, die vaak over een langere periode tot stand komen (Rouw, 2011, Slob en Staman, 

2012) en kan twijfel juist desastreus zijn (Slob en Staman, 2012).  

 Dat wil niet zeggen dat de input van wetenschappelijk onderzoek voor beleid niet 

nodig is. Evidence-Based Policy, het onderbouwen en aanpassen van beleidskeuzes door 

middel van wetenschappelijk bewijs (Weiss, 2005; Solesbury, 2001), blijft belangrijk, maar 

daarnaast moet beleid aan andere vereisten voldoen. Het is aan de wetenschappelijk experts, 

aan de kennisinstituten, te bepalen hoe zij zich opstellen in dit spanningsveld. Tot op welke 

hoogte worden politieke waarden in overweging genomen? Betekent het ontbreken van 

politieke en wetenschappelijke consensus dat het kennisinstituut zich weerhoudt van het 

formuleren van concrete adviezen, of is dit juist een reden om wel tot advies te komen? 

Duidelijk mag zijn dat kennisinstituten een keus moeten maken; een keus om zich al dan niet 

bezig te houden met deze belangen en een keuze om zich al dan niet partijdig op te stellen. 

Dat komt vaak neer op een keus om op basis van de gevonden wetenschappelijke resultaten 

wel of geen advies te geven en de keus zich met dat advies al dan niet aan een standpunt in 
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het debat te verbinden. Over de verschillende manieren waarop kennisinstituten (en andere 

wetenschappelijk experts) zich hierbij opstellen en invulling geven aan hun taak, gaat de 

(oorspronkelijk normatieve) theorie van Pielke (2007).  

3. Rolopvattingen van Wetenschappelijk Experts 
 

Jasanoff concludeert dat “protected by the umbrella of expertise, advisory committee 

members in fact are free to serve in widely divergent professional capacities: as technical 

consultants, as educators, as peer reviewers, as policy advocates, as mediators, and even as 

judges” (Jasanoff, 1990; p. 237). In de wetenschapssociologische literatuur waar we ons hier 

op baseren zijn twee modellen ontwikkeld die een overzicht geven van de mogelijke manieren 

waarop een wetenschappelijk expert invulling kan geven aan zijn of haar taak: de typologie 

van Wittrock (1991; zie ook Hoppe, 2009) en de (oorspronkelijk normatieve) theorie van 

Pielke. Voor beide typologieën is de relatie tussen wetenschap en beleid en de mate waarin zij 

in het oog van de wetenschappelijk expert samen kunnen komen belangrijk voor de 

rolbepaling. Wittrock (In: Hoppe, 2009) spreekt van een convergente en een divergente visie 

op wetenschap en beleid; de twee domeinen kunnen al dan niet samen komen. Pielke (2007) 

spreekt van een lineaire versus een stakeholder relatie tussen wetenschap en beleid: 

wetenschap en beleid bewaren een afstand, waarbij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 

zich uiteindelijk ontwikkelt tot toepassingen voor beleid of de twee domeinen werken samen 

om te beoordelen wat wetenschappelijk mogelijk is en waar de maatschappij behoefte aan 

heeft om zo de onderzoeksagenda te bepalen. In het laatste geval is er dus geen strikte 

scheiding meer. Voor Pielke (2007) is daarnaast voor de rolbepaling de visie op de rol van 

kennis in een democratie van belang; levert kennis een objectieve basis of ondersteunt kennis 

een bepaalde positie in het debat? Dit aspect hebben we nog niet uitgebreid besproken, maar 

in de inleiding zagen we al dat de democratische legitimatie van wetenschappelijk experts ter 

discussie stond. Dit aspect komt bij Pielke terug doordat hij stelt dat de wetenschappelijk 

expert zijn kennis kan inzetten als basis voor het algemeen debat (deliberatief) of als 

ondersteuning van de belangen van een bepaalde groep (competitief). Dit aspect zien we 

bijvoorbeeld in de klimaatwetenschappen; een klimaatwetenschapper kan de resultaten van 

zijn onderzoek presenteren, maar deze ook actief inzetten in het debat omtrent de vraag of de 

mens veroorzaker is van klimaatverandering of niet. Wittrock heeft een vergelijkbare tweede 

variabele, maar kijkt naar de mate waarin de wetenschap of de politiek voor de 

wetenschappelijk expert het primaat heeft (1991; zie ook Hoppe, 2009). Deze tweede 
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variabele wordt in dit onderzoek echter empirisch verduidelijkt door het principaal-

agentmodel te gebruiken. Kennisinstituten staan tussen wetenschap en politiek in, doordat zij 

een relatie hebben met zowel de wetenschap, omdat zij wetenschappelijk onderzoek doen en 

uitbesteden, als met het beleid, omdat deze de belangrijkste aanvrager is van het onderzoek 

dat wordt gedaan. Daarbij zal de wetenschap het primaat leggen bij wetenschappelijke 

vooruitgang en het beleid bij de politiek. Deze relaties kunnen we typeren als principaal-

agentrelaties, wat we in hoofdstuk vier uiteen zullen zetten, waardoor de tweede dimensie van 

Wittrock ook in het onderzoek wordt opgenomen. Daarom gebruiken we hier het model van 

Pielke.  

3.1 Pielke´s Rollen 

Pielke (2007) omschrijft vier manieren waarop een wetenschappelijk expert zich op kan 

stellen – vier ideaaltypische rollen – die getypeerd worden door hun opvatting over de zojuist 

omschreven factoren: de relatie tussen wetenschap en beleid en de rol van kennis in een 

democratie. 

 

Tabel 1: Pielke’s Rollen (vrij vertaald uit: Pielke, 2007; p. 14) 

  Wetenschap als lineair Wetenschap als stakeholder 

Democratie als competitie Pure Scientist Issue Advocate 

Democratie als deliberatie Science Arbiter Broker 

 

Pielke’s opvatting is normatief en stelt dat wetenschappelijk experts hun rol zouden 

moeten bepalen aan de hand van de mate waarin er sprake is van politieke en 

wetenschappelijke consensus. Wanneer deze kenmerken aanwezig zijn, kan men zich 

opstellen als Science Arbiter of Pure Scientist. Zijn deze kenmerken niet aanwezig, dan moet 

men zich opstellen als Issue Advocate of als Broker. Wij hebben er niet voor gekozen deze 

normatieve insteek over te nemen. In navolging van Huitema en Turnhout (2009; p.592, 

voetnoot 3) spreken we dan ook niet van de Honest Broker, maar van de Broker.  

De rollen kunnen verduidelijkt worden aan de hand van een voorbeeld. Een onderwerp 

waar verschillende instituten in dit onderzoek mee te maken krijgen is de toegankelijkheid 

van het rechtssysteem. Welke drempels ervaren mensen wanneer zij toegang tot de rechter 

zoeken en hoe kunnen deze worden weggenomen? De vier rollen gaan verschillend met deze 

vraag om. Het belangrijkste verschil is dat waar de Issue Advocate en de Broker zich zullen 
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richten op het ontwikkelen van beleidsalternatieven, de Pure Scientist en de Science Arbiter 

juist niet gericht zijn op de beleidsuitkomst. Zij leveren slechts informatie die beleidsmakers 

kunnen gebruiken bij het opstellen van beleid en mijden daarmee normatieve vragen en 

uitspraken. Maar waar de Pure Scientist met algemene wetenschappelijke bevindingen zal 

komen die bewerking door beleidsmakers vereist, zal de Science Arbiter wel met een 

antwoord op de gestelde vraag komen. De Pure Scientist zal bijvoorbeeld komen met een 

overzicht van mogelijke barrières gebaseerd op eerder onderzoek en wetenschappelijke 

theorie. De Science Arbiter is sterker gericht op interactie met beleid en zal komen met een 

overzicht van de barrières die in Nederland ervaren worden. Beiden werken vanuit de 

fundamentele wetenschap naar de praktijk toe, maar waar de Pure Scientist informatie levert, 

geeft de Science Arbiter een antwoord op de vraag.  

De Issue Advocate en de Broker proberen explicieter wetenschap en beleid met elkaar 

te verbinden en houden zich bezig met de verschillende beleidsopties. Zij presenteren ook 

beleidsalternatieven en gaan in deze zin adviserend te werk. Daarbij zal de Broker er naar 

streven zo veel mogelijk alternatieven op een rij te zetten: hij zal wijzen op de verschillende 

oplossingen en de voor- en nadelen van elke oplossing. De Broker streeft er naar de opties die 

beleidsmakers hebben te verhelderen en soms zelfs opties die beleidsmakers zelf nog niet 

hebben overwogen toe te voegen. Hij zal er echter van afzien de keus voor de beleidsmakers 

te maken. Dat is anders voor de Issue Advocate. De Issue Advocate zal juist proberen de keus 

voor de beleidsmakers te beperken en zal een optie (doorgaans die optie die als beste uit het 

onderzoek komt) aanbevelen. Hij verbindt zich aan een belang en zet zijn kennis daarvoor in. 

Zijn onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen concluderen dat de barrières tot de rechter het 

grootst zijn voor mensen die de Nederlandse taal slecht beheersen en dat men zich daarom 

hier voor zou moeten inzetten.  

We zien dus dat er vier manieren zijn waarop kennisinstituten invulling kunnen geven 

aan hun taken, vier rollen die ze op zich kunnen nemen. De vraag is of de keus voor een rol 

samenhangt met externe factoren. Een interessant aanknopingspunt hiervoor wordt geboden 

door het principaal-agentmodel, dat de nadruk legt op de positie van kennisinstituten tussen 

wetenschap en beleid. We zullen in het volgende hoofdstuk het principaal-agentmodel 

gebruiken om deze positie empirisch te verduidelijken, waarbij we ons zullen richten op de 

relatie van het kennisinstituut met het overheidsorgaan waarvoor het onderzoek doet.  
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4. Kennisinstituten als Agent (en Principaal) 
 

De twee domeinen wetenschap en beleid worden vertegenwoordigd door verschillende 

actoren waar kennisinstituten mee te maken hebben. Ten eerste hebben kennisinstituten altijd 

een relatie met het overheidsorgaan waarvoor zij onderzoek doen, omdat deze de primaire 

opdracht verstrekt en onderzoek aanvraagt. Dit overheidsorgaan vertegenwoordigt het domein 

van het beleid. Daarnaast hebben kennisinstituten relaties met het domein van de wetenschap 

in de vorm van verschillende wetenschappelijke instituten zoals universiteiten, private 

onderzoeksbureaus en andere grensorganisaties.  

 Daarnaast hebben kennisinstituten ook relaties met maatschappelijke partners, zoals 

belangengroepen die onderzoek aan kunnen vragen bij het kennisinstituut of uitvoerders zoals 

de politie op wiens werkzaamheden het onderzoek betrekking kan hebben – en natuurlijk het 

publiek in het algemeen door het bekendmaken van hun onderzoeksresultaten via de media. 

Deze relaties zijn echter geen onderwerp van het huidige onderzoek. Grafisch kunnen deze 

relaties worden weergegeven zoals in figuur 1. 

 

 
Figuur 1: Kennisinstituten tussen Wetenschap en Beleid 
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4.1 Het Principaal-Agentmodel  

Wij richten ons hier op één relatie, die met het overheidsorgaan. Deze relatie kan omschreven 

worden aan de hand van het principaal-agentmodel. Het principaal-agent model is een van 

oorsprong economisch model dat wordt gebruikt om te bepalen hoe een organisatie die een 

bepaalde taak heeft gedelegeerd aan een andere organisatie (of een deel van de eigen 

organisatie) er voor kan zorgen dat deze agent de taak naar wens van de organisatie (de 

principaal) vervult (Eisenhardt, 1989). Het principaal-agentmodel gaat daarbij uit van de 

assumptie dat beide partijen handelen uit eigenbelang. Dat betekent dat de agent waar 

mogelijk zal handelen in zijn eigen belang (Parsons, 1995), dat vaak niet overeen komt met 

dat van de principaal (Eisenhardt, 1989; Dunlop en James, 2007).  

Tussen principaal en agent heerst het fundamentele probleem van informatie-

asymmetrie
3
. Het is voor de principaal niet mogelijk informatie te verkrijgen over het 

daadwerkelijke gedrag van de agent, door de hoge transactiekosten die daarmee gepaard gaan 

(Eisenhardt, 1989; Dunlop en James, 2007; Parsons, 1995). De agent kan dit feit gebruiken 

om in het uitvoeren van de opdracht niet het belang van de principaal maar zijn eigen belang 

voorop te zetten. Immers, wanneer dit leidt tot een falen van de van de principaal verkregen 

opdracht, draagt de agent de kosten niet; er is moral hazard (Eisenhardt, 1989; Parsons, 1995).  

 Het principaal-agentmodel wordt vervolgens gebruikt om te onderzoeken op wat voor 

manier het contract tussen principaal en agent zo kan worden opgesteld dat de agent met 

minimale kosten voor de principaal toch handelt naar wens van de principaal? Er kunnen 

hierbij twee soorten contracten worden opgesteld (Eisenhardt, 1989); een dat zich richt op de 

manier waarop de agent zich dient te gedragen (behavior-based contract) en een dat zich richt 

op het product dat de agent moet produceren (outcome-based contract). In het geval van een 

behavior-based contract zal de agent in het belang van de principaal handelen wanneer deze 

voldoende informatie heeft om het gedrag van de agent te kunnen controleren: wanneer er 

voldoende mogelijkheden zijn. In het geval van een outcome-based contract zal de agent meer 

in het belang van de principaal handelen wanneer hij volledige vrijheid krijgt in de bepaling 

hoe het contract tot stand komt. We kunnen dus stellen dat de agent meer naar wens van de 

principaal zal handelen wanneer hij danwel sterk gecontroleerd wordt door de principaal, 

danwel volledig vrij wordt gelaten in zijn werkzaamheden, zolang deze maar het door de 

                                                 
3
 Eisenhardt (1989) noemt als tweede probleem  de verschillen in de houding richting risico tussen principaal en 

agent, waarbij verwacht wordt dat de agent risicomijdend te werk zal gaan, maar dat is voor het huidige 

onderzoek van minder belang. De vraag in hoeverre wetenschappelijk adviesorganen verantwoordelijkheid 

zouden moeten dragen voor hun advies staat immers niet ter discussie.  
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principaal gewenste product leveren. 

4.2 Kennisinstituten als Agent en Principaal 

Aspecten van de relatie tussen kennisinstituut en overheidsorgaan kunnen omschreven 

worden door middel van het principaal-agentmodel. Ten eerste voert het kennisinstituut als 

agent een taak uit (onderzoek) voor een overheidsorgaan die deze taak aan het kennisinstituut 

gegeven heeft. Ten tweede heeft het kennisinstituut mogelijk belangen die tegengesteld zijn 

aan die van het overheidsorgaan, doordat het kennisinstituut ook banden heeft met de 

wetenschap. De domeinen van wetenschap en politiek zijn niet noodzakelijk tegengesteld in 

hun belang in degelijk wetenschappelijk onderzoek, maar verschillen in het belang dat zij daar 

aan verbinden, ten eerste doordat voor het beleid onderzoek beleidsrelevantie moet kennen en 

ten tweede omdat vanuit het beleid bekeken overwegingen zoals tijd en twijfel een heel 

andere rol spelen als binnen de wetenschap.  

 Daarmee is niet gezegd dat we de relatie tussen overheidsorgaan en kennisinstituut in 

de praktijk willen reduceren tot een eenzijdige relatie tussen principaal en agent. Dit zou om 

verschillende redenen niet terecht zijn, zo blijkt uit eerder onderzoek. De vraag of 

grensorganisaties kunnen worden gezien als agents die de belangen van beleidsmakers dienen 

is al eerder onderwerp van onderzoek geweest (Braun en Guston, 2003). Braun (1993), de 

eerste die dit onderzocht, concludeerde dat er bij wetenschap voor beleid sprake is van twee 

principaal-agentrelaties: een tussen overheidsorgaan en grensorganisatie en een tussen 

grensorganisatie en wetenschappers. Beide relaties worden gekenmerkt door het feit dat ze 

tweezijdig zijn en het feit dat zowel principaal als agent relatief autonome partijen zijn 

(Braun, 1993). Hiermee wordt bedoeld dat het kennisinstituut als grensorganisatie geen 

uitvoerder van opdrachten is, maar ook kritisch kijkt naar de vragen van het overheidsorgaan 

en ook zal proberen haar eigen doelen geaccepteerd te krijgen bij het overheidsorgaan. 

WODC doet momenteel bijvoorbeeld onderzoek naar de invloed van hersenen en cognitie op 

criminaliteit, dat zij heeft gefinancierd middels FES-gelden (Interview WODC 1, 14-05-2012; 

Interview WODC 5, 25-05-2012), omdat het ministerie het voordeel van dit onderzoek voor 

het beleid aanvankelijk niet zag. Nu het onderzoek wordt uitgevoerd zien ook beleidsmakers 

dat de inzichten uit dit onderzoek toegevoegde waarde hebben voor beleid. Beide partijen zijn 

ook relatief autonoom: ook het kennisinstituut heeft een eigen visie op wat wel en niet haar 

taak is en moet kritisch tegenover het overheidsorgaan kunnen staan, bijvoorbeeld wanneer zij 

beleid evalueren.  
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Ook de relatie tussen kennisinstituut en wetenschappers is tweezijdig; aan de ene kant 

besteden veel kennisinstituten onderzoek uit en bepalen daarmee voor een deel welk 

onderzoek op een bepaald terrein gedaan wordt. Tegelijkertijd is de stand van de wetenschap 

ook input voor kennisinstituten. In dit onderzoek zullen we ons echter niet richten op deze 

laatste relatie, maar ons houden bij de relatie tussen kennisinstituut en overheidsorgaan. Deze 

relatie wijst er echter wel op dat kennisinstituten sterke banden hebben met en soms ook 

principaal zijn ten opzichte van de wetenschap. Daarmee hebben zij dus belangen die zij niet 

noodzakelijk delen met het overheidsorgaan.  

 De tweezijdigheid van deze relatie en autonomie van de partijen wijst er op dat we het 

principaal-agentmodel op een aantal punten moeten kwalificeren. Dit zijn kwalificaties die 

overigens in het algemeen van toepassing zijn op het principaal-agentmodel. Ten eerste laat 

bijvoorbeeld het onderzoek naar hersenen, cognitie en criminaliteit zien dat de principaal niet 

altijd betere resultaten verkrijgt wanneer hij de agent beter kan controleren (Van der Meulen, 

1997; Braun en Guston, 2003). Juist met enige mate van autonomie kan een kennisinstituut tot 

beleidsmatig nuttige inzichten komen. Omdat zij in beter contact staan met de wetenschap 

zijn zij beter op de hoogte van ontwikkelingen op de voor beleidsmakers relevante gebieden. 

Een tweede kanttekening is dat het principaal-agentmodel geen rekening houdt met de 

strategieën die agents kunnen gebruiken om de principaal te overtuigen van het belang van 

hun doelen (Van der Meulen, 1997). Een kennisinstituut hoeft niet alle verzoeken te 

accepteren, maar kan er bijvoorbeeld voor kiezen een vraag te weigeren omdat deze niet 

wetenschappelijk genoeg is. Daarnaast kunnen kennisinstituten ontwikkelingen of gaten in de 

wetenschap waarnemen en het overheidsorgaan er van overtuigen dat onderzoek op deze 

gebieden nodig is. Een derde kanttekening is dat de doelen van zowel principaal als agent 

veranderen door de langdurige relatie die zij met elkaar hebben (Van der Meulen, 1997). Een 

kennisinstituut kan in de loop der tijd bijvoorbeeld de beleidsrelevantie van onderzoek steeds 

belangrijker gaan vinden, door haar relatie met het overheidsorgaan. Het overheidsorgaan 

daarentegen kan door de relatie met het kennisinstituut het nut van een wetenschappelijke 

onderbouwing van beleid steeds sterker gaan inzien. Principaal en agent groeien dus ook naar 

elkaar toe.  

 De complexiteit van de relatie tussen overheidsorgaan en kennisinstituut kan dus niet 

ontkend worden. Dat doet er echter niet aan af dat de theoretische basis van het principaal-

agentmodel – de aanname dat de relatie met de principaal van invloed is op de 

werkzaamheden van de agent – in combinatie met de verschillen in de eisen die door 

wetenschap en beleid aan het product van kennisinstituten worden gesteld, een interessante 
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vraag oplevert, namelijk de vraag of de relatie met het overheidsorgaan van invloed is op de 

manier waarop het kennisinstituut haar taken invult. Het principaal-agentmodel licht één 

aspect van deze relatie uit als verklaring voor het gedrag van het kennisinstituut; de mate van 

controle die het overheidsorgaan uit kan oefenen op het kennisinstituut. Hier zullen we kijken 

of er daadwerkelijk een verband bestaat tussen de relatie met het overheidsorgaan en de rol 

die een kennisinstituut op zich neemt bij het uitvoeren van de primaire taak. Dat zullen we 

doen door een internationaal-vergelijkend onderzoek uit te voeren gebaseerd op case studies. 
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Methodologisch Kader 

In het methodologisch kader bespreken we de operationalisering, de gekozen 

onderzoeksmethoden en de selectie van de kennisinstituten. De operationalisering wordt 

uiteengezet in hoofdstuk vijf – relatie met het overheidsorgaan – en zes – Pielke’s rollen. 

Daarna gaan we in hoofdstuk zeven en acht in op de gekozen onderzoeksmethoden. We 

besteden daarbij ook aandacht aan de validiteit en betrouwbaarheid van de gekozen methoden 

en de rol van de onderzoeker. Tot slot verantwoorden we in hoofdstuk negen de casusselectie.  

5. Relatie met het Overheidsorgaan 
 

5.1 Theoretische Basis voor Operationalisering 

De relatie met het overheidsorgaan wordt bepaald door twee factoren: de organisatorische 

verhouding met het overheidsorgaan en de mate waarin het overheidsorgaan controle uit kan 

oefenen over de werkzaamheden van het kennisinstituut. Beide factoren zijn van invloed op 

de mate waarin het overheidsorgaan het kennisinstituut kan sturen. Met controle bedoelen we 

in dit onderzoek de mate waarin het overheidsorgaan door haar toezichthoudende functie 

en/of betrokkenheid bij de werkzaamheden van het kennisinstituut inzage heeft in de 

werkzaamheden van het kennisinstituut en deze kan beïnvloeden.  

De organisatorische verhouding kan verschillende vormen aannemen, variërend van 

volledige inbedding in het overheidsorgaan tot een volledig onafhankelijk instituut in de vorm 

van wat wij in Nederland een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) noemen; een orgaan dat 

“niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister” (Breeman, van Noort en Rutgers, 1999), 

maar wel haar mandaat van het overheidsorgaan krijgt.  

 Twee voorbeelden van verschillende mogelijke organisatorische verhoudingen vinden 

we in een rapport van de Engelse Government Social Research Service (GSR) (Campbell, 

2007) en in het onderscheid tussen de status van agentschap en ZBO, dat omschreven wordt 

door Van Thiel (2003). De GSR maakt het onderscheid op basis van twee dimensies: de mate 

waarin wetenschappers en beleidsmakers al dan niet in gemengde teams zitten en de mate 

waarin deze teams zijn ingebed in een ministerie. Het verschil tussen agentschappen en 

ZBO’s wordt door Van Thiel (2003) omschreven als intern versus extern verzelfstandigd. 

Waar een agentschap als intern verzelfstandigd een baten-lastenstelsel in mag voeren, dus op 
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bepaalde punten afwijkend beleid van de rest van het ministerie voert, vallen zij nog wel 

onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid. Een ZBO, daarentegen, valt niet onder 

volledige ministeriële verantwoordelijkheid. De minister blijft verantwoordelijk voor het 

beleid dat de ZBO voert en het toezicht op de organisatie, maar niet voor de bedrijfsvoering
4
 

(Van Thiel, 2003). Zowel een intern als een extern verzelfstandigd orgaan sluiten een contract 

af met het overheidsorgaan over hun prestaties en budget (Van Thiel, 2003). 

Als we de analyses van Campbell (2007) en Van Thiel (2003) combineren, komen 

grofweg drie organisatorische verhoudingen naar voren tussen kennisinstituut en 

overheidsorgaan. Ten eerste kan het kennisinstituut functioneren als intern onderdeel van het 

overheidsorgaan: een groep wetenschappers die een (onderdeel van een) afdeling vormen 

(Campbell, 2007)
5
. Ten tweede kan een kennisinstituut intern verzelfstandigd zijn. Dat houdt 

in dat het nog steeds functioneert onder verantwoordelijkheid van de minister, maar binnen 

het overheidsorgaan een uitzonderingspositie inneemt en eigen contractuele regels heeft die 

afwijken van de regels die gelden voor andere onderdelen van het overheidsorgaan. Het intern 

verzelfstandigd kennisinstituut heeft dus deels een eigen bedrijfsvoering, maar het 

overheidsorgaan blijft eindverantwoordelijk. Een extern verzelfstandigd orgaan, ten slotte, 

staat los van het overheidsorgaan. Het heeft een eigen bedrijfsvoering en sluit een contract af 

met het overheidsorgaan over de taken en het budget (Van Thiel, 2003).  

Het bepalen van de organisatorische positie is echter niet voldoende om een uitspraak 

te kunnen doen over de relatie tussen overheidsorgaan en kennisinstituut. Een verdere 

verzelfstandiging leidt niet noodzakelijk tot minder sturing door het overheidsorgaan (Van 

Thiel, 2003). Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een instituut na verzelfstandiging onder strenger 

toezicht staat dan voor de verzelfstandiging, waardoor controle juist toeneemt. Daarom 

moeten we ook kijken naar de mate waarin het overheidsorgaan controle uitoefent over het 

kennisinstituut.  

Controle komt vaak tot stand door middel van regulering, maar een grotere mate van 

regulering betekent niet automatisch minder vrijheid voor het kennisinstituut. Regulering kan 

de controle door het overheidsorgaan vergroten, door bijvoorbeeld het instituut te verbieden 

zelfstandig persberichten uit te brengen, maar ook verkleinen, door vast te leggen dat het 

kennisinstituut vrij is persberichten uit te brengen. Het is dus niet de mate van regulering, 

                                                 
4
 Van Thiel noemt nog een aantal kenmerken van agentschappen en ZBO’s, zoals de manier van financiering en 

de rechtspositie van het personeel. Deze zijn echer zo toegespitst op de Nederlandse context dat ze voor het 

huidige onderzoek niet bruikbaar zijn. 
5
 Campbell maakt het onderscheid tussen een groep wetenschappers en inbedding van wetenschappers in een 

reguliere beleidsafdeling. In dit laatste geval kunnen we echter niet meer spreken van een instituut. Daarom is 

deze verhouding niet opgenomen in dit onderzoek. 
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maar de inhoud van gemaakte afspraken die van belang is. Deze kunnen zijn vastgelegd, maar 

ook informeel tot stand gekomen zijn.  

Door zowel formele als informele processen mee te nemen, houden we geen rekening 

met de mogelijkheid dat informele afspraken gemakkelijker teniet gedaan kunnen worden dan 

formele. Waar weinig formele afspraken zijn heeft het kennisinstituut ook minder 

‘bescherming’ tegen ingrijpen van het overheidsorgaan. Door echter naar de inhoud van 

formele en informele afspraken te kijken, houden we wel rekening met een mogelijk verschil 

tussen formele afspraken en praktijk.  

5.2 Organisatorische Verhouding 

We hebben gezien dat we kennisinstituten kunnen classificeren als intern, intern 

verzelfstandigd of extern verzelfstandigd. Deze organisatorische verhouding bepalen we aan 

de hand van vier aspecten. Ten eerste zijn twee aspecten kenmerkend voor een extern 

verzelfstandigd orgaan: een eigen gebouw, en een eigen bedrijfsvoering (Van Thiel, 2003). 

Wanneer een kennisinstituut zich dus fysiek op afstand van het overheidsorgaan bevindt en 

een volledig eigen bedrijfsvoering kent, is het een extern verzelfstandigd orgaan. 

 Het hebben van een eigen bedrijfsvoering bepalen we aan de hand van de mate waarin 

het kennisinstituut verantwoordelijk is voor personele zaken en financiën. Een intern 

verzelfstandigd orgaan heeft een gedeeltelijk eigen bedrijfsvoering; het zal wel onder de 

algemene regels en procedures van het overheidsorgaan vallen, maar deels zelf 

verantwoordelijk zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een intern verzelfstandigd orgaan 

zelf personeel aan mag nemen, maar zich daarbij wel aan de door het overheidsorgaan 

opgestelde procedures moet houden.  

 Om ook het onderscheid tussen intern en intern verzelfstandigd goed te kunnen maken 

zijn twee extra aspecten nodig. Het derde aspect dat we daarom gebruiken om 

organisatorische verhouding te bepalen is het afsluiten van een contract met het 

overheidsorgaan over prestaties en budget: een intern of extern verzelfstandigd orgaan doet 

dit wel, een intern orgaan niet. Een laatste aspect dat we onderzoeken is de vraag in welke 

mate het kennisinstituut herkenbaar is als aparte eenheid binnen het overheidsorgaan. Dit kan 

door te kijken naar een aantal aspecten, namelijk: het hebben van een eigen directeur, eigen 

jaarverslagen, een eigen naam en een eigen website. Het laatste houdt in dat er een aparte link 

bestaat voor de website van het kennisinstituut. 

 Wij zullen een kennisinstituut kenmerken als intern verzelfstandigde dienst wanneer 

zij een contract afsluiten met het overheidsorgaan en minimaal aan drie van de vier genoemde 
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factoren die het kennisinstituut herkenbaar maken als apart instituut voldoen. We komen dan 

tot de volgende operationalisering: 

Tabel 2: Operationalisering Organisatorische Verhouding 

Positie 
Instituut 

Eigen 
gebouw 

Eigen 
bedrijfsvoering 

Contract met 
overheidsorgaan 

Herkenbaarheid als Instituut 

Ei
ge

n
 

d
ir

ec
te

u
r 

Ei
ge

n
 n

aa
m

 

Ei
ge

n
 

ja
ar

ve
rs

la
ge

n
 

Ei
ge

n
 w

eb
si

te
 

Intern - - - - - - - 

Intern 
Verzelfstandigd 

- Deels X X X X X 

Extern 
Verzelfstandigd 

X X X X X X X 

 

Bij deze operationalisering moet we onthouden dat de indeling theoretisch is. In de 

praktijk zijn de verschillen tussen kennisinstituten vaak een kwestie nuance en zijn er ook 

binnen de drie categorieën nog verschillen te vinden. Daarnaast kunnen de daadwerkelijke 

verschillen tussen bijvoorbeeld een intern en een intern verzelfstandigd instituut erg klein zijn. 

Breeman, Van Noort en Rutgers (1999) constateren bijvoorbeeld dat onderdelen van een 

ministerie, directoraten-generaal, al heel zelfstandig zijn. Zij hebben ook een directeur en 

functioneren bijna als zelfstandige eenheden. Het onderscheid tussen intern of intern 

verzelfstandigd wordt dan kleiner. We houden rekening met deze nuanceverschillen door ook 

de mate van controle mee te nemen als factor in het bepalen van de relatie met het 

overheidsorgaan.  

5.3 Mate van Controle 

De mate van controle bepalen we aan de hand van de mate waarin het overheidsorgaan 

betrokken is bij de kerntaak van het kennisinstituut: bij de verschillende stadia van het 

onderzoeksproces. Er zijn vijf onderdelen in dit proces waarbij het overheidsorgaan betrokken 

kan zijn. Deze onderdelen zijn gekozen op basis van de voorwaarden waar volgens Lentsch en 

Weingart (2011) aan moet worden voldaan om tot een goed functionerende grensorganisatie 
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te komen
6
 en op de eisen die de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (Van der 

Heijden et al., 2004) aan wetenschappelijk onderzoek stelt; zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, 

controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Net als Lentsch en Weingart (2011) 

vertrekken we vanuit de verschillende stadia in het onderzoeksproces.  

In de eerste fase moeten voorbereidingen worden getroffen voor het uit te voeren 

onderzoek. Daarbij is het volgens Lentsch en Weingart (2011) van belang dat de opdracht van 

het kennisinstituut duidelijk is. Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van een 

onderzoeksprogrammering, zodat duidelijk is welke vragen moeten worden beantwoord. Het 

overheidsorgaan kan betrokken worden bij de ontwikkeling daarvan en als zodanig controle 

uitoefenen op het onderzoek dat gedaan zal worden. Controle is afwezig wanneer de 

onderzoeksprogrammering wordt ontwikkeld door het kennisinstituut, en hoog wanneer het 

overheidsorgaan een onderzoeksprogrammering oplegt. Er zijn ook situaties denkbaar waarin 

de onderzoeksprogrammering in samenwerking tot stand komt, bijvoorbeeld doordat het 

overheidsorgaan toestemming moet geven, of de onderzoeksprogrammering in dialoog wordt 

ontwikkeld.  

Tijdens de fase waarin het onderzoek wordt uitgevoerd kan het overheidsorgaan op 

twee manieren controle uitoefenen. Ten eerste kan het overheidsorgaan een rol spelen bij het 

bepalen van de onderzoeksmethoden. Volgens de Gedragscode moet wetenschappelijk 

onderzoek onpartijdig zijn. Dit kan het beste wanneer het overheidsorgaan zich niet met de 

onderzoeksmethoden bemoeit (lage controle). Er kan echter ook een situatie zijn waarin deze 

methoden, evenals de onderzoeksprogrammering, in samenspraak worden bepaald of waarin 

het overheidsorgaan bepaalt op welke manier onderzoek gedaan moet worden.  

Een tweede uitvoeringsaspect waar het overheidsorgaan invloed op kan uitoefenen is 

de kwaliteitsborging van het onderzoek, doordat zij een rol spelen in het beoordelen van de 

onderzoeksrapporten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het overheidsorgaan de laatste review van 

het onderzoek doet. Dan is de controle erg hoog. Ook kan het overheidsorgaan betrokken zijn 

bij het peer review proces, waarin verschillende aspecten van het onderzoek onder de loep 

worden genomen, zoals wetenschappelijke kwaliteit en bruikbaarheid. Controle is laag 

wanneer het overheidsorgaan niet betrokken bij de kwaliteitsborging .  

Wanneer onderzoek is uitgevoerd volgt een publicatieproces. Volgens de Gedragscode 

moet wetenschappelijk onderzoek openbaar en controleerbaar zijn. Ook Lentsch en Weingart 

(2011) leggen nadruk op het publiceren van onderzoek. Het overheidsorgaan kan betrokken 

                                                 
6
 Deze voorwaarden zijn te omvangrijk om hier allemaal op te sommen 
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zijn bij het publicatieproces door te bepalen of en wanneer iets gepubliceerd wordt. Een hoge 

mate van controle houdt in dat het overheidsorgaan bepaalt of een onderzoek gepubliceerd 

wordt. Een middenweg kan bijvoorbeeld inhouden dat het overheidsorgaan het moment van 

publicatie bepaalt. Het is ook mogelijk dat het overheidsorgaan zich niet met het 

publicatieproces bemoeit.  

Als laatste wordt het actief naar buiten brengen van onderzoek via de media ook steeds 

belangrijker (Lentsch en Weingart, 2011). Ook hier kan het overheidsorgaan controle 

uitoefenen, bijvoorbeeld door te bepalen dat al het contact met de media via het 

overheidsorgaan moet lopen. Controle is afwezig wanneer het kennisinstituut de volle vrijheid 

heeft contact te zoeken met de media en de inhoud van deze berichten te bepalen. Er zijn 

verschillende tussenwegen te vinden, bijvoorbeeld het schrijven van persberichten in 

samenwerking met het overheidsorgaan.  

Schematisch worden de vijf onderdelen weergegeven in tabel 3. Daarbij hebben we 

mogelijke uitkomsten op de verschillende processen een score toegekend, waarbij een hogere 

score (++) duidt op meer controle door het overheidsorgaan. 

 

 

De operationalisering is grafisch weergegeven in figuur twee. 

 

Tabel 3: Operationalisering Mate van Controle 
Variabele Score op Controle 

Onderzoek  Programmering door kennisinstituut (controle - -)  

 Programmering met overheidsorgaan (controle +/-) 

 Programmering door overheidsorgaan (controle ++) 

Keuze 
onderzoeksmethoden 

 Vrij (controle - -) 

 Mede bepaald door overheidsorgaan (controle +/-) 

 Bepaald door overheidsorgaan (controle ++) 

Kwaliteitsborging  Niet betrokken (controle - -) 

 Betrokken (controle +/-) 

 Kwaliteitsborging door overheidsorgaan (controle ++) 

Publicatievrijheid  Vrij om te publiceren (controle - -) 

 Publicatie in samenwerking met overheidsorgaan  
(controle +/-) 

 Publicatie bepaald door overheidsorgaan (controle ++) 

Mediavrijheid  Vrij om contact op te nemen met de media (controle - -) 

 Mediacontacten in overleg met het overheidsorgaan 
(controle +/-) 

 Mediacontacten alleen door overheidsorgaan (controle ++) 



Onderzoek voor Beleid: de Taakinvulling van Kennisinstituten 31 

 

 

 

 

 

6. Taakinvulling: Pielke’s Rollen 
 

6.1 Theoretische Achtergrond: Eerder Onderzoek  

Voor de operationalisering van de vier rollen van Pielke maken we gebruik van een eerdere 

operationalisering door Huitema en Turnhout (2009). Zij hebben in hun onderzoek naar de 

manier waarop het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving omgaat met de interactie 

tussen wetenschap en beleid gebruik gemaakt van Pielke’s indeling. Hun operationalisering is 

weergegeven in tabel 4 (vrij vertaald, Huitema en Turnhout, 2009; p.580-581). 

 

 

 

 

Figuur 2: Grafische Weergave Operationalisering Relatie met Overheidsorgaan 
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Tabel 4: Operationalisering Huitema en Turnhout 
Rol Karakteristieken van Boundary Work 

Pure Scientist  Benadrukt de objectiviteit en waarheidswaarde van de wetenschap. 

 Benadrukt het belang van afstand tussen wetenschap en 
beleidsmakers 

 Bekritiseert interactie tussen wetenschap en beleid als mogelijke 
bedreiging voor de objectiviteit. 

Science Arbiter  Benadrukt het belang van het houden van afstand tot beleid en de 
verschillende verantwoordelijkheden van beleid en wetenschap. 

 Herkent de noodzaak van interactie tussen wetenschappers en 
beleidsmakers. 

 Problematiseert deze interactie niet als een bedreiging voor de 
objectiviteit van de wetenschap.  

Issue Advocate  Geeft aan dat beleid moet voldoen aan specifieke op wetenschap 
gebaseerde maatstaven  

 Benadrukt dat wetenschappers in sommige gevallen hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen en zichzelf moeten uitspreken 
tegenover beleidsmakers. 

Broker  Benadrukt het belang van interactie tussen beleid en wetenschap: 
daarbij leggen zij de nadruk op gezamenlijke exploration processes 
van de vraag voor en het aanbod aan wetenschappelijke kennis.  

 Erkent de verantwoordelijkheid van de wetenschap in deze. 

 Erkent dat het onvermijdelijk is dat er in dit interactieproces 
waardegeladen keuzes en onzekerheden zijn. Hij biedt een 
wetenschappelijke beoordeling vanuit verschillende waarde 
perspectieven.   

 

De onderzoeksmethoden van Huitema en Turnhout (2009) verschillen echter van de 

onderzoeksmethoden in dit onderzoek. Zij interviewen medewerkers over hun visie op de 

grenspositie van hun instituut tussen wetenschap en beleid. De operationalisering is dan ook 

gericht op de manier waarop Pielke’s rollen aankijken tegen de relatie tussen wetenschap en 

beleid en de rol van wetenschap in beleid. Daarmee is de operationalisering direct afgeleid 

van Pielke’s twee factoren; de rol van wetenschap in een democratie en de relatie tussen 

wetenschap en beleid. In dit onderzoek kijken we ook naar de concrete werkzaamheden van 

de kennisinstituten zelf door de conclusies van gepubliceerde onderzoeksrapporten te 

analyseren.  
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6.2 Operationalisering in Drie Onderwerpen 

Voor het huidige onderzoek hebben we daarom aan de twee onderwerpen van Huitema en 

Turnhout (2009) – de manier waarop de relatie tussen wetenschap en beleid wordt gezien en 

de omgang met waardegeladen keuzes – een derde onderwerp toegevoegd; de manier waarop 

wetenschappelijk experts hun conclusies zouden moeten formuleren volgens de verschillende 

rollen. De basis hiervoor is Pielke’s (2007) onderscheid tussen aan de ene kant de Issue 

Advocate en Broker die wel zich te verhouden tot de overwegingen die beleidsmakers hebben 

en aanbevelingen doen, en anderzijds de Pure Scientist en de Science Arbiter die dit niet doen. 

Het grote verschil tussen de eerste twee in termen van respons is dat de Issue Advocate 

aanbevelingen doet die de keus van beleidsmakers inperken, terwijl de Broker aanbevelingen 

doet die de keus van beleidsmakers juist verbreden. Het belangrijke verschil tussen de Pure 

Scientist en de Science Arbiter is dat de laatste wel specifiek antwoord zal geven op de vragen 

van de beleidsmaker (mits dit geen sterk normatieve vragen zijn), terwijl de eerste zich zelfs 

met deze zorgen niet inlaat en slechts de ‘stand van zaken’ binnen de wetenschap presenteert. 

Bij alle onderwerpen is geprobeerd indicatoren te vinden die de vier rollen duidelijk 

van elkaar onderscheiden. Wetenschappelijk onderzoek doen, bijvoorbeeld, is voor alle 

wetenschappelijk experts belangrijk en kan daarom geen indicator zijn. Wanneer er wordt 

gezegd ‘of course we provide advice’, is daarmee duidelijk dat het om een Broker of een Issue 

Advocate gaat, maar willen we het onderscheid tussen de twee maken, dan moet duidelijk zijn 

of de inhoud van de adviezen versmallend of verbredend is.  

Kenmerkend voor de Pure Scientist is dat hij zich richt op de wetenschap en 

wetenschap en beleid ziet als twee strikt gescheiden domeinen. Hij houdt zich dan ook niet 

bezig met het maatschappelijk debat. Met betrekking tot de relatie tussen wetenschap en 

beleid bewaart de Pure Scientist afstand van het laatste. Hij houdt zich ver van waardegeladen 

keuzes en richt zich strikt op wetenschappelijke bevindingen. Dat betekent voor de opzet van 

de conclusie dat deze informatie levert over de beschikbare wetenschappelijke kennis en 

daarbij blijft. Pielke’s voorbeeld van de manier waarop de verschillende rollen omgaan met de 

vraag waar je als toerist kunt eten kan hier illustrerend werken. De Pure Scientist zal hierop 

reageren door aan te geven wat volgens uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek het gezondst 

is om te eten. 
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Tabel 5: Operationalisering Pielke’s Rollen op drie Categorieën 
  Pure Scientist Science Arbiter Issue Advocate Broker 

1. Wetenschap en 
beleid… 

Moeten strikt 
gescheiden 

worden 

Moeten erkennen 
dat zij verschillende 
belangen hebben. 

Moeten in een 
relatie staan tot 
elkaar waarin de 

eerste de 
standaarden van 

de laatste 
bepaalt 

Zouden de 
kansen voor 

wetenschap in 
beleid samen 

moeten 
onderzoeken 

2. In hun 
antwoord zouden 
wetenschappelijk 
experts… 

Informatie 
moeten geven 

over de 
beschikbare 

wetenschappelijke 
kennis 

De vragen van 
beleidsmakers 

moeten 
beantwoorden 

Zich soms uit 
moeten spreken 

voor bepaald 
beleid richting 
beleidsmakers 

De beschikbare 
beleidsopties 

verduidelijken en 
verbreden 

Informatie geven Informatie geven 
(versmallende) 
aanbevelingen 

doen 

(verbredende) 
aanbevelingen 

doen 

Bij 
wetenschappelijke 

kennis moeten 
blijven 

Bij 
onderzoeksresultaten 

moeten blijven 

Ook naar de 
belangen van 
beleidsmakers 
moeten kijken 

Ook naar de 
belangen van 
beleidsmakers 
moeten kijken 

3. Waardegeladen 
keuzes en keuzes 
gebaseerd op 
wetenschappelijke 
onzekerheid… 

Zouden niet door 
wetenschappers 
gemaakt moeten 

worden 

Zouden niet door 
wetenschappers 
gemaakt moeten 

worden 

Zijn soms 
noodzakelijk 

Kunnen niet 
vermeden 

worden 

 

 Voor de Science Arbiter is de strikte scheiding tussen wetenschap en beleid minder 

belangrijk. Hoewel het ook voor hem belangrijk is geen uitspraken te doen over het beleid en 

de waarden die een rol spelen, is hij er wel op gericht – op basis van wetenschappelijk 

onderzoek – de vragen van beleidsmakers te beantwoorden. Hoewel hij het belang van een 

kritische afstand zal benadrukken, erkent hij ook dat interactie noodzakelijk is. Zijn 

onderzoek moet wel beleidsrelevantie kennen. Dit leidt tot een conclusie die de resultaten van 

het uitgevoerde onderzoek weergeeft en informatief blijft om op deze manier de vragen van 

beleidsmakers te beantwoorden. Op de vraag waar gegeten kan worden zal de Science Arbiter 

een overzicht geven van restaurants binnen een straal van vijf kilometer om het hotel. 
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 Kenmerkend voor de Issue Advocate is juist dat hij zich wel mengt in het debat en 

daarin zelfs – op basis van zijn wetenschappelijke bevindingen
7
 – een positie inneemt. 

Volgens de Issue Advocate moeten wetenschappers soms op basis van de kracht van de 

onderzoeksresultaten hun verantwoordelijkheid nemen en een standpunt kiezen in het debat. 

Pielke (2007; p.15) zegt over de Issue Advocate dat deze de focus legt “on the implications of 

research for a particular political agenda. [..] [T]he Issue Advocate aligns him/herself with a 

group seeking to advance its interests through policy and politics”. Huitema en Turnhout 

(2009) concluderen dat de Issue Advocate dit doet op basis van de resultaten uit 

wetenschappelijk onderzoek. Dit is aannemelijk, omdat de wetenschap het wapen van de 

wetenschappelijk expert in het debat is. Hij kan zijn positie verdedigen door te 

beargumenteren dat conclusies uit wetenschappelijk onderzoek er op wijzen dat een bepaalde 

beleidsoptie geïmplementeerd moet worden. De conclusies van de Issue Advocate zullen dan 

ook de vorm hebben van versmallende aanbevelingen, waarin hij aangeeft wat er gedaan zou 

moeten worden. Op de vraag waar je als toerist goed kunt eten (Pielke, 2007) zal de Issue 

Advocate antwoorden dat volgens zijn uitgebreide ervaring de Italiaan om de hoek het beste 

restaurant is.  

 Kenmerkend voor de Broker is ook het idee dat wetenschap moet bijdragen aan beleid 

en dat de twee domeinen moeten samenwerken. Echter, anders dan de Issue Advocate bindt 

de broker zich niet aan een standpunt, maar biedt hij zijn kennis aan als basis voor het debat. 

De Broker zal dus wel aanbevelingen doen, maar deze zullen verbredend van aard zijn. 

Hoewel hij daarbij zal proberen zoveel mogelijk opties aan te geven, bezien vanuit 

verschillende centrale waarden, zal hij erkennen dat waardegeladen keuzes soms niet te 

vermijden zijn. Op de vraag in welk restaurant je als toerist kunt eten (Pielke, 2007) zal hij 

antwoorden dat er afhankelijk van je smaak een goede Japanner, een goede Italiaan en een 

goede Griek in de buurt van het hotel zitten.  

6.3 Signaalwoorden 

Met deze operationalisering kunnen we bepalen welke woorden en zinnen in de te analyseren 

conclusies wijzen op deze verschillende indicatoren en daarmee op de rollen. Deze 

signaalwoorden zijn weergegeven in tabel 6.  

 

 

                                                 
7
 Deze bevindingen kunnen al dan niet beïnvloed of gemanipuleerd worden door de persoonlijke overtuigingen 

van de wetenschapper. Deze discussie zullen we in dit onderzoek niet aangaan.  
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Tabel 6: Signaalwoorden 
Rol Indicator Signaalwoorden 

Pure Scientist Wetenschap en beleid 
strikt gescheiden 

Interactie wetenschap-beleid moet 
vermeden worden; 
Wetenschap en beleid zijn onverenigbaar;  
Verwijzingen wetenschappelijke methode. 

Levert informatie over 
beschikbare 
wetenschappelijke kennis 

Uit onderzoek naar y is gebleken dat x;  
Er moet meer onderzoek gedaan worden;  
Verwijzingen naar eerder gedaan 
wetenschappelijk onderzoek. 

Erkent geen 
waardegeladen keuzes 

Wetenschappelijk onderzoek kan door 
beleidsmakers gebruikt worden; 
Wetenschappelijk onderzoek is neutraal 
en objectief. 

  

Science Arbiter Wetenschap en beleid 
hebben uiteenlopende 
functies. 

De functie van wetenschap onderscheidt 
zich van die van beleid door x; 
De functie van beleid onderscheidt zich 
van die van de wetenschap door x. 

Interactie wetenschap en 
beleid kan niet vermeden 
worden 

Interactie wetenschap-beleid is 
noodzakelijk; 
Kritische afstand tussen wetenschap en 
beleid moet bewaard worden. 

Beantwoordt vragen van 
beleidsmakers 

Het antwoord op de gestelde vraag is x;  
Uit dit onderzoek blijkt dat x; 
Verwijzingen naar conclusies uit eerder 
direct gerelateerd onderzoek; 
We kunnen concluderen dat;  
De omvang van het fenomeen;  
Het blijft onduidelijk;  
De resultaten zijn niet voldoende om,  
Is volgens plan verlopen. 

Erkent geen 
waardegeladen keuzes 

Wetenschappelijk onderzoek dient ter 
ondersteuning van beleid; 
Wetenschappelijk onderzoek is neutraal 
en objectief. 
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Tabel 6: Signaalwoorden 
Rol Indicator Signaalwoorden 

Issue Advocate Wetenschap bepaalt de 
standaard van beleid 

Beleid moet evidence-based zijn;  
Bewijs voor beleid moet via de 
wetenschappelijke methode verkregen 
zijn. 

Doet (versmallende) 
aanbevelingen 

Wij bevelen aan/wij adviseren; 
Optie x te kiezen,  
X te doen,  
Dit beleid niet door te zetten. 
Uit het onderzoek volgt (onomstotelijk) 
dat x gedaan moet worden/ x het beste is;  
Uit onderzoek volgt dat x verworpen moet 
worden/niet moet worden uitgevoerd;  
Het is belangrijk dat X gedaan wordt;  
Het is noodzakelijk dat. 

Verdedigt belangen van 
beleidsmakers, 
belangengroepen en/of 
wetenschap 

In de discussie is belang x overwegend;  
De resultaten ondersteunen de visie van 
partij/groep x. 

Waardegeladen keuzes 
noodzakelijk 

Advies volgt noodzakelijk uit onderzoek; 
Verantwoordelijkheid wetenschap zich uit 
te spreken. 

  

Broker Wetenschap en beleid 
moeten samen 
onderzoeken wat 
wetenschap bij kan 
dragen aan beleid; waar 
de twee samen komen. 

Samenwerking wetenschap-beleid; 
Wetenschap moet relevant zijn voor de 
maatschappij; 
Wetenschap moet bijdragen aan beleid. 

Verduidelijkt en 
verbreedt beschikbare 
opties 

Om te verhelderen/verduidelijken;  
Een andere mogelijkheid;  
Een alternatieve optie;  
Een mogelijkheid is;  
Een vraag die we moeten stellen. 

Doet (verbredende) 
aanbevelingen 

Wij bevelen aan/wij adviseren; 
Dat er ook naar x gekeken wordt, 
 Dat x overwogen wordt. 

Overweegt belangen van 
beleidsmakers, 
belangengroepen en/of 
wetenschap. 

In de discussie spelen belangen x,y,z een 
rol; 
De belangen van beleidsmakers, 
belangengroepen zijn x,y,z. 

Waardegeladen keuzes 
kunnen niet vermeden 
worden 

Advies volgt soms noodzakelijk uit 
onderzoek.  
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De Pure Scientist en de Science Arbiter blijven bij de onderzoeksresultaten en doen 

geen aanbevelingen. De Pure Scientist richt zich daarbij vrijwel volledig op de wetenschap. 

Verwijzingen naar eerder wetenschappelijk onderzoek wijzen hierop. De scheiding tussen 

wetenschap en beleid komt terug in een nadruk op de wetenschap en wetenschappelijke 

methoden en een afkeer van de invloed van beleid. De Pure Scientist gaat dus niet verder dan 

de conclusie dat wetenschappelijk onderzoek door beleidsmakers gebruikt kan worden. De 

Science Arbiter zal juist de nadruk leggen op een kritische afstand tussen wetenschap en 

beleid, wat we kunnen herkennen in het aangeven van verschillen tussen deze twee domeinen. 

Hij maakt geen waardegeladen keuzes, maar wetenschap kan beleid wel ondersteunen. 

Daarbij houdt hij strikt vast aan de onderzoeksresultaten; wat terug komt in formuleringen 

zoals ‘uit dit onderzoek blijkt’ of ‘de omvang van het onderzochte fenomeen is’.  

Zowel de Issue Advocate als de Broker doen wel aanbevelingen. In het geval van de 

eerste gaat het echter om versmallende aanbevelingen. Signaalwoorden als ‘moeten’, ‘het is 

noodzakelijk’, ‘optie x is het beste’ en ‘x moet verworpen worden’ wijzen hier op. De Broker 

doet juist verbredende aanbevelingen, bijvoorbeeld ‘een alternatieve optie’, ‘een 

mogelijkheid’ of ‘het is aan te raden ook naar x te kijken’ wijzen hier op. Toch is het niet 

altijd even gemakkelijk signaalwoorden die wijzen op een aanbeveling toe te wijzen aan een 

van de twee rollen. De zinsnede ‘we suggest’ kan bijvoorbeeld verschillend geïnterpreteerd 

worden. Hier zal uit de context moeten worden opgemaakt onder welke rol deze moet worden 

ingedeeld.  

6.4 Betrouwbaarheid 

Door de rollen van Pielke verder te operationaliseren en te definiëren, lopen we een groter 

risico verder van Pielke’s interpretatie af te wijken. Niettemin hebben we voor deze methode 

gekozen, zodat we triangulatie van methoden en een deductieve onderzoeksmethode kunnen 

toepassen, wat de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot. Triangulatie van methoden 

zorgt er voor dat de resultaten uit de interviews kunnen worden vergeleken met de resultaten 

uit de documentanalyse, zodat de kans op toevallige fouten verkleind wordt verhoogd 

(Baarda, De Goede en Teunissen, 1997; Golfashani, 2003; Boeije, 2005). Het gebruik van een 

deductieve methode betekent dat de data systematisch kunnen worden geanalyseerd en het 

onderzoeksproces inzichtelijk wordt gemaakt.  

Echter, sommige fragmenten uit conclusies die bepalend zijn voor de inhoud daarvan 

hebben geen signaalwoord. Een samenvattende, concluderende opmerking wordt niet altijd 

gestart met ‘we can conclude that’. We hebben er voor gekozen deze fragmenten wél te 
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coderen, omdat het weglaten van deze fragmenten een scheef beeld van de geanalyseerde 

conclusie en de daarin overheersende rol op zou kunnen leveren. Er is gekozen om bij het 

ontbreken van een signaalwoord dit uit de context op te maken. Dat betekent niet dat elke zin 

zoals ‘5% van de respondenten vond dat’, gecodeerd wordt, maar dat fragmenten die duidelijk 

conclusies trekken uit het onderzoek, zoals ‘crime has risen over the past five years’ wel 

gecodeerd worden (in dit geval als Science Arbiter). 

7. Internationaal-Vergelijkend Onderzoek 

 

In dit hoofdstuk zal de keuze voor internationaal-vergelijkend onderzoek door middel van 

case studies beargumenteerd worden en zullen we kijken wat de gekozen onderzoeksopzet 

betekent voor de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten.  

7.1 Internationaal-Vergelijkend Onderzoek 

We hebben om twee redenen voor internationaal-vergelijkend onderzoek
8
 gekozen. Ten eerste 

is het WODC-onderzoek waar dit onderzoek uit voortvloeit ook internationaal-vergelijkend 

van opzet. Een zusterorganisatie is daarin gedefinieerd als een kennisinstituut dat verbonden 

aan een centraal overheidsorgaan onderzoek doet op (een van de) terreinen van WODC. In 

Nederland is alleen INDIAC vergelijkbaar, het Informatie en Analyse Centrum van de 

Immigratie en Naturalisatie Dienst. Deze is echter niet meegenomen in het onderzoek omdat 

is gekozen voor een volledig internationale opzet. 

  De tweede, belangrijkste reden om voor internationaal-vergelijkend onderzoek te 

kiezen is dat door het vergelijken van meerdere kennisinstituten de mogelijkheid ontstaat om 

tot algemene inzichten te komen over de manier waarop wetenschap en beleid een balans 

vinden binnen kennisinstituten en waardoor dit wordt  beïnvloed. Dat gaat wel ten kosten van 

een stukje van het detail dat bereikt kan worden met een enkelvoudige case study, omdat we 

onze aandacht over meerdere case studies moeten verdelen. Daarmee gebruiken we de 

methode van internationaal-vergelijkend onderzoek om voldoende vergelijkbare cases te 

krijgen, maar wijkt het doel enigszins af van regulier internationaal-vergelijkend onderzoek 

(Korsten, 2008); het doel is niet om landen te vergelijken op een bepaald aspect, maar 

kennisinstituten. 

 

                                                 
8
 Onderzoek naar een (sociaal) verschijnsel in meerdere landen, volgens dezelfde methode (Korsten, 2008). 
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7.2 Case Studies 

Internationaal-vergelijkend onderzoek kan door middel van drie onderzoeksmethoden worden 

uitgevoerd: de case study, de survey en het experiment (Braster, 2000; Korsten, 2008). Het 

meeste onderzoek naar grensorganisaties tussen wetenschap en beleid neemt de vorm aan van 

een of enkele case studies (eg. Bal, Bijker en Hendriks, 2002; Jasanoff, 1990 (2 case studies); 

Millstone en Zwanenberg, 2001, Huitema en Turnhout, 2009)
9
. Het gebruik van de case study 

methode laat toe dat de complexiteit van deze organisaties goed tot zijn recht komt. In dit 

onderzoek houden we vast aan deze keus.  

Braster (2000) definieert verschillende soorten case studies aan de hand van drie 

kenmerken: inductief of deductief, kwalitatief of kwalitatief-kwantitatief en nomothetisch of 

ideografisch. Onze case studies zijn deductief, theorie toetsend van aard. Ze toetsen of het 

mogelijke verband waar het omschreven theoretisch model op wijst daadwerkelijk aanwezig 

is door de data te analyseren aan de hand van de in de operationalisering opgestelde 

indicatoren. Daarbij gaan we grotendeels kwalitatief te werk, door analyse van interviews en 

documenten. Wel kwantificeren we deze resultaten door de data te categoriseren in de 

categorieën uit het theoretisch model; de rollen van Pielke en de relatie met het 

overheidsorgaan. Als laatste is de case study nomothetisch van aard; het verklarende aspect 

staat voorop (Braster, 2000).  

In deze studie benaderen we de case studies enigszins reductionistisch benaderd 

(Verschuren, 2003). We richten ons niet op de cases als geheel, maar kijken bij ieder 

kennisinstituut naar een specifiek aspect: de taakinvulling en de relatie met het 

overheidsorgaan.  Daardoor verliezen we een stukje aan complexiteit, maar kunnen we – zoals 

al aangegeven - meerdere cases vergelijken en zo tot algemenere inzichten komen met een 

hogere geldigheid. Daarnaast laat het reduceren van complexiteit een deductieve methode toe, 

waardoor de redenering achter de conclusies inzichtelijker kan worden gemaakt. Dit draagt bij 

aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.  

Door de keus case studies op deze manier toe te passen zal het niet mogelijk zijn een 

causaal verband vast te stellen. Om de waarschijnlijkheid van een causaal verband te 

vergroten hebben we gekozen voor een  “most similar systems design” (MSSD) (Korsten, 

2008; p.63); de kennisinstituten die zijn geselecteerd komen zo veel mogelijk overeen op 

factoren buiten de relatie met het overheidsorgaan die van invloed zouden kunnen zijn op de 

                                                 
9
 De uitzondering vormt Hoppe (2009) die een survey design toepast en kwantitatieve bewerkingen uitvoert op 

de verkregen data.  
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manier waarop zij hun taken invullen. Het vinden van een causaal verband blijft echter lastig, 

omdat het binnen het huidige onderzoek niet mogelijk is voor alle omgevingsfactoren te 

corrigeren. Met name kunnen we niet corrigeren voor de interactie van kennisinstituten met 

partijen buiten het overheidsorgaan, terwijl het niet uitgesloten is dat deze van invloed kunnen 

zijn op de manier waarop zij hun taak invullen. Ook doet WODC onderzoek op een breed 

scala aan terreinen, van immigratie tot veiligheid tot criminaliteit tot de werking van het recht. 

Veel kennisinstituten zijn toegespitst op één of twee van deze terreinen. 

 Door het MSSD design blijft het aantal geselecteerde cases kleiner, waardoor de 

generaliseerbaarheid van de resultaten mogelijk maar partieel is (Korsten, 2008). We leveren 

hier dus een stukje generaliseerbaarheid in die we juist wilden vergroten door voor meerdere 

case studies te kiezen. Echter, het design draagt wel bij aan de validiteit en de 

betrouwbaarheid van de resultaten, omdat de kans dat een gevonden verband te wijten is aan 

een correlerende variabele wordt verkleind. We hebben met de meervoudige case study en het 

MSSD design dus gekozen voor een methode die de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid 

van de resultaten vergroot, ten koste van een stukje complexiteit van de case studies. In de 

volgende hoofdstukken zullen de verschillende methoden van dataverzameling en de 

casusselectie worden beschreven. 

8. Triangulatie van Methoden 
 

In het onderzoek passen we triangulatie van methoden toe. Data over de relatie van het 

kennisinstituut met het overheidsorgaan, wordt verzameld middels documentanalyse 

aangevuld met interviews. De interviews zijn daarbij bedoeld om de nog ontbrekende 

informatie aan te vullen en onduidelijkheden te controleren. Strikt genomen is dus geen 

sprake van triangulatie. De afhankelijke variabele, de manier waarop het kennisinstituut 

invulling geeft aan haar taken, wordt onderzocht door documentanalyse, interviews en een 

kleine enquête. Hier hebben we wel te maken met drie onderzoeksmethoden die onafhankelijk 

van elkaar hetzelfde meten. 

8.1 Relatie met het Overheidsorgaan  

Om de relatie met het overheidsorgaan te bepalen analyseren we verschillende documenten. 

Om de nog ontbrekende informatie aan te vullen, onduidelijkheden te verhelderen en 

verkregen informatie te controleren worden interviews gehouden.  
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Documentanalyse 

Om de organisatorische verhouding en mate van controle vast te kunnen stellen, zullen we 

informatie halen uit de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast maken we gebruik van 

organogrammen die de relatie tussen kennisinstituut en overheidsorgaan weergeven, de meest 

recente (beschikbare) jaarverslagen, de websites van de instituten en overige relevante 

documenten, zoals evaluaties van het instituut. In de referentielijst is per instituut een 

overzicht opgenomen van de gebruikte documenten. De documenten zijn afwisselend in vier 

talen geschreven; Nederlands, Engels, Duits en Zweeds. Voor de vertaling van het Zweeds is 

gewerkt met een relatie van de onderzoekers die Zweeds heeft gestudeerd. 

 

Semigestructureerde Interviews 

Naast de documentanalyse houden we semigestructureerde interviews. Per instituut wordt, 

aan de hand van een aantal op voorhand vastgestelde onderwerpen
10

 en de reeds beschikbare 

informatie een vragenlijst opgesteld, die vervolgens als leidraad wordt gebruikt tijdens het 

interview. Een van deze vragenlijsten is opgenomen in bijlage 1. De interviews met de 

buitenlandse instituten vinden telefonisch plaats, de interviews met WODC medewerkers 

‘face to face’.  

 Bij elk instituut wordt één interview afgenomen met een sleutelinformant; iemand die 

een managementfunctie binnen het instituut vervult en hier al langere tijd werkzaam is. 

Doordat zij een managementfunctie vervullen hebben sleutelinformanten een 

overzichtspositie binnen de organisatie en zijn zij betrokken bij de contacten met het 

overheidsorgaan. Door met sleutelinformanten te spreken willen we bereiken dat we ondanks 

het feit dat we slechts één interview afnemen, wel een genuanceerd en correct beeld van de 

praktijk krijgen. Sleutelinformanten zijn door hun positie goed op de hoogte van de werking 

van het instituut en de relatie met het overheidsorgaan. Het nadeel van het spreken met 

sleutelinformanten is dat door hun ervaring en binding aan het instituut de kans op sociaal 

wenselijke antwoorden groter is. Ook spreken we slechts één persoon, wat de kans geeft dat 

het geschetste beeld slechts de visie van een persoon is. 

Om hier mee om te gaan worden bij WODC zes interviews afgenomen. De 

consistentie van deze data kan inzicht geven in de betrouwbaarheid van de interviews bij de 

buitenlandse instituten: hoe groter de verschillen tussen de interviews bij WODC, hoe groter 

de kans dat de resultaten van de interviews met de buitenlandse instituten slechts de visie van 
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 Deze zijn voor elk instituut hetzelfde 
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een persoon weergeven. De functies
11

 van de geïnterviewden zijn weergegeven in tabel 7. 

Tabel 7: Functies respondenten 

Functie Aantal 

(vice) Directeur 3 

management12 7 

Management (niet 
onderzoeksgerelateerd) 

1 

Afdelingshoofd13 1 
 

Slechts twee van de respondenten zijn korter dan vijf jaar in dienst van het kennisinstituut en 

slechts één respondent korter dan een jaar (tien maanden). Vier respondenten zijn langer dan 

ten jaar in dienst van het kennisinstituut, twee zelfs langer dan vijftien jaar. Alle interviews 

worden afgenomen door dezelfde twee interviewers
14

, die afwisselend de rol van 

hoofdinterviewer innemen. Op deze manier kunnen de interviewers elkaar aanvullen en wordt 

er voor gezorgd dat, ondanks de semigestructureerde opzet, alle onderwerpen uit de vooraf 

opgestelde topic-lijst aan bod komen.  

8.2 Invulling van de Taak 

Documentanalyse 

Om data te verzamelen over de manier waarop het instituut haar taak invult zullen we per 

instituut de conclusies van tien onderzoeken analyseren aan de hand van de eerder 

ontwikkelde operationalisering om te beoordelen welke van de vier rollen van Pielke het 

instituut in dat onderzoek (hoofdzakelijk) op zich neemt. Omdat een taakinvulling door de tijd 

heen kan veranderen, bijvoorbeeld door het aantreden van een nieuwe directeur (zie; Klein 

Haarhuis, Hagen en Scheepmaker, 2009), is gekozen om onderzoeken uit de periode 2007-

2012 te gebruiken. Deze periode is voldoende om te kunnen beoordelen of er enige 

consistentie is en om per instituut voldoende onderzoeken te kunnen verzamelen om te 

analyseren.  

 Bij sommige instituten is het aantal beschikbare onderzoeken erg groot. Daarnaast kan 

de vraag die gesteld wordt kan van invloed zijn op de manier waarop antwoord wordt 

                                                 
11

 Vanwege toegezegde anonimiteit kunnen de functies niet naar instituut uitgesplitst worden. 
12

 Een van de respondenten was op het moment van interviewen geen onderdeel van het management, maar keert 

binnen korte tijd naar deze functie terug. 
13

 Daar waar afdelingshoofden tevens onderdeel uitmaken van het management van de organisatie, zijn zij onder 

management geschaard. 
14

 De auteur van het huidige onderzoek en M. Calle, medeonderzoekster bij het vergelijkende onderzoek naar 

WODC en haar zusterorganisaties. 
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gegeven. Wanneer de overheidsinstelling expliciet om beleidsalternatieven vraagt, ligt het 

meer voor de hand dat deze ook gegeven worden. Een vraag beleid te evalueren vereist een 

ander antwoord dan een vraag om statistiek te leveren. Ook de mate waarin een onderwerp 

politiek of wetenschappelijk gevoelig is kan van invloed zijn op de manier waarop het 

onderzoek door het kennisinstituut wordt uitgevoerd en gerapporteerd. Doorgaans zal een 

kennisinstituut met verschillende vragen te maken hebben en zelf ook invloed uit kunnen 

oefenen op de vragen die gesteld worden, bijvoorbeeld door de keus te maken bepaalde 

vragen niet te behandelen (bijvoorbeeld omdat ze niet wetenschappelijk genoeg zijn). Dat 

betekent dat te verwachten valt dat een kennisinstituut dat andere vragen krijgt, een andere 

invulling geeft aan haar werkzaamheden. 

 Om hier rekening mee te houden richten we ons in de analyse op evaluaties en 

reviews. De assumptie die daaraan ten grondslag ligt is dat evaluaties en reviews het 

kennisinstituut de meeste ruimte biedt om te kiezen welke rol het op zich neemt bij de 

uitvoering zonder dat de onderzoeksvraag een bepaalde rol opdringt. Wanneer slechts een 

beschrijvende vraag wordt gesteld, is er weinig reden om advies te geven, terwijl het lastig is 

geen beleidsalternatieven te geven wanneer hier expliciet om word gevraagd. Een evaluatie is 

praktijkgericht onderzoek (Swanborn, 2007) en gericht op het verkrijgen van kennis die ons 

kan helpen de werkelijkheid te beïnvloeden. Kenmerkend is daarbij dat een evaluatie altijd 

gericht is op een (beleids)maatregel (Weiss, 1998; Swanborn, 2007). Een review biedt een 

overzicht van resultaten van eerder onderzoek of eerder geïmplementeerd beleid maar is er, 

anders dan een evaluatie, niet op gericht deze te toetsen. In beide gevallen is het voor het 

kennisinstituut mogelijk zich op te stellen als Issue Advocate of Broker, maar kunnen zij er 

ook voor kiezen slechts de onderzoeksresultaten weer te geven.  

 Er wordt op dit criterium geselecteerd door te zoeken naar onderzoek met ‘evaluatie’ 

of ‘review’ in de titel. Waar dit niet voldoende resultaten oplevert kijken we in de 

onderzoeken zelf naar de inleiding om te oordelen of er gepland of uitgevoerd beleid 

geëvalueerd wordt. Het risico van deze methode is dat bij de instituten waar het initiële 

zoeken wel voldoende resultaten oplevert, niet alle evaluaties boven komen. Omgedraaid kan 

onderzoek als evaluatief bestempeld worden terwijl het dat niet is. Terwijl dit laatste 

onderschept kan worden tijdens de analyse, kan de afwezigheid van de term evaluatie 

inhouden dat onderzoek gemist is. Dit is zo veel mogelijk voorkomen door ook naar de 

introductie te kijken, maar dit is wegens de omvang van sommige instituten niet overal 

mogelijk. Ten tweede moeten de onderzoeken gedaan zijn door het instituut zelf en niet door 

het instituut zijn uitbesteed aan andere organisaties. Deze organisaties geven niet noodzakelijk 
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dezelfde invulling aan het onderzoek als het kennisinstituut zelf zou doen.  

 Door de keus ons te richten op evaluaties en reviews wordt het kennisinstituut niet 

beoordeeld op het volledige scala aan werkzaamheden. De assumptie die aan deze selectie ten 

grondslag ligt is dat de rol die het instituut op zich neemt niet significant verschilt tussen de 

verschillende vormen van onderzoek die zij verrichten. Een meer algemene keus is ons te 

richten op de inhoud van onderzoeken en niet op de meer algemene vraag welke activiteiten 

een kennisinstituut wel en niet op zich neemt. Als een kennisinstituut bijvoorbeeld alleen 

maar aan monitorende studies doet en geen evaluaties uitvoert, zegt dat ook al iets over de 

manier waarop het instituut haar taken uitvoert. We hebben er niet voor gekozen deze factor 

expliciet mee te nemen omdat hij moeilijk te kwantificeren is.  

 

Semi-Gestructureerde Interviews 

In alle interviews worden ook een aantal vragen gesteld over manier waarop het 

kennisinstituut haar taken uitvoert. Deze vragen gaan over de positie van het kennisinstituut 

tussen wetenschap en beleid, hoe de geïnterviewde daar tegenaan kijkt en welke waarden 

volgens hem of haar centraal staan binnen het instituut. Het gaat dus voornamelijk om hoe de 

geïnterviewde tegen het kennisinstituut aan kijkt. De assumptie die daar onder ligt is dat de 

rolopvatting van de geïnterviewden overeen komt met de manier waarop het instituut zich 

daadwerkelijk opstelt. De vragen zijn bijgevoegd in de interviewguide in bijlage 1.  

 Door de vragen open te stellen willen we bereiken dat de geïnterviewde geen 

antwoorden in de mond worden gelegd door de vraagstelling. Het gevaar van open vragen is 

dat ze door niet door alle geïnterviewden hetzelfde worden geïnterpreteerd, waardoor de 

antwoorden niet vergelijkbaar zijn. Toch is voor open vragen gekozen, omdat wanneer we bij 

voorbaat al voorbeelden noemen, zoals van mogelijke centrale waarden, deze door de 

respondent prompt als waarheden kunnen worden opgevat (Emans, 2002). Indien de gegeven 

antwoorden niet bevredigend zijn, wordt doorgevraagd, waarbij indien noodzakelijk wel 

voorbeelden gegeven kunnen worden. 

 

Enquête 

Naast data uit documenten en interviews nemen we ook een enquête af. Het doel van deze 

enquête is meer inzicht te krijgen in de rol die de kennisinstituten op zich nemen bij het 

uitvoeren van hun taken en de vragen die de instituten voorgelegd krijgen. Anders dan de 

andere methoden van dataverzameling is in de enquête rekening gehouden met de invloed van 

de mate waarin er politieke en wetenschappelijke consensus over het onderwerp op de 
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taakinvulling. Het is in de enquête, meer dan in het interview, mogelijk de stellingen toe te 

spitsen op de gekozen indicatoren, zodat er minder kans was op onvergelijkbare antwoorden.  

 De enquête is opgesteld volgende de criteria die ’t Hart, van Dijk, de Goede, Jansen en 

Teunissen (1998) aangeven. Het taalgebruik moet daarbij aansluiten bij de respondent. Dit is 

gedaan door zoveel mogelijk formele terminologie te gebruiken. Wel is er voor gekozen de 

enquête in het Engels op te stellen en zo ook voor te leggen aan alle respondenten. Door hun 

functie en de daarvoor benodigde opleiding en ervaring mag er van uit worden gegaan dat de 

Engelse terminologie door alle respondenten voldoende begrepen wordt. Daarnaast mogen 

vragen niet dubbelzinnig zijn, niet meer dan een onderwerp betreffen, geen feiten bevatten die 

bediscussieerbaar zijn, niet refereren aan normen, niet suggestief zijn en niet multi-

interpretabel. Van een eis van de auteurs is afgeweken: het niet invoegen van ontkennende 

vragen. Er is expres één ontkennende stelling gebruikt, om te controleren of de respondent 

alle stellingen aandachtig leest en beoordeelt. De enquête is bijgevoegd in bijlage  2.   

 Alle respondenten van de interviews hebben de enquête ontvangen, met aan de 

informanten van de buitenlandse instituten de vraag of zij twee of drie extra respondenten 

konden vinden. Deze kleine omvang maakt de enquête van ondergeschikt belang aan de 

andere methoden van dataverzameling. Niettemin kan hij voornamelijk op het punt van de 

invloed van politieke en wetenschappelijke consensus, belangrijke data kan toevoegen, zelfs 

wanneer deze wat betreft betrouwbaarheid zwak zijn door een kleine omvang van de enquête.  

8.3 De Rol van de Onderzoeker 

Tot slot moeten we iets zeggen over de rol van de onderzoeker bij het verzamelen en 

interpreteren van de data. Bij kwalitatief onderzoek speelt de onderzoeker een belangrijke rol, 

omdat deze direct betrokken is bij de dataverzameling als interviewer, observator en 

interpretator (Bleijenbergh, 2009). In het huidige onderzoek hebben we wat betreft de relatie 

met het overheidsorgaan het voordeel dat de interviews door twee personen worden 

afgenomen, die vanuit een verschillende onderzoeksvraag naar dezelfde data kijken. Daardoor 

wordt gezorgd dat een breed scala aan onderwerpen aan bod komt en dat de twee interviewers 

elkaar kunnen aanvullen en corrigeren. Daardoor vormen meerdere perspectieven input voor 

het interview en wordt het verloop niet te veel beïnvloed door de interesses van één persoon 

(Verschuren, 2003). Dat voordeel hebben we niet bij de vragen naar de taakopvatting. Omdat 

dit los staat van het WODC-onderzoek zijn deze vragen hoofdzakelijk door één interviewer 

gesteld.  

 Toch is het huidige onderzoek voornamelijk tot stand gekomen door de interpretatie 
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van één onderzoeker. Doordat de twee interviewers ieder op hun eigen manier met de data aan 

de slag gaan, kunnen we hier formeel niet spreken van intercodeurs-validiteit. Met betrekking 

tot de relatie met het overheidsorgaan zijn interpretaties op basis van interviewdata en 

documentanalyse wel regelmatig bediscussieerd, omdat dit aspect ook in het WODC-

onderzoek terug komt, maar wat betreft de taakinvulling is alle data geanalyseerd door één 

onderzoeker.  

Subjectiviteit in de interpretatie van de data vermijden we zo veel mogelijk doordat we 

van tevoren indicatoren op hebben gesteld die wijzen op de verschillende rollen en de relatie 

tussen kennisinstituut en overheidsorgaan. Door deze deductieve methode maken we onze 

keuzes overal zo expliciet mogelijk. We hopen dat de lezer daardoor de gemaakte keuzes kan 

volgen en voor zichzelf over de subjectiviteit ervan kan oordelen. Daarnaast wordt wat betreft 

de taakinvulling elk geanalyseerd onderzoek twee maal gecodeerd, zodat we kritisch kunnen 

kijken naar de gemaakte keuzes.  

9. Casusselectie 
 

Het MSSD design (Korsten, 2008; p.63) waar we voor gekozen hebben betekent voornamelijk 

dat kennisinstituten moeten worden geselecteerd die dezelfde soort vragen voorgelegd 

krijgen. Voor een dusdanige opzet is gekozen om de invloed van mogelijke verschillen in 

primaire taak op de taakinvulling zo veel mogelijk uit te sluiten. Daartoe zijn een aantal 

selectiecriteria opgesteld. 

9.1 Selectiecriteria 

De selectie van onderzoekseenheden vindt plaats binnen het kader van het WODC-onderzoek. 

Uiteindelijk zijn drie selectiecriteria ontwikkeld, die de verschillende kennisinstituten 

vergelijkbaar maken. Allereerst moeten alle kennisinstituten onderzoek doen op een of 

meerdere terreinen van WODC: (civiel en straf-) rechtspleging en rechtshandhaving, 

criminaliteit, veiligheid, wetgeving, rechtsbestel, immigratie en integratie (afgekort veiligheid, 

justitie en vreemdelingenzaken). Dat betekent dat zij zich bevinden binnen grofweg hetzelfde 

wetenschapsgebied en zich met vergelijkbare onderwerpen bezig houden. Hoewel we niet 

kunnen controleren voor de vraag in hoeverre deze onderwerpen in de verschillende landen 

politiek gevoelig zijn, verwachten we dat de wetenschappelijke gevoeligheid vergelijkbaar is 

en dat de onderwerpen een rol spelen in vergelijkbare politieke discussies. Criminaliteit is 

bijvoorbeeld wereldwijd een fenomeen dat bestreden moet worden. Zedendelicten zijn daarbij 
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extra gevoelig. Er zullen verschillen zitten tussen de mate waarin problemen onderwerp van 

discussie zijn op het moment dat ze door het kennisinstituut worden onderzocht, maar er zit 

wel een overlap in problematiek die centraal staat bij het onderzoek. 

Ten tweede moeten de kennisinstituten hun onderzoek verrichten voor een ministerie 

of ander centraal overheidsorgaan. Dit houdt in dat zij hun hun mandaat verkrijgen van het 

overheidsorgaan, hun onderzoeksprogrammering is afgestemd op de wensen van het 

overheidsorgaan en dat hun financiering voor een belangrijk deel via het overheidsorgaan 

loopt. Zonder dit criterium zouden de instituten geen grensorganisaties zijn. 

Ten derde moeten de instituten voldoende informatie beschikbaar hebben in een voor 

de onderzoekers toegankelijke taal: Nederlands, Engels of Duits. De redenen voor dit 

criterium zijn hoofdzakelijk praktisch van aard. Er is onvoldoende budget aanwezig om 

stukken te laten vertalen. 

Een vierde criterium is dat de kennisinstituten een min of meer vergelijkbare opdracht 

moeten hebben als WODC. Dat houdt in dat het doen van wetenschappelijk (beleidsrelevant) 

onderzoek hun primaire taak is. Zo zouden we WODC niet kunnen vergelijken met 

bijvoorbeeld de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, omdat hun primaire taak het 

adviseren van de overheid is. Een laatste criterium hangt hiermee samen – en vloeit daarnaast 

voort uit de hier gemaakte methodologische keuzes – en is dat de kennisinstituten evaluatief 

onderzoek moeten doen.  

 Door het MSSD design zijn de gekozen kennisinstituten functioneel equivalent. 

Daarbij moeten we wel in de gaten houden dat de overheidsorganen waar zij onder vallen dat 

niet altijd zijn. Het derde selectiecriterium heeft tot gevolg dat de instituten zich allemaal 

binnen de zogeheten ‘Westerse wereld’
15

 bevinden. Alle kennisinstituten bevinden zich in een 

democratie. Wel is het zo dat vier van de geselecteerde instituten zich in een federale staat 

bevinden, waardoor lokale overheden voor hen ook belangrijke partners zijn. Ook is niet 

gecontroleerd voor de relaties die kennisinstituten mogelijk hebben met andere partijen, zoals 

belangengroepen, het publiek en de uitvoerders, zoals de politie.  

9.2 Casusselectie 

 Voor het vinden van kennisinstituten op het gebied van veiligheid, justitie en 

vreemdelingenzaken hebben we van twee bronnen gebruik gemaakt: de relaties van 

medewerkers van WODC en internationale netwerken van kennisinstituten op het gebied van 
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 Daaronder verstaan we hier Europa, Noord-Amerika en Australië. 
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criminologie en migratie. Daarnaast is op internet gezocht met de zoektermen ‘(civil) 

litigation’, ‘immigration’, ‘integration’ en ‘criminology’ in combinatie met ‘research’, 

‘government’, of de naam van een land. Dit heeft geen nieuwe kennisinstituten opgeleverd. 

De netwerken waar we gebruik van hebben gemaakt zijn: 

 World Criminal Justice Library Network (WCJLN)
16

: het WCJLN is een wereldwijd 

netwerk waarbij in totaal 79 verschillende instituten en documentatiecentra op het 

gebied van criminologie zijn aangesloten.  

 The European Migration Network (EMN)
17

: het European Migration Network is een 

Europese organisatie die migratie en integratie binnen de Europese Unie en haar 

lidstaten wil onderzoeken. Zij hebben 28 National Contact Points in de verschillende 

lidstaten, die onderzoek doen op dit gebied. Deze maken vaak deel uit van grotere 

organisaties, die interessant kunnen zijn voor het onderzoek.  

 De International Legal Aid Group (ILAG)
18

: ILAG is een netwerk van academici, 

beleidsmakers en uitvoerders op het gebied van rechtshulp, met als doel de evidence-

base van beleid op het gebied van rechtshulp en andere diensten op het gebied van het 

recht voor armen te verbeteren. Er zijn geen instituten bij dit netwerk aangesloten, 

maar zij organiseren een tweejarige conferentie die door verschillende organisaties 

(bijvoorbeeld universiteiten, rechtshulp organisaties of ministeries) gesponsord wordt. 

De laatste drie conferenties (2007, 2009 en 2011) zijn door 24 verschillende 

organisaties gesponsord.  

Van de 133 aangesloten organisaties bleven er, na selectie op de omschreven criteria, twaalf 

over. Deze twaalf instituten beschikten over voldoende openbare informatie, of zijn 

aangeschreven met een informatieverzoek. In deze fase zijn nog vier instituten afgevallen. In 

drie gevallen, het Department of Citizenship and Immigration in Canada en het Australian 

Department of Immigration and Citizenship en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 

Criminologie (NICC) in België, konden we ondanks meerdere pogingen geen toegang tot het 

instituut verkrijgen. Een vierde organisatie, het Labour & Immigration Research Centre van 

Nieuw-Zeeland, gaf aan pas kort te bestaan en in de nabije toekomst weer opgeheven te 

worden. Als gevolg kon over deze instituten niet voldoende informatie worden verzameld om 

ze mee te nemen in het onderzoek.  
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 Website: http://andromeda.rutgers.edu/~wcjln/WCJ/ 
17

Website: http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html 
18

Website: http://www.ilagnet.org/index.php 
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Bij een instituut is een uitzondering gemaakt op het criterium van de toegankelijkheid 

van de informatie. De Brottsförebyggande Rådet (Brå) is een Zweeds instituut met slechts een 

beperkte Engelse informatievoorziening. Toch is er voor gekozen dit instituut mee te nemen, 

omdat WODC hier veel waarde aan hechtte. Brå doet veel onderzoek op het terrein van 

veiligheid (bijvoorbeeld preventie- en politieonderzoek), een onderzoeksterrein dat pas in 

2010 bij WODC is gekomen en daarom vrij nieuw is. Hier wil WODC meer over leren. In de 

vertaling van de stukken is gewerkt met een relatie van de onderzoekers die een studie 

Zweeds heeft gevolgd. 

Twee van de voor het WODC-onderzoek geselecteerde kennisinstituten kunnen niet 

worden meegenomen in het huidige onderzoek. Een instituut, Home Office Science, heeft 

aangegeven niet mee te kunnen werken, omdat zij vanuit hun bevoegdheden de voor dit 

onderzoek gestelde vragen niet konden beantwoorden. Het LSRC is niet meegenomen, omdat 

zij laat waren in het beantwoorden van de voor het WODC-onderzoek relevante vragen. 

Daardoor is het niet meer mogelijk geweest de aanvullende informatie noodzakelijk voor het 

huidige onderzoek tijdig te verkrijgen. Dit leidt tot selectie van de volgende zeven 

kennisinstituten: 

 

Tabel 8: Geselecteerde Kennisinstituten 
Kennisinstituut Land: Geselecteerd via: 

Australian Institute of Criminology 
(AIC) 

Australië WCJLN 

Forschungsgruppe van de Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

Duitsland EMN 

Brottsförebyggande Rådet (Brå) Zweden Contacten van medewerkers/wens 
WODC 

Kriminologische Zentralstelle (KrimZ) Duitsland WCJLN 

National Institute of Justice (NIJ) Verenigde 
Staten 

WCJLN en contacten medewerkers 
WODC 

Reseach and Statistics Division (RSD) Canada WCJLN 

Wetenschappelijk Onderzoek- En 
documentatiecentrum (WODC)  

Nederland Stage  
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Resultaten 

In de resultatensectie zullen de zeven kennisinstituten afzonderlijk omschreven worden. 

Daarbij zullen we per kennisinstituut de relatie met het overheidsorgaan en rol die 

kennisinstituten bij de invulling van hun taak op zich nemen uiteenzetten. Daarnaast zullen 

we kort ingaan op het instituut zelf en haar taken, om de vergelijkbaarheid van de zeven 

instituten aan te tonen. De beschrijving van de resultaten is opgedeeld in twee hoofdstukken. 

Hoofdstuk tien bespreekt de relatie met het overheidsorgaan en hoofdstuk elf de taakinvulling. 

De analyse van de resultaten volgt direct op de bespreking van de resultaten aan het einde van 

elk hoofdstuk.  

 

Tijdens de dataverzameling zijn een aantal zaken niet volgens de methodologische opzet 

verlopen. Ten eerste bleek bij de documentanalyse dat het niet mogelijk was van elk instituut 

tien evaluaties of reviews te verzamelen. Hier zijn we alleen bij NIJ in geslaagd. We hebben 

daarom andere soorten onderzoek mee moeten nemen. Daarbij zijn voornamelijk onderzoeken 

gekozen die een causale relatie meten of een model ontwikkelen. Monitorend onderzoek – 

periodiek terugkerende studies naar de omvang en ontwikkeling van een fenomeen in de 

samenleving
19

 – en eenmalige studies van een maatschappelijk fenomeen, fenomeenstudies, 

zijn vermeden. 

 Bij Brå, KrimZ en NIJ hebben we nog een extra aanpassing moeten maken. Brå heeft 

geen zelf uitgevoerd, Engelstalig onderzoek. Daarom is gebruik gemaakt van Engelse 

samenvattingen die Brå maakt, waarbij we er vanuit gaan dat de samenvatting dezelfde rol 

weerspiegelt als het originele onderzoek. KrimZ is een klein instituut en bij bestudering van 

de publicaties bleek dat een groot deel daarvan bestaat uit bundelingen van wetenschappelijke 

artikelen, geschreven door externen, maar niet in opdracht van KrimZ. Er zijn maar vier 

bruikbare onderzoeken gevonden. NIJ is een instituut dat zelf weinig onderzoek uitvoert, 

maar vrijwel alles uitbesteedt en dan het proces begeleidt. We hebben hier dus het criterium 

dat onderzoek uitgevoerd moet worden door het instituut zelf los moeten laten. We hebben er 

ondanks deze enigszins afwijkende taak niet voor gekozen het instituut uit het onderzoek te 

verwijderen, omdat we dan slechts één intern verzelfstandigd instituut overhielden.  

 Ten tweede is het ondanks meerder pogingen niet bij alle instituten gelukt de 

interviewvragen over de rol die het instituut op zich neemt te stellen. Bij twee instituten, RSD 

                                                 
19

 Bijvoorbeeld de Monitor Criminaliteit en Rechtshandhaving van WODC. 
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en NIJ, is het in het interview niet mogelijk geweest deze vragen te stellen. Op latere 

verzoeken deze vragen per email te beantwoorden is niet gereageerd. Bij KrimZ bleek tijdens 

de analyse dat de antwoorden op de vragen niet bruikbaar zijn, omdat ze niet aansluiten bij de 

opgestelde indicatoren.  

 Ten derde is de enquête uiteindelijk vrijwel niet gebruikt. Drie instituten (AIC, BAMF 

en RSD) hebben niet gerespondeerd. Twee instituten hebben één enquête ingevuld (NIJ en 

Brå), KrimZ
20

 twee en WODC vier. Gaan we uit van de gewenste drie respondenten per 

instituut, dan is dit een respons-rate van 35%, erg laag gezien de kleine omvang van de 

enquête. Daarnaast bleek bij nadere bestudering dat een aantal stellingen uit de enquête niet 

bruikbaar was, omdat ze niet exclusief op één rol wezen. Daardoor bleven niet alle vier de 

rollen evenredig vertegenwoordigd in de enquête. Daarom is besloten de enquêteresultaten – 

voor de instituten die gerespondeerd hebben – alleen mee te nemen met betrekking tot het 

soort vragen dat aan het instituut gesteld wordt. 

10. Van Intern tot Extern Verzelfstandigd 
 

In dit hoofdstuk bespreken we per instituut hoe zij zich tot het overheidsorgaan waarvoor het 

onderzoek doet verhoudt en welke controlemogelijkheden het overheidsorgaan heeft. Door de 

taak van het instituut te omschrijven, tonen we ook de vergelijkbaarheid van de zeven cases 

aan. In de laatste paragraaf zullen we de resultaten voor alle instituten samenpakken en 

grafisch weergeven.  

10.1 AIC 

Het Australian Institute of Criminology omschrijft zichzelf als “the national knowledge centre 

on crime and criminal justice” (Interview AIC, 10-05-2012; AIC, 2012). AIC doet – 

voornamelijk voor de Australische Staten en Territoria – onderzoek op het gebied van 

criminaliteit. Opgericht onder de Crimonology Research Act (1971) heeft AIC als taak (CRA 

1971, art. II.6):
 

 To conduct criminological research, 

 To communicate the results of that research,
21

 

 To administer programs for awarding grants and engage specialists for criminological 

research. 

 

                                                 
20

 Een van de respondenten heeft de enquête echter verkeerd geïnterpreteerd, doordat de casus niet als fictief is 

opgevat maar als verwijzing naar een eerder uitgevoerd onderzoek. Dat maakt de resultaten minder betrouwbaar. 
21

 Naar verschillende overheden binnen Australië 
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Deze taak vervult AIC door het uitvoeren van monitoren, fenomeenstudies, evaluaties, 

reviews en statistische studies
22

. In het huidige onderzoek is ook een studie ontdekt waarin 

een model voor beleid wordt opgezet. Dit gebeurt met 52 personen (AIC, 2011). Het budget 

komt grotendeels van het Attorney-General’s departement, waar AIC onder valt (Interview 

AIC, 10-05-2012). 

 

Organisatorische verhouding 

AIC is een ‘portfolio agency’ van het Attorney-General’s department (‘het departement’), dat 

verantwoordelijk is voor justitie en binnenlandse zaken (m.n. veiligheid). De Attorney-

General is de hoogste wetgever en maakt meestal onderdeel uit van het kabinet. Hij wordt 

bijgestaan door twee ministers, onder wie de Minister for Justice (‘de minister’) waar AIC 

onder valt. De status van portfolio agency houdt in dat AIC een gelijke status heeft aan de 

rechtbanken, de politie en de veiligheidsdienst (AG’s department, 2012; Interview AIC, 10-

05-2012). Daarmee staat AIC tussen de centrale overheid en de staten en territoria (voor wie 

zij het meeste onderzoek doen) in (Interview AIC, 10-05-2012). AIC is tot stand gekomen 

onder de Criminology Research Act (1971), waarin de opdracht is omschreven. Het instituut 

heeft via deze weg een contract afgesloten met het departement.  

AIC is gevestigd in een eigen gebouw (Interview AIC, 10-05-2012) en voert een eigen 

bedrijfsvoering; het instituut heeft een afdeling voor personeel en voor financiën en een 

corporate director (AIC, 2012a). AIC is dus een extern verzelfstandigd orgaan. Het voldoet 

ook aan alle relevante kenmerken die we hebben gesteld aan de herkenbaarheid als instituut. 

AIC heeft een eigen directeur (AIC, 2012a), een eigen naam, produceert zelf jaarverslagen 

(AIC, 2011) en heeft een eigen website (www.aic.gov.au).  

 

Controle 

Wat betreft het programmeren van het onderzoek stelt AIC: “we’re generally not instructed to 

do research by the Attorney-General’s department, although, we have a minister who we 

report to” (Interview AIC, 10-05-2012), maar wanneer de minister bepaald onderzoek vraagt 

moet dat wel uitgevoerd worden (Interview AIC, 10-05-2012; Criminology Research Act, 

1971; art. 16). AIC krijgt jaarlijks een ‘statement of expectations’ van de minister, waarin de 

strategische prioriteiten voor AIC worden aangegeven (AIC, 2012a; ‘statement of 

expectations’). Hierin staan ook onderwerpen voor onderzoek aangegeven. AIC formuleert 

                                                 
22

 De soorten onderzoek die het instituut uitvoert zijn afgeleid uit de interviews en de onderzoeken die we tegen 

zijn gekomen bij de selectie van tien onderzoeken voor analyse.  

http://www.aic.gov.au/
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hier een formele reactie op (‘statement of intent’; AIC, 2012a). Daarnaast heeft AIC geen 

onderzoeksprogrammering, maar wordt samen met de Criminology Research Advisory 

Council (bestaande uit hooggeplaatste beleidsmakers van de staten en territoria) en de 

directeur van AIC een aantal onderzoeksprioriteiten vastgesteld (Interview AIC, 10-05-2012)
 

23
.
 
 

 Tijdens het onderzoeksproces is AIC vrij om de onderzoeksmethoden te bepalen en de 

kwaliteit van het onderzoek te waarborgen (Interview AIC, 10-05-2012). De gekozen 

onderzoeksmethoden worden bediscussieerd met het afdelingshoofd, onderzoeksdirecteur en 

de directeur van AIC (Interview AIC, 10-05-2012). De kwaliteit wordt gewaarborgd door 

double blind peer review
24

 (Interview AIC, 10-05-2012). 

 AIC publiceert bijna alles, maar weerhoudt zich van publicatie in twee 

omstandigheden (Interview AIC, 10-05-2012); wanneer met de aanvrager
25

 wordt 

afgesproken het onderzoek wegens vertrouwelijkheid van de informatie niet te publiceren en 

wanneer reeds wordt gepubliceerd op naam van een andere organisatie. Daarnaast is het zo 

dat de minister eerst moet besluiten of een onderzoek van AIC op naam van het departement 

of op eigen titel wordt gepubliceerd (Interview AIC, 10-05-2012). Hierbij kan het voorkomen 

dat de minister een tijdje ‘op het rapport zit’ (Interview AIC, 10-05-2012). Voor het contact 

met de pers geldt hetzelfde. Het staat AIC vrij contact op te nemen met de pers, maar de 

minister moet besluiten of dit met een persbericht van het departement of alleen vanuit AIC 

komt (Interview AIC, 10-05-2012). Er is dus wel enige mate van controle door het 

overheidsorgaan aanwezig.  

10.2 BAMF 

De Bundesamt für Migration und Flüchtlinge is de federale dienst verantwoordelijk voor asiel 

en migratie in Duitsland. De dienst heeft in 2004 de opdracht gekregen om een 

competentiecentrum te zijn voor kwesties die te maken hebben met migratie en integratie, 

door kennis en analytisch bewijs te verzamelen die het management van immigratie kunnen 

ondersteunen (Wenzel en Ohm, 2008; Zuwanderungsgesetz, 2004; art. 75.4). Om deze taak 

uit te voeren is vanaf 1 januari 2005 de Forschungsgruppe (‘onderzoeksgroep’) opgericht 

binnen de BAMF. De onderzoeksgroep kent een omvang van ongeveer 24 personen 

(Interview BAMF, 14-05-2012). Het budget komt van het ministerie. De onderzoeksgroep 

                                                 
23

 Deze onderzoeksprioriteiten zijn niet terug te vinden op de website.  
24

 Dat houdt in dat zowel de peer reviewer als de onderzoeker van elkaar niet weten wie ze zijn.  
25

 Meestal een overheidsorgaan. 



Onderzoek voor Beleid: de Taakinvulling van Kennisinstituten 55 

 

voert monitoren en fenomeenstudies uit evenals evaluaties, toetsend onderzoek en statistiek 

(Interview BAMF, 14-05-2012).  

 

Organisatorische Verhouding 

De onderzoeksgroep vormt (het grootste deel van) een afdeling binnen de Bundesamt. Binnen 

deze afdeling delen zij de administratieve ondersteuning met het centraal register voor 

buitenlanders (Ausländerzentralregister) (BAMF, 2012a; p.10; Interview BAMF, 14-05-

2011). De Bundesamt is een federale dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken (‘het 

ministerie’), waar ook met betrekking tot het onderzoek aan wordt gerapporteerd (Interview 

BAMF, 14-05-2012). De geïnterviewde stelt verder “we do not have the organization to be an 

own research institute, we only do research within a ministry” (Interview BAMF, 14-05-

2012).  

Hoewel de Zuwanderungsgesetz de Bundesamt de taak geeft onderzoek te doen, richt 

zij hiertoe geen apart orgaan op. Ook zijn er geen andere contracten of relevante regelgeving 

zichtbaar die wijzen op expliciete afspraken tussen de Bundesamt of het ministerie en de 

onderzoeksgroep. Hoewel de onderzoeksgroep wel herkenbaar is als groep, met een eigen 

structuur, jaarverslagen en sinds 2011 een eigen plek op de website van de BAMF (BAMF, 

2012a), is het geen apart instituut binnen de Bundesamt. De onderzoeksgroep heeft geen eigen 

directeur (BAMF, 2012, p.10), geen aparte naam en geen eigen website. De onderzoeksgroep 

heeft verder geen eigen bedrijfsvoering. Zij hebben wel financiële en organisatorische 

ondersteuning (BAMF, 2010) en een budget voor personeel, huisvesting en statistiek 

(Interview BAMF, 14-05-2012), maar zijn niet zelf verantwoordelijk voor het management 

daarvan. Wanneer groter onderzoek gedaan moet worden uitbesteed, moet bijvoorbeeld extra 

budget aan het ministerie worden gevraagd (Interview BAMF, 14-05-2012). De 

onderzoeksgroep is dus intern georganiseerd. 

 

 Controle 

De onderzoeksgroep werkt wel met een meerjarige onderzoeksprogrammering (Interview 

BAMF, 14-05-2012), maar het is niet duidelijk wat deze precies inhoudt. De 

onderzoeksprogrammering wordt ontwikkeld in samenwerking met de Bundesamt, de 

adviesraad (bestaand uit externe wetenschappers) en het ministerie (Interview BAMF, 14-05-

2012; BAMF, 2012a). Dit gebeurt dus in dialoog. Wel is de onderzoeksgroep volledig vrij in 

het bepalen van de methoden en structuur van het onderzoek en bij de kwaliteitsborging 
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(Interview BAMF, 14-05-2012)
26

. Dit laatste gebeurt informeel door wetenschappelijke 

collega’s binnen en buiten de Bundesamt (Interview BAMF, 14-05-2012). 

 Met betrekking tot publicatie en mediabeleid vindt wel enige controle door het 

ministerie plaats. Hoewel dit volgens de geïnterviewde normaalgesproken niet gebeurt, kan 

het voorkomen dat de minister besluit onderzoek niet te publiceren (Interview BAMF, 14-05-

2012). Hij heeft dus het laatste woord. Wanneer de onderzoeksgroep resultaten wil 

communiceren naar de media moet dit besproken worden met de communicatiegroep van de 

Bundesamt en wordt samen met hen een tekst ontwikkeld (Interview BAMF, 14-05-2012). 

10.3 Brå 

De Brottsförebyggande Rådet is de Zweedse Nationale Raad voor Criminaliteitspreventie. De 

formele taak is het bijdragen aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van 

criminaliteitsbeleid en het bevorderen van criminaliteitspreventie (Förordnung
27

 2007:1107, 

2007, art. 1). Daaronder valt het uitvoeren van onderzoek en statistiek, het ondersteunen van 

de lokale criminaliteitspreventie
28

 en het verzamelen en verspreiden van kennis op het gebied 

van criminaliteit en veiligheid, de gebieden waarop Brå onderzoek doet (Förordnung 

2007:1107, 2007; art.2; Brå 2009; Brå, 2011; Brå, 2012; Interview Brå, 16-05-2012). Wat 

betreft onderzoek doet Brå, zo wordt duidelijk uit de omschrijving van de verschillende 

afdelingen, naast statistiek aan monitoring, fenomeenstudies, evaluaties, reviews en 

methodenontwikkeling (Brå, 2009). Uit de enquête blijkt dat de vragen die Brå krijgt 

voornamelijk informatief, statistisch of evaluerend van aard zijn. Ook wordt gevraagd 

beleidsopties te ontwikkelen. In de selectie van documenten kwam dan ook een studie naar 

voren waarin dit gedaan wordt. De vragen komen doorgaans van het ministerie of worden 

door Brå in samenwerking met het ministerie ontwikkeld (enquête). Brå doet dit met 76 

medewerkers (Brå, 2012)
29

. Het budget komt van het Zweedse ministerie van justitie (‘het 

ministerie’) (Interview Brå, 16-05-2012).  

 

 

 

                                                 
26

 Daarbij moet wel opgemerkt worden dat wegens de kleinere omvang review een minder prominente plaats  

inneemt bij de BAMF: hier zijn geen formele structuren voor. 
27

 Verordening 
28

 Dit doet Brå vanuit de kennis die zij verzamelen. Dat houdt in dat zij bijvoorbeeld lezingen geven (Interview 

Brå, 16-05-2012) of informatiepakketten en andere tools ontwikkelen die lokaal gebruikt kunnen worden 

(Jaarverslag Brå 2008; Jaarverslag Brå 2010). Zie voor een voorbeeld www.brottsrummet.se.  
29

 Het is onduidelijk in hoeverre de website op dit punt up to date is.  

http://www.brottsrummet.se/
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Organisatorische Verhouding 

Brå is een Myndighete; een autoriteit of agentschap. Het instituut vergelijkt zichzelf wat 

positie betreft met bijvoorbeeld de politie of de rechtbank (Interview Brå, 16-05-2012). 

Formeel is het geen onderdeel van het ministerie (Ministry of Justice Sweden, 2011; 

Interview Brå, 16-05-2012; jaarverslag Brå 2010). Brå’s opdracht is geschreven in een 

Verordening (Förordnung
30

 2007:1107, 2007) van het ministerie.  

Brå heeft dus een contractuele relatie met het ministerie. Dit, en het feit dat Brå 

gevestigd is in een eigen gebouw, maken dat Brå een extern verzelfstandigd orgaan is. Brå 

heeft daarnaast een eigen bedrijfsvoering; is verantwoordelijk voor financiën, personeel en 

andere management en office diensten (Brå, 2009). Het is, met een eigen naam, website 

(www.bra.se), directeur en jaarverslagen, ook duidelijk herkenbaar als instituut. 

 

Controle 

Brå krijgt jaarlijks een ‘steering letter’ van het parlement, via het ministerie, met daarin taken 

voor het komende jaar (waaronder concrete onderzoeksvragen) en vereisten voor de 

rapportage over haar activiteiten (Interview Brå, 16-05-2012, Justitiedepartementet, 2011). 

Dit is tevens de onderzoeksprogrammering (Interview Brå, 16-05-2012). In het interview 

wordt aangegeven dat hier wel een dialoog aan vooraf gaat: 

 

It’s always a dialogue before the decision. And they pretty much listen to us [..]. 

But they are also in the power position, so they in the end can say, well, we hear 

what you say, but it doesn’t matter because we want this. [..] But, we have a very 

well-functioning dialogue.  

 

De onderzoeksprogrammering wordt dus, in overleg met Brå, zowel opgesteld als vastgesteld 

door het ministerie.  

 In het verdere onderzoeksproces is het ministerie echter niet expliciet betrokken bij de 

werkzaamheden van Brå en kan zij dus geen controle uitoefenen. Brå kan zelf haar 

onderzoeksmethoden bepalen (Interview Brå, 16-05-2012) en ook bij de kwaliteitsborging is 

het ministerie niet betrokken. Dit gebeurt door middel van referentiegroepen die tijdens het 

onderzoeksproces feedback geven en peer review aan het einde; maar zowel de leden van de 

referentiegroepen als de peer reviewers zijn wetenschappers (Interview Brå, 16-05-2012).  

Brå publiceert alles, maar heeft hierover geen afspraken met het ministerie: “we have a 

machinery that works” (Interview Brå, 16-05-2012). Hoogstens kan het ministerie vragen of 

                                                 
30

 Verordening 
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een publicatie gecoördineerd kan worden met een van hun activiteiten (Interview Brå, 16-05-

2012). Het ministerie wordt doorgaans een aantal dagen voor publicatie geïnformeerd. Brå 

heeft daarnaast de vrijheid zelf contact op te nemen met de media en persberichten naar buiten 

te brengen (Interview Brå, 16-05-2012). De enige uitzondering vormen de statistieken; op dit 

punt is er overkoepelende regelgeving die stelt dat de publicatiedatum van statistieken bij 

voorbaat moet worden vastgesteld (Interview Brå, 16-05-2012).  

10.4 KrimZ 

De Kriminologische Zentralstelle is een klein, privaat onderzoeksinstituut (Statuten Krimz, in 

KrimZ, 2012a; Interview KrimZ, 08-05-2012) op het gebied van criminologie met negen 

medewerkers (Interview KrimZ, 08-05-2012). Het instituut is opgericht door de ministeries 

van justitie van de verschillende Duitse deelstaten en het federale ministerie van justitie, die 

functioneren als leden van de vereniging. Krimz’ taak is (KrimZ, 2012a) meer inzicht te 

krijgen in criminologische onderwerpen, wat het doet door criminologisch onderzoek uit te 

voeren. Daarnaast heeft het instituut ook een portaalfunctie: het toegankelijk maken van 

literatuur en onderzoek op het gebied van de criminologie voor wetenschappers en uitvoerders 

in de justitiële keten. KrimZ krijgt vooral verzoeken tot informatie of evaluatie (enquête), 

maar volgens de enquête geen verzoeken beleidsopties te vergelijken. Uit de documentanalyse 

komt echter wel een studie naar voren waarin beleid wordt ontworpen. Hoewel KrimZ zelf 

stelt voornamelijk evaluaties uit te voeren (Interview KrimZ, 08-05-2012) komt ook dit in de 

documentanalyse niet duidelijk naar voren. Monitoren lijken dominanter te zijn; KrimZ heeft 

er twee die jaarlijks terugkeren (KrimZ, 2012c). Daarnaast voert het instituut ook 

fenomeenstudies uit. KrimZ consulteert met de verschillende leden over de vraag waar 

vrijgekomen onderzoeksruimte voor zal worden ingezet (Interview KrimZ, 08-05-2012).  

 

Organisatorische Verhouding 

KrimZ is gevestigd in Wiesbaden, waar het over een eigen locatie beschikt (Interview KrimZ, 

08-05-2012). Het instituut stelt zelf een begroting en personeelsplan op, maar moet deze wel 

ter goedkeuring voorleggen aan de leden en daarna aan de federale minister van financiën en 

gelijkwaardige vertegenwoordigers op het niveau van de deelstaten (KrimZ, 2012a; p.61). De 

leden komen twee maal per jaar samen (KrimZ, 2012a). Volgens de geïnterviewde wordt dan 

ook niet alles langs de leden geleid (Interview KrimZ, 08-05-2012). De contractuele relatie 

met deze leden wordt geregeld in de statuten (KrimZ, 2012a) en in deze vergaderingen. 

KrimZ heeft dus een contract, een eigen gebouw en een bijna zelfstandige bedrijfsvoering.  
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 Wat betreft de herkenbaarheid als instituut voldoet KrimZ met een eigen naam, eigen 

jaarverslagen, eigen website (www.krimz.de) en een eigen directeur aan alle gestelde 

voorwaarden. KrimZ is dan ook een extern verzelfstandigd instituut. Je zou kunnen stellen dat 

doordat keuzes over financiën en personeel moeten worden voorgelegd aan de leden en 

minister van financiën, de bedrijfsvoering slechts deels door het instituut wordt geregeld. 

Echter, dit gebeurt niet altijd en het bestempelen van de KrimZ als intern verzelfstandigd zou 

afdoen aan het feit dat de KrimZ geen onderdeel uitmaakt van een ministerie. De invloed van 

de leden kunnen we beter een plaats geven bij de mate van controle.  

 

Controle 

KrimZ heeft geen onderzoeksprogrammering, maar stelt haar leden op de hoogte wanneer er 

ruimte is voor nieuw onderzoek en vraagt om input voor de vrijgekomen ruimte (Interview 

KrimZ, 08-05-2012). Voor het onderzoek dat KrimZ onderneemt moeten de leden 

toestemming geven (Interview KrimZ, 08-05-2012). Door extra middelen (van derde partijen) 

kan de KrimZ ook aanvullend onderzoek doen, dat aansluit bij de expertise van de 

medewerkers (KrimZ, 2012b). Wanneer het onderzoek eenmaal loopt, is KrimZ vrij in het 

bepalen van de methoden (Interview KrimZ, 08-05-2012).  

 Wat betreft het publiceren van onderzoek staat het KrimZ vrij kaar eigen onderzoek te 

publiceren, maar zij doet dit pas nadat de ministeries (federaal en op deelstatelijk niveau) zes 

maanden de tijd hebben gehad een reactie voor te bereiden (Interview KrimZ, 08-05-2012.). 

Omdat de KrimZ een klein instituut is wordt er niet veel gedaan op het gebied van 

kwaliteitsborging en wordt er ook geen actief mediabeleid gevoerd (Interview KrimZ, 08-05-

2012). Over deze twee dimensies kunnen we dan ook niets zeggen.  

10.5 NIJ 

Het National Institute of Justice is het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse Department 

of Justice (‘het departement’). Anders dan de andere instituten voert NIJ amper zelf 

onderzoek uit
31

. Het instituut heeft als taak wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 

criminaliteit te ondersteunen, kennis naar de praktijk te vertalen, de technologische 

mogelijkheden van de justitiële keten te vergroten en verschillende wetenschappelijke 

disciplines met elkaar te verbinden (NIJ, 2012a). NIJ laat onderzoek uitvoeren op het gebied 

van criminaliteit, technologie en forensica. Daarvoor ontwikkelt het instituut ‘solicitations’; 
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 De medewerkers van NIJ zijn, ondanks de enigszins afwijkende functie, wel wetenschappelijk onderzoekers.  

http://www.krimz.de/
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NIJ geeft aan op welk gebied het onderzoek zou willen laten verrichten, waarop organisaties 

kunnen solliciteren (NIJ 2012b). NIJ begeleidt deze uitbestede onderzoeken en schrijft soms 

zelfs zelf de rapporten (Interview NIJ, 11-05-2012). Dit gebeurt met 85 medewerkers 

(Interview NIJ, 11-05-2012). Het basisbudget komt van het departement (Interview NIJ, 11-

05-2012). 

De vragen die NIJ krijgt voorgelegd hebben vooral betrekking op informatie, evaluatie 

en het vergelijken van beleidsopties (enquête). Het ontwikkelen van beleidsopties komt 

eigenlijk niet voor. Vragen worden ontwikkeld door NIJ zelf, met het ministerie of met andere 

partners. Dat zij dit laatste stellen komt overeen met het feit dat bij het uitbestede onderzoek 

ook de instituten die het onderzoek uitvoeren een stem hebben (NIJ, 2012b).  

 

Organisatorische Verhouding 

NIJ is onderdeel van het Office of Justice Programs (OJP) en heeft een eigen directeur 

(Wellford, Chemers en Schuck, 2010; hfdst.2). Deze rapporteert aan het hoofd van OJP, die 

op haar beurt rapporteert aan de Attorney General, hoofd van het departement. OJP is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van NIJ. OJP overziet het budget en beheerst de 

ondersteunende diensten zoals communicatie en financiën (Wellford, Chemers en Schuck, 

2010; hfdst.2). In een evaluatie van NIJ wordt gesteld dat waar NIJ aanvankelijk wel de 

verantwoordelijkheid had voor meer activiteiten met betrekking tot budgettering, staf en 

administratie, OJP sinds 2005 deze activiteiten meer naar zich toe trekt. Zo is er bijvoorbeeld 

een vaste procedure voor sollicitaties, screent OJP de sollicitanten en stuurt een groep die het 

geschikt acht door (Wellford, Chemers en Schuck, 2010; hfdst. 2). In reactie op deze evaluatie 

schrijft de directeur van NIJ: “NIJ will seek to affirm the necessary and practical independent 

authority in four core domains: appropriations and budget, grant-making and acquisitions, 

publication and dissemination and functional support operations. This will be accomplished in 

the next six months” (Laub, 2011). Het is niet duidelijk in hoeverre dit ook daadwerkelijk is 

gebeurd. Wel is duidelijk dat NIJ zelf een rol speelt in de bedrijfsvoering. Het instituut is 

gevestigd in hetzelfde gebouw als OJP.  

 Wat betreft de herkenbaarheid als instituut heeft NIJ een directeur (NIJ, 2012c), een 

eigen website (www.nij.gov), een eigen naam, en eigen jaarverslagen (NIJ, 2011). NIJ is dus 

ondanks het ontbreken van een contract een intern verzelfstandigd orgaan.  

 

 

 

http://www.nij.gov/
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Controle 

NIJ heeft geen onderzoeksprogrammering; NIJ zet een brede koers uit waarin uiteen wordt 

gezet op welk gebied het onderzoek wil sponsoren (NIJ, 2012b). Dit wordt vastgesteld in 

samenwerking met uitvoerders op lokaal niveau, zoals de politie (Interview NIJ, 11-05-2012). 

Op basis van deze koers kunnen beurzen bij het instituut worden aangevraagd. Uiteindelijk 

bepaalt het NIJ welk onderzoek gedaan wordt (Interview NIJ, 11-05-2012; Wellford, Chemers 

en Schuck, 2010; hfdst. 2). In het consultatieproces voorafgaand aan de vaststelling van de 

koers wordt ook aan beleidsmakers gevraagd wat zij zouden willen weten (Interview NIJ, 11-

05-2012). NIJ bepaalt de koers echter. Bij de uitvoering en kwaliteitsborging van het 

onderzoek zijn beleidsmakers niet betrokken; dit gebeurt door NIJ in samenwerking met de 

instantie waaraan het onderzoek is uitbesteed (Interview NIJ, 11-05-2012). Voor de 

kwaliteitsborging is geen vast format (Interview NIJ, 11-05-2012). 

 Wat betreft de output staat het NIJ vrij om te publiceren en publiceert het instituut ook 

alles, tenzij een rapport van zeer slechte kwaliteit is (Interview NIJ, 11-05-2012). Ook staat 

het NIJ vrij om contact op te nemen met de media (Interview NIJ, 11-05-2012). Wel moet 

opgemerkt worden dat het vaak de instituten zijn waaraan het onderzoek uitbesteed wordt die 

publiceren en contact zoeken met de media (Interview NIJ, 11-05-2012). 

10.6 RSD 

De Research and Statistics Division is onderdeel van het Canadese Department of Justice 

(‘het departement’). RSD doet onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtspleging, in 

het privaat- en publiekrecht en heeft als taak wetenschappelijk onderzoek te doen dat als basis 

voor beleid kan dienen (RSD, 2008b; Interview RSD, 15-05-2012). Dit onderzoek doet het in 

de vorm van monitoring en statistiek. Hoewel RSD informeel wel aan evaluatie doet, noemt 

het instituut dit formeel niet zo omdat het ministerie een aparte unit voor beleidsevaluatie kent 

(Interview RSD, 15-05-2012). Dit gebeurt met 34 medewerkers en een basisbudget voor 

personeel en huisvesting van het departement (Interview RSD, 15-05-2012). Geld voor het 

onderzoek wordt afgetrokken van de begroting van de instantie die het onderzoek aanvraagt, 

maar komt niet op de begroting van RSD terecht (Interview RSD, 15-05-2012). 

 

Organisatorische Verhouding  

RSD is intern georganiseerd. “In some other organisations they have tried to establish 

research as very independent even within the ministry. It’s not so here. We’re very tied in; in 

fact we don’t work on any projects that I cannot connect a policy file or policy officer to” 
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(Interview RSD, 15-05-2012). Er is dan ook geen wetgeving gevonden die de oprichting van 

RSD of de relatie met het ministerie regelt. Wel is het instituut deels verantwoordelijk voor de 

bedrijfsvoering: waar het personeelsbeleid wordt opgesteld door het ministerie wordt het 

uitgevoerd door de directeur (Interview RSD, 15-05-2012). RSD beschikt daarbij niet over 

een eigen gebouw.  

RSD heeft dus wel een eigen directeur, maar is gelokaliseerd in de policy sector, een 

van de afdelingen van het ministerie (Interview RSD, 15-05-2012). Het instituut heeft daarbij 

geen jaarverslagen, eigen naam of eigen website. Net als de onderzoeksgroep van de BAMF 

is RSD aanwezig op de website van het ministerie waar het onder valt 

(http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/index.html). RSD is dus amper herkenbaar als instituut en 

daardoor, ondanks een gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, een intern 

instituut.  

 

Controle 

RSD heeft een jaarlijkse onderzoeksprogrammering, bestaand uit concrete projecten (RSD, 

2008b). Deze komt tot stand middels een uitgebreid proces, waarin met verschillende partijen 

wordt overlegd. Het proces is een georganiseerd dialoog dat uit verschillende rondes bestaat 

(Governance Model RSD, 2008; Interview RSD, 15-05-2012).  Daarbij wordt ook met 

beleidsmakers gesproken.  Het uiteindelijke onderzoeksplan wordt ontworpen door RSD en 

moet worden goedgekeurd door de ‘senior assistant deputy minister’, hoofd van de Policy 

Sector (RSD, 2008a; Interview RSD, 15-05-2012). Echter, “they (het departement) don’t get 

directly involved in saying we want you to do this. In the development of the research plan, 

we would go to them with a draft, but they’re very reluctant to reach too far into the 

bureaucracy to direct our work. And once you have a research plan with projects and areas, I 

think that’s a little too specific for them. They would prefer to talk in very broad categories of 

government priorities” (Interview RSD, 15-05-2012). RSD ontwikkelt de 

onderzoeksprogrammering dus grotendeels zelf, maar moet uiteindelijk goedkeuring van de 

Senior Assistant Deputy Minister krijgen. Ook is het instituut vrij onderzoeksmethoden te 

bepalen (Interview RSD, 15-05-2012). 

 Echter, “that we have their input at that early stage does not guarantee that that work at 

the end gets published” (Interview RSD, 15-05-2012). Voor publicatie moet de minister 

rapporten goedkeuren. Hoewel rapporten niet worden afgekeurd, worden rapporten vaak niet 

gepubliceerd omdat er geen goedkeuring uitblijft (Interview RSD, 15-05-2012). Dit is een 

verandering die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en de gevolgen hiervan zijn te 

http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/index.html
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zien op de website
32

; waar het aantal gepubliceerde onderzoeken tot 2006 sterk toeneemt, 

neemt het vanaf dit punt sterk af. In 2010 en 2012 is geen enkel onderzoek gepubliceerd en in 

2011 slechts twee. Dit betekent tegelijkertijd dat de laatste review van het rapport plaatsvindt 

door de minister (persoonlijke communicatie RSD, 28-02-2012). Ook heeft RSD niet langer 

de vrijheid contact op te nemen met de media; het instituut verwijst terug naar het centrale 

informatiepunt van het departement (Interview RSD, 15-05-2012).  

10.7 WODC 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is het kennisinstituut van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast doet het instituut onderzoek voor het 

Directoraat-Generaal (DG) Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

(‘de ministeries’). WODC doet onderzoek op een breed scala aan terreinen: criminaliteit, 

immigratie en integratie, rechtspleging, rechtshandhaving, rechtsbestel en veiligheid (WODC, 

2012b) en heeft de opdracht tot (Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

2011): 

 

 Het verrichten van onderzoek en het doen verrichten van onderzoek, waaronder het 

evalueren van beleid en beleidsprogramma’s; 

 Het adviseren over voorgenomen beleid en beleidsprogramma’s;  

 Het ontwikkelen, onderhouden en toegankelijk maken van data; 

 Het verspreiden van binnen het WODC aanwezige kennis; 

 De documentatie van (sociaal-)wetenschappelijke publicaties op het terrein van 

Veiligheid en Justitie. 

 To communicate the results of that research,
33

 

 To administer programs for awarding grants and engage specialists for criminological 

research. 

 

WODC’s kerntaken zijn dus onderzoek, kennisverspreiding en advisering (WODC, 2012b). 

Dit doen zij door middel van verschillende soorten onderzoek: monitoring, fenomeenstudies, 

evaluatie, statistisch onderzoek en methodenontwikkeling. Dit gebeurt met in 2011 108 

medewerkers (WODC, 2012a) en een budget dat grotendeels van de ministeries komt 

(Interview WODC 1, 14-05-2012).  

Alle respondenten van de enquête zijn het er over eens dat WODC vragen krijgt op het 

gebied van monitoring en ex post evaluatie. Ook ex ante evaluaties komen voor. De visies 

lopen het meest uiteen waar het gaat om het vergelijken van beleidsopties of het ontwikkelen 
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 http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/date.cfm#a1998.  
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 Naar verschillende overheden binnen Australië 

http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/date.cfm#a1998


Onderzoek voor Beleid: de Taakinvulling van Kennisinstituten 64 

 

van een beleidsoptie. Ook met betrekking tot de vraag wie de vragen formuleert lopen de 

antwoorden sterk uiteen. Er lijkt alleen consensus te zijn over de stelling dat WODC vragen 

ontwikkelt in samenwerking met het ministerie.  

 

Organisatorische Verhouding 

WODC is formeel een intern verzelfstandigde dienst (Convenant, 1993). Dat houdt in dat het 

onderdeel is van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar hierin een aparte positie 

inneemt. Dit betekent dat WODC moet voldoen aan dezelfde verplichtingen als andere 

diensten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wat betreft overkoepelende 

contracten en diensten (zoals regelingen voor het opvullen van vacatures en personeels- en 

salarisadministratie) mee moet gaan met het ministerie (Convenant, 1993; art. VI.2, VI.9; 

Interview WODC 1, 14-05-2012). Echter, op een aantal punten heeft WODC een afwijkend, 

ruimer mandaat (Convenant, 1993; art. I.4). Zo kan WODC binnen het budget schuiven tussen 

personele en materiële kosten (Convenant, 1993; art. V.3) en kan de directeur besluiten 

nemen die gevolgen hebben voor de rechtspositionele positie van het personeel tot schaal 14 

en zelf personeel aannemen (Convenant, 1993; art. VI.3). We zien dus dat WODC deels een 

eigen bedrijfsvoering kent. De relatie tussen WODC en ministeries is geregeld in het 

Convenant (1993). Dit toont aan dat WODC een contract heeft met de ministeries en dat zij 

een deels eigen bedrijfsvoering hebben. 

 WODC bevindt zich wel in een gebouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

maar niet in het hoofdgebouw. Wat betreft de herkenbaarheid als instituut voldoet het aan alle 

hier gestelde voorwaarden; een eigen directeur (WODC, 2012b), een eigen naam, een eigen 

website (www.wodc.nl) en eigen jaarverslagen. Dit maakt dat de status van WODC overeen 

komt met de formele status van het instituut; een intern verzelfstandigd orgaan. 

 

Controle 

WODC heeft een jaarlijkse onderzoeksprogrammering die wordt opgesteld in dialoog tussen 

de directeur en hoofden van het WODC, de verschillende beleidsdirecties waarvoor zij 

onderzoek doen en de bestuursraad van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Klein 

Haarhuis, Hagen en Scheepmaker, 2009; Interview WODC 1, 14-05-2012; Interview WODC 

5, 23-05-2012). Uiteindelijk stelt WODC de programmering op en wordt deze door de 

bestuursraad van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Directeur-Generaal van DG 

Vreemdelingenzaken van Binnenlandse Zaken geaccordeerd (Interview WODC 1, 14-05-

2012; Interview WODC 5, 23-05-2012).  

http://www.wodc.nl/
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WODC is vrij in de bepaling van de onderzoeksmethoden en het vaststellen van de 

uiteindelijke onderzoeksvraag (Interview WODC 1, 14-05-2012). Daarbij is het wel zo dat in 

iedere begeleidingscommissie, een commissie die de kwaliteit van het onderzoek gedurende 

het onderzoeksproces bewaakt, altijd één beleidsmaker zit (WODC-Begeleidingscommissie, 

2012
34

; Interview WODC 1, 14-05-2012, Interview WODC 5, 23-05-2012, Interview WODC 

6, 25-05-2012). Deze heeft op deze manier een stem zowel tijdens het onderzoeksproces als 

bij de kwaliteitsborging. De begeleidingscommissies zijn wel adviserend van aard (WODC-

Begeleidingscommissie, 2012).  

In principe zit er nooit meer dan één beleidsmaker in een begeleidingscommissie, om 

te voorkomen dat de beleidsmakers doorslaggevend kunnen zijn voor de loop van het 

onderzoek (Interview WODC 1, 14-05-2012, Interview WODC 5, 23-05-2012). Daarbij wordt 

de begeleidingscommissie altijd voorgezeten door een onafhankelijk hoogleraar – soms een 

wetenschapper – die de invloed van de beleidsmaker kan beheersen (Interview WODC 1, 14-

05-2012; Interview WODC 3, 22-05-2012; Interview WODC 5, 23-05-2012). Bij extern 

uitgevoerde onderzoeken zit er ook iemand van WODC bij om als brug tussen onderzoeker en 

beleidsmaker te dienen (Interview WODC 3, 22-05-2012). Op deze manier zijn beleidsmakers 

dus licht betrokken bij de review van het onderzoek dat uitgevoerd wordt. 

Over het publiceren van onderzoek heeft WODC de afspraak met de ministeries dat al 

haar onderzoek (zowel materiaal als conclusies) gepubliceerd wordt (Convenant, 1993; art. 

VIII.4). Wel houdt WODC daarbij een termijn van drie maanden in acht tussen het aanbieden 

van het rapport aan het ministerie en publicatie (Bedrijfsplan WODC, 1993; Interview WODC 

1, 14-05-2012; Interview WODC 2, 21-05-2012; Interview WODC 5, 23-05-2012). Ook wat 

betreft contact met de media heeft WODC afspraken gemaakt met de ministeries. Contact met 

de media vindt plaats in overleg met de Directies Voorlichting van de betrokken ministeries 

en de betrokken DGs (Bedrijfsplan WODC, 1993; Convenant, 1993, art. VIII.3; Interview 

WODC 2, 21-05-2012). WODC schrijft de persberichten wel zelf en onderzoekers kunnen 

ook geïnterviewd worden door de media (Interview WODC 2, 21-05-2012).  

10.8 Analyse 

Nu we de verschillende instituten beschreven hebben kunnen we ter samenvatting de 

resultaten bij elkaar nemen en kort omschrijven en op basis van de resultaten een uitspraak 

doen over de mate waarin de verschillende kennisinstituten gestuurd kunnen worden door het 
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overheidsorgaan waarvoor ze onderzoek doen. We zullen eerst de vergelijkbaarheid van de 

instituten kort bespreken, waarna we zoals eerder aangegeven operationalisering de gevonden 

resultaten om zullen zetten in scores. Deze zullen we ten slotte grafisch weergeven.  

 

Zeven Kennisinstituten, één Soort? 

De selectiecriteria die we hebben opgesteld houden in dat kennisinstituten onderzoek moeten 

doen op het terrein van veiligheid, justitie en vreemdelingenzaken voor een overheidsorgaan, 

wat inhoudt dat dit orgaan de grootste bron van financiering is. Daarnaast moet de primaire 

taak het doen van onderzoek voor beleid omvatten en moesten alle kennisinstituten evaluaties 

uitvoeren. 

Binnen de zeven onderzochte kennisinstituten zijn er zes die onderzoek doen naar 

criminaliteit, twee die onderzoek doen naar immigratie en integratie, drie naar rechtspleging 

en rechtsbestel en drie naar veiligheid. Allemaal worden ze primair gefinancierd door het 

overheidsorgaan waarvoor zij onderzoek verrichten. 

 De geselecteerde instituten hebben daarnaast vergelijkbare taken: het doen en/of 

uitbesteden van onderzoek en het verzamelen en verspreiden van kennis op de relevante 

onderzoeksgebieden. Advisering is niet altijd een onderdeel van de formele taak van het 

instituut, maar wel is duidelijk dat alle instituten, of dat nu formeel in hun taak staat 

omschreven of niet, onderzoek doen voor beleid. Alleen NIJ wijkt wat taak betreft enigszins 

af, omdat zij zelf geen onderzoek uitvoeren. Omdat ook NIJ er echter op gericht is beleid te 

ondersteunen middels onderzoek, en vanwege de relatie met het ministerie als intern 

verzelfstandigd met een lage mate van controle, die we verder alleen bij WODC zien, hebben 

we het instituut in het onderzoek gehouden.  

Wat betreft het soort onderzoek zien we dat alle instituten evaluaties doen. Alleen bij 

de RSD is dit informeel. Tijdens de selectie van onderzoeken om te analyseren, zo zullen we 

zien, bleek echter wel dat de hoeveelheid evaluaties verschilt per instituut. Naast evaluatie 

wordt er veel aan monitoring gedaan. Drie van de instituten doen ook statistisch onderzoek 

(Brå, RSD en WODC) en twee instituten (Brå en WODC) doen expliciet aan de ontwikkeling 

van nieuwe (statistische) onderzoeksmethoden.  

De kennisinstituten zijn dus herkenbaar als een soort grensorganisaties met een 

specifieke taak: het doen van onderzoek voor beleid. In taak en uitvoering komen zij grofweg 

overeen. Kijken we genuanceerder, dan zien we dat de kennisinstituten vooral verschillen in 

omvang en in hun relaties buiten die met het centrale overheidsorgaan. KrimZ is een klein 

instituut, terwijl WODC en NIJ relatief groot zijn. AIC, KrimZ en NIJ hebben door hun 
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positie in een federale staat veel contacten met lokale overheden en in het geval van NIJ 

uitvoerende instanties, omdat ook die onderzoek kunnen aanvragen (Interview AIC, 10-05-

2012; Interview KrimZ, 15-05-2012; Interview NIJ, 11-05-2012). AIC en KrimZ zijn daarbij 

ook nog actief in het organiseren van conferenties (Interview AIC, 10-05-2012; Interview 

KrimZ, 15-05-2012). Brå is als instituut zeer actief in de media (Interview Brå, 16-05-2012), 

terwijl KrimZ aangeeft hier niets mee te doen (Interview KrimZ, 15-05-2012). We hebben dus 

niet overal voor kunnen controleren, maar we hebben wel een groep organisaties te pakken 

die een vergelijkbare functie dienen vanuit een vergelijkbare positie tussen wetenschap en 

beleid.  

 

Relatie met het Overheidsorgaan 

Als we naar de resultaten kijken zien we dat we te maken hebben met drie extern 

verzelfstandigde instituten (AIC, Brå en KrimZ), twee intern verzelfstandigde instituten (NIJ 

en WODC) en twee intern georganiseerde instituten (BAMF en RSD). Wanneer we de 

gevonden resultaten met betrekking tot controle door het overheidsorgaan een score 

toekennen op een schaal van - - tot ++ en schematisch weergeven, waarbij een positievere 

score duidt op meer controlemogelijkheden door het overheidsorgaan, komen we tot het 

volgende overzicht: 

 

 

Tabel 13: Resultaten Analyse Positie 

Instituut 
Organisatorische 

verhouding 
Onderzoek Methode 

Kwaliteits- 
borging 

Publicatiebeleid Mediabeleid Controle 

AIC 
Extern 
verzelfstandigd 

+ - - - - +/- - - 

BAMF Intern +/- - - - - + +/- +/- 

Brå 
Extern 
verzelfstandigd 

+ - - - -  -- - - - - 

KrimZ 
Extern 
verzelfstandigd 

+/- - -  n.v.t. - - n.v.t. -  

NIJ 
Intern 
verzelfstandigd 

- - -  - -  - -  - -  - -  

RSD Intern  +/- - - ++ ++ ++ + 

WODC 
Intern 
verzelfstandigd 

+/- - - - - +/- - 
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 Allereerst valt op dat alle kennisinstituten vrij zijn in de keuze van hun methoden. 

Alleen WODC scoort hier een -, omdat één beleidsmaker onderdeel uitmaakt van de 

(adviserende) commissie die het onderzoek begeleidt. Hij heeft doordat deze commissie 

verder uit onafhankelijke wetenschappers, soms uitvoerders en soms ook een WODC’er 

bestaat, echter niet zo veel invloed om van een gedeelde beslissing tussen WODC en 

overheidsorgaan te spreken. Ook wat betreft de kwaliteitsborging zijn de meeste instituten 

volledig vrij. Alleen WODC heeft te maken met dezelfde beleidsmaker, wiens invloed 

getemperd doch wel aanwezig is. Alleen RSD scoort hier hoog, omdat de minister alle 

rapporten als laatste herziet.  

 Bij het opstellen van de onderzoeksprogrammering, zien we dat dit bij de meeste 

instituten in dialoog gebeurt. Veelal wordt de onderzoeksprogrammering op basis van een 

dialoog opgesteld door het kennisinstituut en goedgekeurd door het overheidsorgaan (BAMF, 

KrimZ, RSD en WODC). Bij Brå echter wordt de onderzoeksprogrammering zowel opgesteld 

als goedgekeurd door het overheidsorgaan. Daarom scoort dit instituut hier hoger. Ook AIC 

scoort hoger, omdat zij jaarlijks een ‘statement of expectations’ ontvangen waarin onder 

andere staat op welke terreinen het overheidsorgaan onderzoek wenst. Zij stellen zelf wel 

brede onderzoeksdoelen op, die goedgekeurd worden door de directeur van AIC, maar deze 

zijn niet terug te vinden op de website en worden opgesteld met de adviesraad die bestaat uit 

beleidsmakers. NIJ scoort een - omdat zij geen toestemming van het overheidsorgaan nodig 

hebben voor hun gestelde onderzoeksdoelen. Wel hebben ook zij een dialoog met 

verschillende overheidsorganen en uitvoerende diensten. 

 Aan het eind van het onderzoeksproces, bij het publiceren en het mediabeleid, zien we 

wat verschillen. Vier instituten, Brå, KrimZ, NIJ en WODC zijn volledig vrij om alles te 

publiceren. Het enige verschil is dat KrimZ en WODC voor publicatie een periode inlassen 

waarin het overheidsorgaan zich op publicatie kan voorbereiden. Dit doet echter niet af aan de 

publicatievrijheid. AIC publiceert onderzoek soms niet, volgens afspraak met de aanvrager. 

Daarnaast heeft het departement enige invloed doordat de minister bepaalt of de naam van het 

departement aan het onderzoek wordt verbonden. Bij AIC is dus enige mate van dialoog 

betreffende publicatie. Bij BAMF en RSD bepaalt de minister uiteindelijk of onderzoek 

gepubliceerd wordt. Bij BAMF blijkt in de praktijk echter dat het vrijwel niet gebeurt dat het 

ministerie publicatie verbiedt. Bij de RSD gebeurt dit wel regelmatig, doordat de minister 

haar goedkeuring niet verleent aan onderzoek, waardoor publicatie feitelijk niet mogelijk is.  

Op RSD na kunnen alle instituten contact opnemen met de media. Alleen bij BAMF 

en WODC gebeurt dit in samenwerking met de sector van het overheidsorgaan 
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verantwoordelijk voor communicatie en bij AIC moet ook hier de minister bepalen of de 

naam van het departement aan een mediabericht wordt verbonden.  

Dat leidt uiteindelijk tot een situatie waarin Brå en NIJ de minste controle ervaren. De 

twee interne instituten ervaren de hoogste mate van controle door het overheidsorgaan, 

voornamelijk de RSD. Figuur drie plaatst de instituten in het eerder ontworpen raster dat de 

relaties met het overheidsorgaan weergeeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Grafische Weergave Relaties Kennisinstituten met Overheidsorgaan 
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11. Taakinvulling: Pielke’s Rollen in de Praktijk 
 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de analyse van de interviews en de door de 

instituten uitgevoerde onderzoeken op de aanwezigheid van Pielke’s vier rollen. Bij het 

analyseren liepen we echter tegen een probleem aan dat we eerst moeten behandelen. Het 

bleek niet altijd terecht te zijn een onderzoek te categoriseren onder de rol waarvan in de 

conclusie de meeste signaalwoorden te vinden zijn. Stel dat een instituut een rapport schrijft 

waarin een programma wordt geëvalueerd om de toegang tot het recht voor allochtonen te 

verbeteren. In de conclusie worden allereerst de bevindingen van het onderzoek omschreven, 

waarbij in neutrale termen wordt aangegeven wat, blijkens het uitgevoerde onderzoek, de 

resultaten van de verschillende maatregelen waren. Dan zullen we voornamelijk 

signaalwoorden van de Science Arbiter aantreffen, zoals ‘uit het onderzoek is gebleken dat de 

ingezette reclamecampagne haar doel niet heeft bereikt’. Stel dat we in dit onderzoek twintig 

signaalwoorden vinden die wijzen op de rol van Science Arbiter en vier die wijzen op de 

Issue Advocate. We moeten dan concluderen dat het instituut in dit onderzoek de rol van 

Science Arbiter op zich neemt.  

 Echter, als we naar de opbouw van de conclusie kijken zien we dat het instituut na het 

omschrijven van de onderzoeksresultaten een sectie aanbevelingen heeft toegevoegd, waarin 

het zegt dat ‘op basis van dit onderzoek de reclamecampagne op de volgende vier manieren 

moet worden aangepast’. Het instituut gaat dan als het ware een stap verder en gebruikt de 

bevindingen om aanbevelingen te doen. Dat terwijl het instituut dit ook achterwege kan laten.  

Dit (fictieve) onderzoek moet dan ook gecategoriseerd worden als Issue Advocate. Dat 

hebben we in het nu voorliggende onderzoek in deze gevallen ook gedaan. Daarmee doen we 

recht aan de constatering dat er een zekere opbouw in de rollen van Pielke zit; wanneer een 

instituut advies geeft wordt een extra stap gemaakt bovenop het omschrijven van de 

resultaten. Hier moeten we rekening mee houden om een correct beeld te krijgen van de 

manier waarop kennisinstituten hun taak invullen. 

Betekent dit dat ieder onderzoek waar één signaalwoord in voorkomt dat wijst op de 

Issue Advocate of Broker onder een van deze rollen moet worden geschaard? Dat zou ook 

geen terechte conclusie zijn. Stel dat het instituut dat het onderzoek naar de verbetering van 

de rechtstoegang voor allochtonen uitvoert geen sectie aanbevelingen toevoegt, maar in de 

conclusie wel af en toe een opmerking laat vallen zoals ‘het zou dus nuttig kunnen zijn hier 

meer in te investeren’, of ‘er moeten meer middelen komen om deze campagne verder te 

ontwikkelen’. Stel dat we hier dezelfde verhouding in signaalwoorden hebben: twintig 
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signaalwoorden die wijzen op de Science Arbiter en vier signaalwoorden die wijzen op de 

Broker. In dit geval blijft de Science Arbiter de overheersende rol en intentie van de 

conclusie. Echter tussen de regels door valt het instituut uit de toon en geeft – bijvoorbeeld 

omdat het zo duidelijk uit het onderzoek volgt – toch een advies.  

Deze aanpassingen zijn noodzakelijk, omdat onderzoeken niet zwart-wit op het aantal 

indicatoren in te delen zijn. In een aantal gevallen is zelfs besloten een onderzoek onder 

meerdere rollen te categoriseren en een keer is besloten geen rol toe te kennen. Tegelijkertijd 

maken ze de categorisering meer afhankelijk van het oordeel van de onderzoeker en dat 

verlaagt de controleerbaarheid en betrouwbaarheid.  

Daarom hebben we er voor gekozen in deze resultatensectie de gemaakte 

categorisering uitgebreid te verantwoorden. We zullen categorisaties die niet puur gebaseerd 

zijn op het aantal signaalwoorden verklaren en per instituut goed aangeven welke 

signaalwoorden we tegen zijn gekomen om aan te geven wat het in de praktijk betekent dat 

bijvoorbeeld ‘Brå zich opstelt als Issue Advocate’. Daarmee maken we het analyseproces zo 

inzichtelijk mogelijk.  

11.1 AIC 

Voor AIC zijn negen onderzoeken geanalyseerd uit de jaren 2008-2011 en is één interview 

afgenomen. Uit 2012 stonden nog geen geschikte onderzoeken online. Van de negen 

onderzoeken is slechts één een evaluatie (2008-1). Vier onderzoeken zijn een literatuurreview 

(2009-1, 2010-2, 2010-3 en 2011-2) en drie zijn een review van geïmplementeerd beleid 

(2008-2, 2010-1 en 2011-3). In een onderzoek (2011-1) wordt een model ontwikkeld om de 

lokale criminaliteitspreventie te verbeteren. De geanalyseerde onderzoeken zijn 

gecategoriseerd in tabel 9, waarbij in één onderzoek (2009-1) de vorm van de aanbevelingen 

dusdanig uiteenliep tussen wat gedaan zou moeten worden en welke mogelijkheden er zijn, 

dat het niet als Issue Advocate of Broker gecategoriseerd kon worden.  

 Analyse van de onderzoeken laat zien dat AIC conclusies vaak begint met een 

overzicht van de gevonden resultaten, maar veelal eindigt met een aantal aanbevelingen. Door 

deze opbouw komt niet bij elk onderzoek de categorisering overeen met de rol waarvan de 

meeste signaalwoorden gevonden zijn. Hoewel er in elk onderzoek indicatoren van de 

adviserende rollen aanwezig zijn, zijn twee onderzoeken toch te karakteriseren als Pure 

Scientist; 2010-2 doordat de Pure Scientist sterk overheersend aanwezig is tot aan het einde 

van de conclusie, terwijl de indicatoren van de andere rollen hier terloops tussendoor komen, 

2010-3 omdat de aanbevelingen allemaal gaan over toekomstig onderzoek dat ondernomen 
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zou moeten worden, iets wat gelieerd kan worden aan de Pure Scientist die vooruitgang zoekt 

in de wetenschap. Deze aanbevelingen voor toekomstig onderzoek zijn vaak versmallend en 

vallen onder de Issue Arbiter.  

Aanbevelingen volgen bij AIC meestal direct uit onderzoek: “the case studies from the 

Open Axis questionnaire in this report illustrate the usefulness of collecting and potentially 

sharing such case study project data”(2008-1, p.19). In de meeste onderzoeken staan deze 

aanbevelingen wel centraal en overheerst de Issue Advocate. Dat betekent bij AIC ten eerste 

dat wordt aangegeven wat er gedaan zou moeten worden om bestaande problemen op te 

lossen en waarmee beleidsmakers daarbij rekening moet houden; “this should be explored 

further” (2008-2), “should be targeted” (2008-1). Wanneer AIC aangeeft hoe dit bereikt zou 

kunnen worden, worden vaak verschillende opties gegeven, die als mogelijkheden worden 

geformuleerd en vallen onder de Broker. In het onderzoek naar risicofactoren voor inheemse 

delinquenten (2010-2) worden bijvoorbeeld drie alternatieve manieren besproken waarop 

gebreken in de aanwezige kennis kunnen worden opgelost.  

Deze opbouw leidt ertoe dat indicaties van de Broker de vraag beantwoorden hoe het 

beleid aan de belangrijkste aanbevelingen kan voldoen, die geformuleerd worden in 

versmallende, gebiedende termen. De Issue Advocate overheerst daarom in het onderzoek 

naar Online Child Grooming (2008-2).  

Het onderzoek naar trade-based money laundering (2011-3) concludeert: “it is noted 

that future education and awareness-raising programs could usefully incorporate a discussion 

of TBML (B). However, it is argued that the formation of a regulatory framework to deal with 

TBML may be premature and that more research needs to be conducted to first ascertain with 

greater precision the nature, risks and prevalence of TBML in Australia (IA)” (2011-3; p.26). 

De however maakt hier de Broker ondergeschikt aan de Issue Advocate; je zou x kunnen doen 

maar wij beargumenteren dat het beter is om y te kiezen.  

Dat de Broker minder voorkomt houdt voor AIC in dat zij minder vaak concrete 

handelingen aanbevelen. Hierop vormt het onderzoek naar Community Based Crime 

Prevention (2011-1) een uitzondering; hier wordt een model ontwikkeld dat in versmallende 

termen aangeeft wat beleidsmakers concreet zouden moeten doen; “it is important that there is 

also buy-in from key stakeholders”(2011-1, p.54). Ook hier zien we echter opmerkingen die 

aangeven waar men rekening mee moet houden. Ook in 2008-1 gaat AIC over tot het 

formuleren van acties, maar deze zijn dan weer sterk als mogelijkheden geformuleerd; “the 

OCP may benefit from”(2008-1, p. 36). 
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Tabel 9: Resultaten Analyse AIC 
Bron 

Interview 2008-1 2008-2 2009-1 2010-1 2010-2 2010-3 2011-1 2011-2 2011-3 Indicatoren 
rol 

Pure 
Scientist 
(PS) 

7 6 2 18 6 29 11 0 0 2 

Science 
Arbiter 
(SA) 

6 51 8 5 4 12 1 1 5 0 

Issue 
Advocate 
(IA) 

3 31 11 5 3 7 3 23 21 2 

Broker (B) 11 55 9 3 0 9 0 2 0 1 

Conclusie B/PS IA IA IA/B IA PS PS IA IA IA 
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 In het interview komt de rol van Issue Advocate niet zo sterk naar voren. Hier 

overheersen voornamelijk de Pure Scientist en de Broker. De Pure Scientist komt naar voren 

in de nadruk die wordt gelegd op het doen van wetenschappelijk verantwoord onderzoek: “we 

conduct high quality research of an academic standard”(Interview AIC, 10-05-2012). 

Tegelijkertijd is AIC zich er bewust van dat het onderzoek voor de overheid en onderdelen 

van het rechtssysteem gedaan wordt. “We produce applied research that can be used by 

government and by the criminal justice system, and that’s making a difference in that respect” 

(Interview AIC, 10-05-2012). Duidelijk is daarbij dat aan advisering wordt gedaan. Wanneer 

hiernaar wordt gevraagd antwoordt de geïnterviewde “oh absolutely” (Interview AIC, 10-05-

2012). Ook de Broker komt dus terug in het interview. In het interview komen ook tekenen 

van de Issue Advocate terug, met name in het feit dat het AIC ook commentaar levert op 

beleid dat niet evidence-based is (Interview AIC, 10-05-2012). Dat zien we terug in de 

documentanalyse, waar de aanbevelingen vooral aangeven waar meer rekening mee gehouden 

moet worden bij het opstellen van beleid.  

11.2 BAMF 

Van de onderzoeksgroep zijn negen onderzoeken geanalyseerd uit de periode 2007-2012 en is 

één interview gehouden. Vier van de geanalyseerde onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader 

van het EMN, voor de Europese Unie, en vijf voor de Bundesamt en het Duitse federale 

ministerie van Binnenlandse zaken (‘het ministerie’). Er zijn vier evaluaties (2007-1, 2009-1, 

2010-1 en 2011-1). Een onderzoek is toetsend en onderzoekt het verband tussen Visa-

aanvragen en asielaanvragen (2012-2). De studies die voor EMN zijn uitgevoerd zijn 

beschrijvend (2009-2, 2010-1, 2010-2 en 2012-3). De resultaten zijn weergegeven in tabel 10. 
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Tabel 10: Resultaten Analyse BAMF 
Bron 

Interview 2007 – 1 2009-1 
2009-2 
(EMN) 

2010-1 
(EMN) 

2010-2 
(EMN) 

2011-1 2012-1 2012-2 
2012-3 
(EMN) 

Indicatoren 
rol 

Pure 
Scientist 
(PS) 

8 1 21 1 1 2 0 3 0 1 

Science 
Arbiter 
(SA) 

13 24 8 4 10 3 9 21 11 8 

Issue 
Advocate 
(IA) 

0 1 4 6 6 6 0 4 1 2 

Broker (B) 0 1 2 12 15 6 0 10 5 0 

Conclusie SA SA IA/B B B IA/B SA IA SA SA 
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 Wat opvalt, is dat de onderzoeksgroep haar taak richting EMN anders in lijkt te vullen 

dan richting de Bundesamt. In studies voor EMN zien we regelmatig verwijzingen naar de 

visie en plannen van (een onderdeel van) de Duitse overheid en komen we ook meer 

verwijzingen tegen naar verschillende andere belangen. Een duidelijk voorbeeld is deze 

(overigens niet goed te coderen) zin uit het onderzoek naar de mate waarin immigratie wordt 

gebruikt om tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen (2010-2, p.72): “first of all, it must be 

said that the complexity and fragmentation of German legislation on immigration cannot be 

contributed first and foremost to Germany being opposed to labour migration”. We zien 

daarnaast dat sommige adviezen die gegeven worden in EMN-studies van een preferentie 

voor een bepaald beleid of een bepaalde waarde naar een mogelijke oplossing gaan, “the 

preference of voluntary return over forced return could be further emphasized, if [..]” (2010-1, 

p.88). Verwijzingen naar de Science Arbiter zien we minder in EMN studies dan in studies 

voor de Bundesamt. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd voor de Bundesamt waarin wel een 

adviserende rol wordt ingenomen (2009-1, 2012-1). Dit laatste onderzoek scharen we ondanks 

het feit dat zowel de Science Arbiter als Broker meer signaalwoorden kennen onder de rol van 

Issue Arbiter omdat aan het einde wordt aangegeven wat het doel van het beleid zou moeten 

zijn: “Ziel muss es vielmehr sein” (2012-1; p.147).  

 De twee adviserende rollen lijken in sommige onderzoeken van de BAMF door elkaar 

te lopen (2009-1, 2009-2, 2010-2). Beide rollen zijn aanwezig en het formuleren van 

aanbevelingen als vereisten (Issue Advocate) of als mogelijkheden (Broker) lijkt soms bijna 

arbitrair. In een onderzoek (2012-1) zien we de onderverdeling terug tussen het aangeven 

waar men zich op moet richten als Issue Advocate en het geven van manieren om dat te doen 

als Broker, maar dit gaat niet op voor andere onderzoeken. In de evaluatie van de 

Wohnortzuweisungsgesetz (2007-1; p.164) wordt bijvoorbeeld gezegd “der Befragung der 

Betroffenen wird ersichtlich, dass es sinnvol wäre [..]. Auch sollten [..]”. Dit zijn twee 

adviezen voor concrete maatregelen (het toesturen van informatie over en inzichtelijk maken 

van de Wohnortzuweisungsgesetz aan immigranten), waarbij de eerste als mogelijkheid is 

geformuleerd (het zou zinvol zijn) en de laatste als vereiste (ook moeten). Daardoor kunnen 

twee onderzoeken (2009-1 en 2010-2) niet gecategoriseerd worden.  

 Drie onderzoeken zijn ondanks de incidentele aanwezigheid van signaalwoorden van 

de adviserende rollen toch als Science Arbiter gekarakteriseerd (2007-1, 2012-1, 2012-3), 

omdat er geen afrondende aanbevelingen worden gedaan, maar slechts incidenteel een 

opmerking wordt gemaakt in een overheersend beschrijvende conclusie. In totaal zijn er dus 

vier onderzoeken die als Science Arbiter gecategoriseerd kunnen worden. Hoewel de Pure 
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Scientist en Science Arbiter in alle voor de Bundesamt uitgevoerde onderzoeken sterk 

aanwezig zijn, gaat de onderzoeksgroep in twee gevallen toch over tot het geven van advies.  

Deze resultaten komen niet volledig overeen met de resultaten van het interview. In 

het interview komen de twee adviserende rollen niet terug, en komt vooral de Science Arbiter 

sterk naar voren. De geïnterviewde legt er sterk de nadruk op dat geen advies wordt gegeven 

en slechts resultaten worden gepresenteerd: “we give only research results”, “I cannot say to  

these people make it in this way or in this manner” (Interview BAMF, 14-05-2012). 

Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het feit dat het onderzoek toegepast is. Onderzoek is 

“always an answer to a question” (Interview BAMF, 14-05-2012). Wel is er een belangrijk 

onderscheid tussen wetenschap en politiek: “politics should give an advice, but research and 

scientists are not always able to” (Interview BAMF, 14-05-2012). Deze laatste twee zaken 

wijzen op de Science Arbiter, de rol die het sterkst naar voren komt uit het interview. 

11.3 Brå 

Zoals eerder aangegeven zijn van Brå de conclusies van tien Engelse samenvattingen van 

Zweeds onderzoek geanalyseerd. Van de tien onderzochte samenvattingen zijn er zes van 

evaluaties (2007-1, 2009-1, 2009-2, 2009-3, 2011-1 en 2012-1), een van een review van 

beschikbare maatregelen op het gebied van het vermijden van voetbalgeweld (2009-4) en drie 

van fenomeenstudies (2008-1, 2008-2 en 2010-1. De resultaten zijn weergegeven in tabel 11. 

Van alle instituten stelt Brå zich het sterkst adviserend op. Zes van de tien 

onderzoeken kunnen gecategoriseerd worden als Issue Advocate en ook in de drie niet te 

categoriseren onderzoeken speelt de Issue Advocate een rol. Bij twee onderzoeken (2011-1 en 

2012-2) lopen de indicatoren van de twee adviserende rollen dusdanig door elkaar dat geen 

van de twee als primair kan worden aangemerkt. Bij het onderzoek uit 2010 naar contacten 

van slachtoffers met het justitiële systeem zien we dat de rollen van Science Arbiter en Issue 

Advocate tot op het laatst door elkaar lopen: “the report emphasises the role of other actors 

and also the importance of clarity in relation to what it is that constitutes the principal task of 

the justice system (SA). At the same time, the report also emphasizes the need to chart and 

evaluate effects of the efforts made by the justice system in relation to issues affecting crime 

victims (IA)” (2010-1; p.30). Het tiende onderzoek (2008-2) is gecategoriseerd als Broker. 



Onderzoek voor Beleid: de Taakinvulling van Kennisinstituten 78 

 

 

 

Tabel 11: Resultaten Analyse Brå 
Bron 

Interview 2007-1 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2011-1 2012-1 Indicatoren 
rol 

Pure 
Scientist 
(PS) 

6 0 0 0 0 3 0 6 1 10 1 

Science 
Arbiter 
(SA) 

5 11 18 2 15 9 7 5 11 50 12 

Issue 
Advocate 
(IA) 

1 7 23 1 4 8 6 24 6 12 6 

Broker (B) 5 2 10 4 2 10 3 13 2 8 6 

Conclusie SA/B IA IA B IA IA IA IA SA/IA IA/B IA/B 
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Opvallend is dat Brå het enige instituut is waarbij de Issue Advocate duidelijk naar 

voren komt niet alleen door opmerkingen als ‘het is belangrijk dat’ of ‘je moet rekening 

houden met’, maar ook door formuleringen als “Brå’s view is” en “Brå would argue that” 

(2007-1, p. 26 en 27). Brå maakt aanbevelingen daarmee persoonlijker dan de andere 

instituten en neemt soms positie in het debat: “these zero tolerance predators should be met 

with the same zero tolerance from society by being arrested and convicted of crimes” (2008-1, 

p.25), of “Brå is looking for greater depth and a greater element of innovation” (2009-2, 

p.29). Deze laatste opmerking duidt er overigens op dat dit onderzoek, ondanks meer 

indicatoren voor de Broker, als Issue Advocate gekarakteriseerd moet worden. 

 De aanbevelingen die Brå doet hebben vaak de vorm van concrete, praktische 

maatregelen, zoals strategieën om voetbalwedstrijden veilig te maken (2009-4). Dat geeft Brå 

zelf ook aan wanneer dit in een onderzoek moeilijk is: “we have realised that it is difficult to 

employ the approach that we normally do which focuses on formulating relatively robust, 

pragmatic measures” (2008-1, p.23). In het onderzoek dat we gecategoriseerd hebben als 

Broker zijn de aanbevelingen ook concreet, maar wordt niet aangegeven dat iets gedaan moet 

worden. Brå stelt hier dat wil de overheid drugshandel met financiële instrumenten 

aanpakken, deze rekening moet houden met een aantal vereisten (2008-2).  

De persoonlijke en praktische vorm van deze aanbevelingen wil niet zeggen dat de 

aanbevelingen van Brå niet volgen uit de onderzoeksresultaten. In een onderzoek naar 

samenwerking bij fraudebestrijding (2009-3) stelt Brå “this study shows the importance of the 

new crimereporting authorities (SA). [..] The selection, and a summary investigation into 

whether the act of the perpetrator was deliberate, will lead to fewer, but more substantial 

reports of crimes [..] (B). There is reason to assume that it is not how the reports are 

formulated but what they are reporting that is important [..] (SA). A better selection in 

reporting should therefore lead to more prosecutions and fewer cases being written off” (IA). 

We zien dan ook in alle onderzoeken signaalwoorden terug van met name de Science Arbiter.  

Deze resultaten komen niet volledig overeen met de resultaten van het interview. Ook 

hier wordt weliswaar aangegeven dat Brå er naar streeft adviezen te geven en deze zo 

praktisch mogelijk te maken: “we’re trying to become as explicit as we can when it comes to 

recommendations” (Interview Brå, 16-05-2012), maar tegelijkertijd komt de rolopvatting die 

naar voren komt uit het interview het meest overeen met die van de Science Arbiter: “we do 

not provide our target group with exact instructions on you should decide this way, but it’s 

some kind of knowledge out of which they should be able to make a decision” en  “we’re 

trying to answer specific questions out of already existing research and new research that we 
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are conducting” (Interview Brå, 16-05-2012). Uit het interview komt dus duidelijk een 

combinatie van de Science Arbiter met een adviserende rol naar voren, die zich vooral laat 

kenmerken als Broker; “we can at least recommend that you should really think about this. 

And maybe you should try this method and it could be worthwhile”(Interview Brå, 16-05-

2012). Uit de documentanalyse wordt echter duidelijk dat Brå in de praktijk stelliger is in de 

aanbevelingen. Deze worden wel consistent gepresenteerd als de visie van Brå.  

11.4 KrimZ 

Omdat KrimZ een klein instituut is, is er ook minder onderzoek beschikbaar. Inzage is via de 

geïnterviewde verkregen in publicaties van de afgelopen vijf jaar (Kriminologie und Praxis 

band 56 t/m 62), maar deze bestonden voor een groot deel uit artikelen van wetenschappers 

die vaak niet specifiek voor KrimZ zijn geschreven. Uiteindelijk bleven er vier geschikte 

onderzoeken over. Een van deze onderzoeken (2010) betreft de ontwikkeling van een model. 

Twee zijn fenomeenstudies (2006 en 2011), hoewel het woord evaluatie in het onderzoek uit 

2006 meerdere malen terug komt. Een onderzoek (2007) toetst een theorie aan de hand van de 

samenwerking tussen politie en Openbaar Ministerie en evalueert tegelijkertijd deze 

samenwerking. Uit een overzicht van publicaties in Die Ersten 25 Jahre… (Sohn, 2011), 

blijkt dat er niet meer geschikte publicaties zijn
35

. De onderzoeken zijn gecategoriseerd in 

tabel 12. 

KrimZ stelt zich in drie van de vier onderzoeken adviserend op. Het instituut heeft 

geen aparte secties voor aanbevelingen, noch zijn de aanbevelingen aan het eind van de 

conclusie geconcentreerd. Door de conclusies heen worden resultaten gepresenteerd die soms 

wel en soms niet leiden tot aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn door deze plaatsing direct 

verbonden aan de onderzoeksresultaten. Dat zien we ook terug in het groot aantal indicatoren 

van de Science Arbiter in alle onderzoeken.  
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 KrimZ heeft twee monitoren, maar deze zijn niet geschikt voor het huidige onderzoek.  
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Tabel 12 Resultaten Analyse KrimZ 
Bron 

2006 2007 2010 2011 Indicatoren 
rol 

Pure 
Scientist 
(PS) 

3 21 0 4 

Science 
Arbiter 
(SA) 

23 19 9 23 

Issue 
Advocate 
(IA) 

3 29 0 10 

Broker (B) 5 27 2 1 

Conclusie B IA SA IA 
 

Bij het onderzoek uit 2007 liggen de twee adviserende rollen dicht bij elkaar. Het 

aangeven waar door het overheidsorgaan aan gewerkt moet worden gebeurt gebiedend en 

versmallend, waarna vervolgens op verschillende mogelijkheden wordt gewezen. Als laatste 

worden noodzakelijke voorwaarden voor deze mogelijkheden gepresenteerd. Het instituut 

beweegt dus van Issue Advocate naar Broker naar Issue Advocate, de overheersende rol. In 

het onderzoek uit 2011 zien we grofweg dezelfde volgorde: “Interventionsmöglichkeiten [..] 

sollten schwerpunktmässig zwei Zielrichtungen verfolgen [..]. Zur Erreichung dieser Ziele 

kann bereits [..]”(2011; p.291). In het onderzoek uit 2006 wordt de vraag wat gedaan zou 

moeten worden om behandeling binnen het justitieel systeem te verbeteren juist met 

mogelijkheden beantwoord; “sei es sinnvol” (2006; p.201) en “Denkbar wäre”(2006; p.203). 

De voorwaarden om deze mogelijkheden te realiseren worden wel gebiedend gesteld. Omdat 

de verhouding tussen Broker en Issue Advocate dus precies omgedraaid is, is hier de Broker 

aangewezen als dominante rol.  

 Alleen in het onderzoek naar het carrièreverloop van zedendelinquenten wordt niet 

adviserend opgetreden. Hoewel dit onderzoek een model opzet, is de conclusie hoofdzakelijk 

beschrijvend van aard. “The here presented results show which kind of conditions have to be 

in existence for the particular cooperation”(2010, p.157). Er wordt dus wel aangegeven welke 

voorwaarden aanwezig moet zijn, maar dit gebeurt doordat het instituut de 

onderzoeksresultaten laat spreken. Er wordt niet aangegeven dat deze voorwaarden gecreëerd 

moeten worden. 
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11.5 NIJ 

Van NIJ zijn negen evaluaties geanalyseerd. Omdat NIJ vrijwel geen onderzoek zelf uitvoert 

maar alles uitbesteedt en daarbij het proces begeleidt, gaat het om onderzoeken die door 

andere instanties zijn uitgevoerd. Alleen 2008-1 is door NIJ zelf uitgevoerd. De andere 

onderzoeken zijn uitgevoerd door consultancy bureaus (bijvoorbeeld de Development 

Services Group), een denktank (RAND Corporation) of onafhankelijke onderzoeksinstituten 

(Urban Institute). NIJ begeleidt alle onderzoeken zelf. We gaan er daarom vanuit dat NIJ 

invloed heeft op de manier waarop de onderzoeken worden uitgevoerd en op het rapport en 

dat de rollen die in de onderzoeken worden ingenomen daarom ook iets zeggen over de 

taakinvulling van NIJ
36

. De onderzoeken zijn gecategoriseerd in tabel 13, waarbij we hebben 

aangegeven welke instituten de uitvoerder zijn. 

 

Tabel 13: Resultaten Analyse NIJ 

Bron 
2008-1 

(NIJ) 
2008-2 
(Abt37) 

2009-1 
(RAND38) 

2010-1 
(UI39) 

2011-1 
(CCI40) 

2011-2 
(DSG41) 

2012-1 
(DSG) 

2012-2 
(UI) 

Indicatoren 
rol 

Pure 
Scientist 
(PS) 

0 0 0 0 0 12 19 13 

Science 
Arbiter  
(SA) 

2 9 6 12 7 48 23 26 

Issue 
Advocate 
(IA) 

0 0 0 7 3 33 22 10 

Broker (B) 0 0 1 8 3 11 15 3 

Conclusie SA SA SA IA/B IA/B IA IA IA/B 

 

 

                                                 
36

 Er is altijd een relatie tussen uitvoerder en opdrachtgever, in dit geval NIJ, zoals de geïnterviewde ook aangaf 

(Interview NIJ, 11-05-2012). Ook in een aantal interviews van WODC kwam naar voren dat WODC expliciet 

geen aanbevelingen wil in de onderzoeken die zij uitbesteed hebben omdat deze niet waardevol waren; ze waren 

onvoldoende gevoelig voor het beleid en ondersteunden alleen het belang van de organisatie die het onderzoek 

uitvoerde, door bijvoorbeeld aan te geven dat meer onderzoek nodig was (Interview WODC 5, 23-05-2012). Het 

kennisinstituut kan dus invloed uitoefenen op de vorm van de conclusies.  
37

 Abt Associates Inc. 
38

 Rand Corporation 
39

 Urban Institute 
40

 Center for Court Innovation 
41

 Development Services Group 



Onderzoek voor Beleid: de Taakinvulling van Kennisinstituten 83 

 

Er lijkt een breuk te zijn tussen 2009 en 2010. Hiervoor is de rol van Science Arbiter 

dominant in de onderzoeken en komen er vrijwel geen adviezen voor in de conclusies. De 

zeven onderzoeken uit de afgelopen drie jaar laten echter een andere tendens zien. Ook hier is 

de omschrijving van onderzoeksresultaten belangrijk, maar de conclusies worden diverser. Zo 

valt op dat in de laatste drie onderzoeken de Pure Scientist naar voren komt. Dit betekent dat 

NIJ verwijst naar de mate waarin resultaten overeen komen met eerder onderzoek; “findings 

consistent with other research” (2011-2, p.5), zoekt naar theoretische verklaringen voor 

gevonden resultaten (2011-2) en aanbevelingen doet op basis van eerder gedaan onderzoek 

(2012-2). 

Bij dit laatste onderzoek (2012-2) zien we dat in de conclusie resultaten uit eerder 

gedaan onderzoek en de theoretische implicaties daarvan besproken worden in een sectie die 

als titel heeft: “Implications for Policymakers, Practitioners, and Researchers” (2012-2; 

p.145). Deze implicaties blijken uiteindelijk voornamelijk op onderzoekers gericht te zijn. Er 

is iets interessants aan de hand met dit onderzoek. Zoals we bij meer onderzoeken en 

meerdere instituten hebben gezien zijn alle aanbevelingen gelieerd aan het doen van verder 

onderzoek. Wanneer deze aanbevelingen richting beleidsmakers gaan en aangeven dat 

fondsen nuttig zouden kunnen zijn, wordt de rol van Broker ingenomen. Richting de 

wetenschappers, waar wordt aangegeven waar onderzoek zich op moet richten, wordt de rol 

van Issue Advocate opgenomen: “researchers also should begin to explore some additional 

issues” (2012-2; p.146). NIJ is hier dus ambivalent. 

Ook in het onderzoek naar het Ridge House Residential Program (2010-1) gaan de 

aanbevelingen volledig over toekomstig onderzoek. Dat wordt hier echter veroorzaakt door 

het feit dat het gedane onderzoek veel methodologische en praktische problemen ervoer, 

waardoor de conclusies zwak zijn. De conclusie is daarom sterk gericht op de vraag wat 

toekomstige onderzoekers (evaluatoren) beter zouden kunnen doen en de ingenomen rol is 

niet de Pure Scientist, maar een adviserende rol.  

Niet alle aanbevelingen die worden gedaan gaan echter over toekomstig onderzoek. Zo 

is het onderzoek naar het GPS-monitoren van zedendelinquenten doorspekt met 

aanbevelingen die aangeven welke specifieke maatregelen ingevoerd moeten worden en wat 

het uitvoerende instituut vindt van reeds geïmplementeerde maatregelen. Er staat bijvoorbeeld 

“we recommend the implementation of a graduated sanctions system” (2012-1; p.5) en “we 

support the conclusion of het Task Force and recommend incorporating a classification 

system [..]” (2012-1; p.2).  

Ook in dit onderzoek (2012-1) worden alternatieven aangedragen – vaak gebaseerd op 
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de literatuur – alsmede suggesties voor toekomstig onderzoek. In beide gevallen neemt het 

instituut de rol van Broker op zich. Toch is de Issue Advocate de dominante rol, zowel in het 

aantal indicatoren als in het feit dat deze vetgedrukt in de tekst staan en de Broker vaak wordt 

gebruikt om verschillende mogelijke manieren aan te geven om aan deze primaire 

aanbevelingen te voldoen. In het onderzoek naar het Defending Childhood Initiative (2011-1) 

zien we ook beide adviserende rollen terug, waarbij gebiedend wordt gesproken over wat bij 

het beleid overwogen zou moeten worden en mogelijkheden dit te realiseren worden 

aangegeven. Hier kunnen we echter geen hiërarchische relatie tussen de indicatoren 

vaststellen en slechts aangeven dat het instituut zich adviserend opstelt. NIJ lijkt dus meerdere 

rollen op zich te nemen, waarbij geen relatie bestaat tussen rol en instituut dat het onderzoek 

heeft uitgevoerd.  

11.6 RSD 

Van RSD zijn acht onderzoeken geanalyseerd uit de jaren 2007-2009. Uit recentere jaren staat 

slechts één onderzoek online en dit is niet geschikt, omdat het een monitor is. Van de acht wel 

geschikte onderzoeken kunnen we slechts in een geval (2008-2) van een evaluatie spreken. 

Daarnaast zijn er drie fenomeenstudies (2007-3, 2009-1, 2009-3), een meta-analyse (2008-1), 

twee (literatuur)reviews (2007-2, 2007-4) en een toetsend onderzoek (2007-1).  Er is één 

interview afgenomen. Hoewel het tijdens het interview niet mogelijk is geweest de vragen 

met betrekking tot de rolopvatting te stellen, konden wel een aantal indicatoren uit het 

interview worden gehaald.  

Uit de documentanalyse blijkt dat RSD zich hoofdzakelijk als Broker opstelt (zie tabel 

14). Het instituut bouwt conclusies op door eerst de resultaten van het onderzoek te 

omschrijven, wat veelal gebeurt met terminologie als “it appears that”(2008-2, p.53) en “it is 

apparent that” (2007-2, p.51). Ook zien we een aantal keer een verwijzing terugkomen naar 

reflectie op de methodologie; “the methodology developed in the three studies can be 

employed as [..]” (2007-1, p.94). Ook de Pure Scientist zien we dus terug.  

 Na de resultaten van het onderzoek volgen vaak aanbevelingen, soms in een aparte 

sectie (bv. 2007-2) en soms aan het einde van de conclusie of discussie. Deze aanbevelingen 

geven overwegend interessante mogelijkheden aan voor het beleid of voor toekomstig 

onderzoek, bijvoorbeeld “there are several avenues of research that could be explored in the 

future” (2008-1, p.27) en  “it would be worthwhile to explore” (2009-1, p.23). In één 

onderzoek (2007-3) zien we duidelijk verwijzingen naar de belangen van verschillende 

actiegroepen; deze zijn ook als Broker gecodeerd. 
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Tabel 14: Resultaten Analyse RSD 
Bron 

Interview 2007 – 1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 Indicatoren 
rol 

Pure 
Scientist 
(PS) 

5 3 2 8 0 1 0 0 0 

Science 
Arbiter 
(SA) 

1 2 5 8 2 5 13 1 9 

Issue 
Advocate 
(IA) 

4 0 11 12 2 0 6 1 0 

Broker (B) 7 6 11 37 3 3 7 5 6 

Conclusie IA/B B IA/B B B SA IA/B B B 
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 Door deze opbouw van de conclusie, van resultaten naar aanbevelingen, wordt 

duidelijk dat aanbevelingen een extra stap vormen. Het was dan ook niet correct geweest het 

onderzoek naar ervaren rechtsproblematiek in het dagelijks leven (2009-2) en het tweede 

onderzoek uit 2008 als Science Arbiter te coderen. Dit geldt wel voor 2008-1, omdat de 

aanbevelingen puur betrekking hebben op toekomstig onderzoek en in een aparte sectie van 

de conclusie staan.  

In sommige onderzoeken lopen de adviserende rollen dusdanig door elkaar dat ze niet 

onder één rol gecategoriseerd kunnen worden (2007-2 en 2008-2). Zo zien we in 2007-2 dat 

soms de Broker en soms de Issue Advocate overheerst: “treatment initiatives should include 

[..] (IA). These initiatives could [..] (B)” (2007-2, p.52) – of omgedraaid, “matching clients to 

services is a practical solution to [..]. (B). [..] Natural supports need to be seen as part of [..] 

(IA)” (2007-2, p.51). Op basis van de documentanalyse komt dus de rol van Broker het 

sterkste naar voren, wat voor RSD inhoudt dat het instituut aanbevelingen doet met 

betrekking tot voor het beleid interessante mogelijkheden, maar met name ook met betrekking 

tot mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. 

Uit het interview blijkt dat drie zaken voor RSD centraal staan. Het eerste is dat 

onderzoek beleidsrelevant moet zijn: “the critical task for the division is really to be integral 

to the policy process” (Interview RSD, 15-05-2012). De tweede zaak die voorop staat is dat 

“we [..] have to provide our best advice based on the environment and our experience” 

(Interview RSD, 15-05-2012). In beide gevallen staat advisering centraal. Hoewel we het 

eerste centrale punt onder de Broker kunnen scharen, past het tweede onder beide adviserende 

rollen. Hier biedt het interview geen verder inzicht in. Het laatste belangrijke punt voor RSD 

lijkt te zijn dat het advies dat gegeven wordt gebaseerd is op “sound method” (Interview RSD, 

15-05-2012). Ook de Pure Scientist speelt dus een rol. Echter, de nadruk ligt toch, ook in het 

aantal indicatoren op het geven van beleidsrelevant advies. De resultaten van het interview en 

de documentanalyse komen dus grotendeels overeen. 

11.7 WODC 

Bij WODC zijn tien onderzoeken geanalyseerd en zes interviews afgenomen. Zeven van de 

onderzoeken kunnen getypeerd worden als evaluatie (2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-

2, 2011-3, 2012-2). Een onderzoek (2011-2) is een review van eerder door een ander bedrijf 

uitgevoerd onderzoek, een onderzoek analyseert de effecten van een maatregel (2012-1) en 

tenslotte is er een fenomeenstudie naar de doorlooptijden in de strafrechtketen (2012-3). De 

onderzoeken en interviews zijn gecategoriseerd in tabellen 15 en 16. 
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WODC presenteert in de conclusies voornamelijk de bevindingen van het onderzoek 

en gaat daarmee hoofdzakelijk als Science Arbiter te werk. In negen van de tien onderzoeken 

heeft deze rol de meeste indicatoren. Daarnaast reflecteert het instituut op de methodologische 

kwaliteit van het onderzoek. De meeste gevonden indicatoren van de Pure Scientist wijzen 

hierop. Zo geeft WODC in het onderzoek naar doorlooptijden in de strafrechtketen (2012-3) 

aan dat dit een testcase is voor verder onderzoek. In het onderzoek naar de ISD-maatregel 

(2012-1) worden de beperkingen van het gebruikte onderzoeksdesign uiteengezet. De Pure 

Scientist komt ook naar voren omdat WODC regelmatig aangeeft dat hun resultaten 

aansluiten bij eerder onderzoek of aanwezige literatuur.  

 WODC neemt meestal geen aanbevelingensectie op in de conclusie. Één geanalyseerd 

onderzoek vormt hierop een uitzondering. In het onderzoek naar doorlooptijden in de 

strafrechtketen (2012-3) is een aanbevelingensectie opgenomen met aanbevelingen over de 

manier waarop in de toekomst meer inzicht verkregen kan worden in de doorlooptijden. Deze 

zijn soms gebiedend geformuleerd, “dit benadrukt de noodzaak van” (2012-3, p.142) en soms 

als mogelijkheid, “vervolgonderzoek gericht op zaken met een zeer lange doorlooptijd kan 

meer inzicht bieden in de oorzaken hiervan” (2012-3, p.142). Dit onderzoek moeten we 

categoriseren onder een adviserende rol, maar door de verschillen in formulering kan niet 

voor een van de twee gekozen worden. 

Ondanks het feit dat dit het enige onderzoek met een aanbevelingensectie is en 

ondanks het feit dat de Science Arbiter in negen onderzoeken de meeste indicatoren heeft, zijn 

sommige onderzoeken toch als Broker gecategoriseerd. Bij WODC zien we dat aanbevelingen 

vaak door de tekst verspreid staan. Als het bijvoorbeeld gaat om de bescherming van 

prostituees en het blijkt dat op dat punt weinig veranderd is, wordt gesteld dat “perhaps the 

coupling of minimum requirements regarding labour relations to license policy provides a 

way to stimulate the sector” (2010-1, p.87). Deze aanbevelingen zijn echter volledig ingebed 

in een conclusie die hoofdzakelijk de resultaten van het onderzoek weergeeft. Daarom is hier 

voor de Science Arbiter gekozen.  
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Tabel 15: Resultaten Analyse Documenten WODC 
Bron 

2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 2012-3 Indicatoren 
rol 

Pure 
Scientist 
(PS) 

0 4 0 5 0 2 3 6 1 0 

Science 
Arbiter 
(SA) 

8 14 30 29 18 2 13 17 33 4 

Issue 
Advocate 
(IA) 

1 1 7 1 1 2 6 0 3 2 

Broker (B) 2 3 3 5 1 1 5 0 15 2 

Conclusie B B SA  SA SA ? IA/B SA B IA/B 
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 Bij vier andere onderzoeken is deze keus niet terecht (2009-1, 2009-2, 2011-3 en 

2012-2), omdat hier wel duidelijk is dat de (overheersend beschrijvende) conclusie opbouwt 

naar de aanbevelingen voor de toekomst aan het einde. Bij de twee onderzoeken uit 2009 

geven deze aanbevelingen – of ze nu als indicator van Issue Arbiter of als Broker te 

karakteriseren zijn – aan waar men in de toekomst rekening mee moet houden. In het 

onderzoek uit 2011 zijn de aanbevelingen gericht op de mogelijkheden voor 

vervolgonderzoek. Veel van de indicatoren van de Broker en Issue Advocate zijn feitelijk 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en de manier waarop dat uitgevoerd moet worden. 

Ook zien we aanbevelingen voor beleid terug (2009-1, 2009-2 en 2010-1). In het onderzoek 

naar de naturalisatieceremonie (2010-2) heeft de aanwezigheid van indicatoren van de Broker 

voornamelijk betrekking op weergave van de visie van betrokken partijen en het weergeven 

van de beleidstheorie.  

Wat WODC vrijwel niet doet is de stap die andere instituten wel maken van 

knelpunten in het beleid naar de conclusie dat hier iets aan gedaan moet worden. WODC 

formuleert gevonden knelpunten vaak als resultaten van het onderzoek, bijvoorbeeld: “bij de 

registratie van gepardonneerden in de GBA deden zich enkele knelpunten voor” (2011-1; 

p.162) en “mede door de goede voorbereiding van gemeenten heeft de toeleiding van de 

gepardonneerden [..] over het algemeen niet geleid tot (langere) wachtlijsten voor 

inburgeringscursussen” (2011-1; p.163). De conclusie dat er iets aan gedaan zou moeten 

worden blijft impliciet en wordt overgelaten aan de beleidsmakers. Het enige onderzoek 

waarbij dit niet impliciet wordt gelaten is het onderzoek naar het gebruik van de telefoon- en 

internettap in opsporing. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven “de administratieve last zou 

nog verder kunnen worden verminderd door ook een oplossing te zoeken voor” (2012-2; 

p.263). Over het algemeen duidt het categoriseren van een onderzoek van WODC als Broker 

of als Issue Advocate/Broker op aanbevelingen voor toekomstig onderzoek of de constatering 

dat beleid in de toekomst meer rekening moet houden met bepaalde factoren. 

In de interviews wordt regelmatig aangegeven dat aanbevelingen soms zo duidelijk uit 

het onderzoek volgen dat ze onvermijdelijk zijn; “soms is het zo duidelijk dat je met 

conclusies komt die bijna aanbevelingen zijn” (interview WODC 1, 14-05-2012; ook in 

Interview WODC 2, 21-05-2012 en Interview WODC 3, 22-05-2012). Dat kan de in de 

documentanalyse gevonden verhouding tussen de Science Arbiter en Broker verklaren en 

wijst er op dat WODC zich voornamelijk opstelt als Science Arbiter, maar daarbij soms 

conclusies trekt die de vorm hebben van een aanbeveling.  
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 De verbinding tussen de Science Arbiter en de Broker als de twee belangrijkste rollen 

is, naast de documentanalyse, karakteriserend voor twee van de interviews, 1 en 6. Men hecht 

belang aan “het leveren van beleidsrelevante maar toch wetenschappelijk verantwoorde 

informatie” (Interview WODC 1, 14-05-2012). “Je moet de rollen (resp. wetenschap en 

beleid) wel scherp houden”, maar “alle wetenschap moet beleidsrelevant zijn” (Interview 

WODC 6, 25-05-2012). Wel is het zo dat waar in het eerste interview duidelijk naar voren 

komt dat er wel eens verbredende aanbevelingen worden gedaan (Interview WODC 1, 14-05-

2012), terwijl in het laatste interview de nadruk meer ligt op het leveren van informatie 

(Interview WODC 6, 25-05-2012). 

 

Tabel 16: Resultaten Analyse Interviews WODC 
Bron 

WODC 1 WODC 2 WODC 3 WODC 4 WODC 5  WODC 6 Indicatoren 
rol 

Pure 
Scientist 
(PS) 

2 8 7 5 5 4 

Science 
Arbiter 
(SA) 

8 5 7 8 6 9 

Issue 
Advocate 
(IA) 

0 1 5 1 0 1 

Broker (B) 10 1 10 2 4 7 

 Conclusie SA/B PS B PS/SA PS/SA/B SA/B 
 

 Ook de rol van Pure Scientist komt in de interviews duidelijk naar voren. Alle 

geïnterviewden verwijzen naar het doen van wetenschappelijk gedegen onderzoek volgens de 

standaarden van de wetenschap. Vooral onafhankelijkheid wordt vaak genoemd, maar dat kan 

verklaard worden door het feit dat alle geïnterviewden wisten dat dit een belangrijke focus 

van het WODC-onderzoek was. Bij twee interviews, WODC 2 en WODC 4, ligt de nadruk 

heel erg op de rollen van Pure Scientist en Science Arbiter en komen de adviserende rollen 

amper terug. De wetenschappelijke kwaliteit is belangrijk en het is belangrijk dat je stelt “dit 

kunnen jullie met de wetenschap” (Interview WODC 4, 23-05-2012), maar beleidsmakers 

moeten er zelf iets mee doen. Advies is duidelijk “het terrein van de beleidsambtenaar” 

(Interview WODC 2, 21-05-2012).  
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 Alleen in het derde interview ligt de nadruk juist sterker op advies. Ook hier komen 

gedegen wetenschappelijk onderzoek en de scheiding tussen beleid en wetenschap duidelijk 

naar voren, maar daarnaast wordt soms sterker aangegeven dat onderzoek beleidsrelevantie 

moet hebben en dat je wel ‘de alternatieven schetst voor beleid’. “ik vind wel, je moet wel 

heel duidelijk laten zien als je deze keuze maakt, dan kan dat deze consequenties hebben” 

(Interview WODC 3, 22-05-2012). Ook de Issue Advocate komt in dit interview terug in de 

zin dat de wetenschap soms de verantwoordelijkheid moet nemen om te wijzen op zaken die 

niet werken, maar “ik vind niet dat het onze taak is om te zeggen ‘en dus moet je a beslissen’” 

(Interview WODC 3, 22-05-2012). In grote lijnen komen de interviews overeen met de 

documenten; de Science Arbiter en de Broker komen het meest prominent terug, met een 

duidelijke connectie tussen de twee. Er zijn echter veel verschillen tussen de individuele 

interviews. 

11.8 Analyse 

Het is op basis van de gevonden resultaten lastig om eenduidige conclusies te trekken met 

betrekking tot de rol die de verschillende kennisinstituten op zich nemen. Bij vrijwel geen 

instituut is één rol  dominant in de onderzoeken of interviews. We kunnen dus slechts 

aangeven welke rol het instituut hoofdzakelijk op zich neemt. In tabel 17 zijn de resultaten 

van de documentanalyse weergegeven. Per instituut is het aantal documenten per rol 

aangegeven, gebaseerd op de uiteindelijke categorisering. Wanneer twee rollen zijn toegekend 

telt iedere rol voor 0.5. Op basis daarvan hebben we uitgerekend welk percentage van de 

geanalyseerde onderzoeken onder welke rol valt.  

Deze percentages zijn niet bedoeld als harde data – daarvoor is het onderzoek te klein 

– maar verschaffen inzicht in de resultaten. We kunnen nu in een opzicht zien welke rollen bij 

welk instituut dominant zijn. Wanneer we het onderscheid maken tussen de adviserende 

(Issue Advocate en Broker) en niet adviserende (Pure Scientist en Science Arbiter) rollen zien 

we dat Brå en RSD zich het sterkst adviserend opstellen, gevolgd door  AIC en KrimZ die 

zich beiden in ongeveer driekwart van de gevallen adviserend opstellen. 
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Tabel 17: Voorkomens aantal rollen per instituut absoluut en in procenten 
(documentanalyse) 
Instituut 

AIC BAMF Brå KrimZ NIJ RSD WODC 
Rol 

Pure 

Scientist 

(PS) 

2 

(22.2) 
0 0 0 0 0 0 

Science 

Arbiter 

(SA) 

0 
4 

(44.4%) 

0.5 

(5%) 

1 

(25%) 

3 

(37.5%) 

1 

(11.1%) 

4 

(40%) 

Issue 

Advocate 

(IA) 

6.5 

(72.2%) 

2 

(22.2%) 

7.5 

(75%) 

2 

(50%) 

3.5 

(43.75%) 

1 

(16.7%) 

2 

(20%) 

Broker 

(B) 

0.5 

(5.6%) 

3 

(33.3%) 

2 

(20%) 

1 

(25%) 

1.5 

(18.75%) 

6 

(72.2%) 

4 

(40%) 

 

 De vorm van dit advies is bij RSD voornamelijk verbredend en bij de overige drie 

instituten voornamelijk versmallend. Bij andere instituten zien we een combinatie van een 

adviserende met een niet adviserende rol. Bij WODC bijvoorbeeld zien we vooral de Science 

Arbiter en de Broker terug komen. Bij NIJ zien we ook de Science Arbiter, maar daarnaast de 

Issue Advocate. Van alle instituten is BAMF het minst adviserend.  

 

Uit de interviews – waarin we ons hebben gericht op de rolopvatting als indicatie van de rol 

die het instituut bij de invulling van haar taken op zich neemt – komen andere resultaten naar 

voren (tabel 18).  Het voornaamste verschil is dat de Issue Advocate vrijwel niet naar voren 

komt, terwijl deze bij de documentanalyse bij een aantal instituten wel een belangrijke rol 

speelt. In de discussie zullen we verder ingaan op de betekenis van dit verschil.  

 

Tabel 18: Rolopvatting Kennisinstituten 

Instituut Dominante rol(len) in Interview 

AIC Broker 

BAMF Science Arbiter  

Brå Science Arbiter en Broker 

KrimZ  -  

NIJ  -  

RSD  Issue Advocate en Broker  

WODC Pure Scientist (30,5%), Science Arbiter (30,5%), Broker (38,8%) 
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In het algemeen valt op dat in de resultaten niet alle elementen van de Issue Advocate 

en Broker terug komen. Een van de karakteristieken die we hebben ontwikkeld in de 

operationalisering is dat de Issue Advocate en de Broker rekening houden met de belangen 

van beleidsmakers en eventuele andere belanghebbenden. Dit zien we in de resultaten amper 

terug; het gebeurt slechts een enkele keer dat een kennisinstituut hier in conclusies of 

interviews naar verwijst. Daarnaast is er maar één instituut, Brå, die niet alleen aangeeft wat 

belangrijk is en/of wat gedaan zou moeten worden, maar die ook zelf een standpunt in het 

debat inneemt.  

Dat betekent dat hoewel de Issue Advocate en de Broker wel voorkomen, een element 

uit de operationalisering vaak ontbreekt: het expliciet in overweging nemen van de belangen 

van beleidsmakers of andere belanghebbenden. We moeten de rollen van de Issue Advocate 

en Broker in dit onderzoek dus iets nuanceren: dit zijn adviserende rollen die verbredend of 

versmallend advies geven op basis van de resultaten van hun onderzoek.  
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Conclusie en Discussie 

12. Conclusie 
 

In deze studie hebben we ons de vraag gesteld in hoeverre de relatie met het overheidsorgaan 

waarvoor zij onderzoek doen voor kennisinstituten op het gebied van veiligheid, justitie en 

vreemdelingenzaken bepalend is voor de manier waarop zij invulling geven aan hun primaire 

taak; het doen van wetenschappelijk onderzoek voor beleid. Kennisinstituten zijn instituten 

die voor een overheidsorgaan (beleidsrelevant) wetenschappelijk onderzoek verrichten, laten 

verrichten en aanwezige wetenschappelijke kennis verzamelen en verspreiden ten behoeve 

van de ondersteuning en evaluatie van het beleid van dat overheidsorgaan. 

Om deze vraag te beantwoorden zijn we vertrokken vanuit het perspectief dat wordt 

geboden door de wetenschapssociologische literatuur over grensorganisaties: organisaties die 

zich bevinden tussen de twee werelden van wetenschap en beleid die soms tegenstrijdige 

eisen stellen. We hebben gezien dat wanneer over de oplossing van een probleem politiek 

en/of wetenschappelijk geen consensus bestaat, het lastig is de domeinen van politiek en 

wetenschap te scheiden, omdat wetenschappelijke kennis hier strategisch kan worden ingezet. 

Beleidsmakers hebben soms andere belangen bij het onderzoek dat door grensorganisaties 

wordt uitgevoerd dan wetenschappers; resultaten moeten voor de beleidsmaker voornamelijk 

bruikbaar zijn. Dat betekent dat de resultaten niet onderhevig zijn aan twijfel, snel tot stand 

komen en inzichtelijk zijn. 

 Deze vervaging van domeinen houdt in dat grensorganisaties zoals kennisinstituten bij 

het uitvoeren van hun taken moeten bepalen welke rol zij op zich nemen en in hoeverre zij 

hun onderzoeksresultaten vertalen naar concrete adviezen. Pielke (2007) geeft vier mogelijke 

ideaaltypische rollen die kennisinstituten op zich kunnen nemen: de Pure Scientist die zich 

strikt bij de wetenschap houdt en de meest recente inzichten presenteert; de Science Arbiter 

die op basis van wetenschappelijk onderzoek de vragen van beleidsmakers probeert te 

beantwoorden; de Issue Advocate die op basis van wetenschappelijk onderzoek een bepaalde 

positie in het debat of een beleidsoptie verdedigt; en de Broker, die probeert de beleidsopties 

te verhelderen en te verbreden. Waar de eerste twee rollen de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek presenteren, doen de laatste twee ook aanbevelingen. Deze rollen zijn voor het 

huidige onderzoek geoperationaliseerd, waarna we door middel van de analyse van de 

conclusies van onderzoeksrapporten van kennisinstituten en afgenomen interviews hebben 
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geprobeerd vast te stellen welke rol de instituten op zich nemen.  

De spanning die bestaat tussen de wereld van wetenschap en politiek, en de ruimte die 

kennisinstituten hebben om hun taak in te vullen roept de vraag op of deze taakinvulling 

mogelijk door externe factoren wordt beïnvloed. De factor die we hier hebben onderzocht is 

de relatie met het overheidsorgaan; de mate van sturing die het overheidsorgaan kan 

uitoefenen op het kennisinstituut. Volgens het principaal-agentmodel handelen twee 

organisaties in een principaal-agentrelatie beiden uit eigenbelang. De agent handelt echter 

meer in het belang van de principaal naarmate de principaal danwel een sterke mate van 

controle kan uitoefenen over zijn werkzaamheden, danwel de agent volledig vrij laat en 

slechts op het product beoordeelt. Omdat het overheidsorgaan als principaal een van de twee 

domeinen vertegenwoordigt waar kennisinstituten mee te maken hebben, kan het zo zijn dat 

er een verband is tussen de relatie met het overheidsorgaan en de rol die de kennisinstituten 

op zich nemen bij het uitvoeren van onderzoek.  

Om dit uit te vinden hebben we van alle kennisinstituten onderzocht wat de 

organisatorische verhouding met het overheidsorgaan is (intern, intern verzelfstandigd of 

extern verzelfstandigd) en hoe groot de controlemogelijkheden van het overheidsorgaan zijn. 

De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 3. Twee instituten (BAMF en RSD) zijn 

intern georganiseerd, twee (NIJ en WODC) zijn intern verzelfstandigd en drie (AIC, Brå en 

KrimZ) zijn extern verzelfstandigd. Wanneer we kijken naar de mate van controle zien we dat 

deze hoog is bij RSD, gemiddeld bij BAMF en laag bij de overige vijf instituten. Hierdoor 

ontstaan drie clusters: interne organen met een redelijk tot hoge mate van controle; intern 

verzelfstandigde organen met een lage mate van controle en extern verzelfstandigde organen 

met een lage mate van controle. Willen we een verband vast kunnen stellen overeenkomstig 

de assumpties van het principaal-agentmodel, dan moeten de eerste en laatste groep dezelfde 

rol op zich nemen, die afwijkt van de rol die de intern verzelfstandigde kennisinstituten op 

zich nemen.  

 

Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek is het echter niet mogelijk de 

kennisinstituten onder één rol te categoriseren. Alleen bij AIC, Brå en RSD is één rol binnen 

de documentanalyse dusdanig overheersend (meer dan 70% van de gecategoriseerde 

onderzoeken valt onder één rol), dat een categorisering onder een rol terecht zou zijn. Bij de 

andere instituten zijn meerdere rollen belangrijk (zie tabel 17). Daar komt bij dat de analyse 

van de interviews meestal niet op dezelfde categorisering voor het instituut wijst als de 

resultaten van de documentanalyse. Wel kunnen we een niveau verder abstraheren en kijken 
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naar de mate waarin de verschillende kennisinstituten adviserend optreden.  Omdat de 

resultaten van de documentanalyse niet overeen komen met de resultaten van de interviews, 

en de rolopvatting van kennisinstituten dus niet overeen komt met de rol die deze in de 

praktijk op zich nemen, zullen we de resultaten van de documentanalyse en de interviews 

apart bespreken. 

Wanneer we per cluster voor elk instituut aangeven in welke mate zij adviserend 

optreden en welke van de vier rollen het meest voorkomt in de documentanalyse, zien we het 

volgende: 

 

 

 

 

 

Op basis van deze resultaten wordt het lastig een verband vast te stellen op basis van Pielke’s 

rollen, omdat alleen het cluster van extern verzelfstandigde instituten daar consistentie in 

vertoont. Wel zien we dat de extern verzelfstandigde kennisinstituten, die weinig controle 

ondervinden, zich het sterkst adviserend opstellen. De intern verzelfstandigde kennisinstituten 

die eveneens weinig controle ondervinden, stellen zich in iets mindere mate adviserend op. 

Figuur 4: Grafische Weergave Conclusies op Basis van Documentanalyse 
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We kunnen dit verband, op basis van de hier gevonden resultaten, echter niet doortrekken 

naar de intern georganiseerde kennisinstituten die redelijk tot veel controle ervaren. Binnen 

dit cluster vinden we twee kennisinstituten, waarvan een behoort tot de twee kennisinstituten 

die zich het sterkst adviserend optreden (RSD) en de ander het kennisinstituut is dat het minst 

adviserend optreedt (BAMF). Op grond van de analyse hebben we geen reden om een van de 

twee instituten te elimineren. Beide voldoen volledig aan de voorwaarden die aan de 

casusselectie zijn gesteld.  

Wanneer we RSD zouden elimineren, zouden we kunnen concluderen dat 

kennisinstituten zich sterker adviserend opstellen naarmate deze wat betreft organisatorische 

verhouding verder van het kennisinstituut af staan en zij weinig controle ervaren. In dat geval 

stroken de resultaten niet volledig met het principaal-agentmodel, maar is er wel een verband 

tussen de relatie met het overheidsorgaan en de taakinvulling. Wanneer we de BAMF zouden 

elimineren zien we een verband waarin zowel een kennisinstituut dat wat organisatorische 

verhouding betreft dicht bij het instituut staat en veel controle ervaart, en een kennisinstituut 

dat organisatorisch ver van het instituut af staat en weinig controle ervaart zich sterker 

adviserend opstellen. Dit verband komt overeen met de assumpties van het principaal-

agentmodel. We hebben echter geen reden om een van beide instituten te elimineren.  

 

Wanneer we kijken naar de interviews, waarbij we niets kunnen zeggen over de mate waarin 

het instituut adviserend optreedt maar wel iets over de rollen die dominant zijn in de 

interviews, zien we dat de resultaten verschillen van de documentanalyse (figuur 5). We 

kunnen echter op basis van de interviews niet veel zeggen, omdat voor twee instituten geen 

interview af is genomen. Ook is per instituut maar een interview afgenomen, terwijl bij 

WODC de resultaten van de zes afgenomen interviews dusdanig uiteen lopen dat ze 

gecategoriseerd moeten worden onder drie rollen. Op basis van de interviewresultaten kunnen 

we ook geen verband waarnemen tussen de relatie met het overheidsorgaan en de rol die het 

kennisinstituut op zich neemt. In alle drie de clusters zijn de rollen van Science Arbiter en 

Broker dominant.  
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We moeten onze conclusies dus baseren op de documentanalyse. We kunnen dan geen 

verband vaststellen tussen de relatie met het overheidsorgaan en de rol die kennisinstituten op 

zich nemen. Ook wanneer we kijken naar de vraag in welke mate de kennisinstituten 

adviserend optreden, kunnen we geen onomstotelijk verband vaststellen. Twee van de drie 

clusters laten een verband zien tussen de organisatorische verhouding tussen kennisinstituut 

en overheidsorgaan: extern verzelfstandigde instituten treden sterker adviserend op dan intern 

verzelfstandigde instituten. Echter, de intern georganiseerde kennisinstituten vertonen vrijwel 

geen overeenkomsten wat betreft hun taakinvulling. Het verband kan dan ook niet worden 

doorgetrokken. 

 Noch is het mogelijk te concluderen dat er geen verband is, omdat wanneer we RSD of 

BAMF uit het onderzoek zouden elimineren, we wel een verband over houden dat voor zes 

van de zeven instituten geldig is. In deze situatie presenteren zich drie mogelijke uitkomsten; 

het afwezig zijn van een verband tussen de relatie met het overheidsorgaan en de manier 

waarop kennisinstituten invulling geven aan hun taak; het aanwezig zijn van een verband 

volgens de assumpties van het principaal-agentmodel (bij eliminatie van BAMF) of het 

Figuur 5: Grafische Weergave Conclusies op Basis van Interviewdata 
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aanwezig zijn van een verband tussen de organisatorische verhouding en de mate waarin het 

kennisinstituut zich adviserend opstelt, waarbij dit meer gebeurt naarmate het kennisinstituut 

organisatorisch verder van het overheidsorgaan af staat. (bij eliminatie van RSD).  

Om de juiste conclusie te ontdekken, zouden we verder onderzoek moeten verrichten 

waarbij we meer kennisinstituten betrekken en meer data verzamelen. De omvang van het 

onderzoek zou dus flink moeten toenemen. Daarnaast zal een manier moeten worden 

gevonden om om te gaan met de beperkingen van het huidige onderzoek. Deze, evenals de 

geldigheid van de resultaten en de bijdrage die het onderzoek levert zullen we in de discussie 

bespreken. Daarnaast zullen we ingaan op de gevoeligheid van het onderzoeksonderwerp en 

de invloed die dit mogelijk heeft gehad op de resultaten. 

13. Discussie 
 

13.1  Betrouwbaarheid: Triangulatie van Methoden 

In de conclusie zagen we dat de resultaten van de interviews niet overeen komen met die van 

de documentanalyse. Hierdoor konden we geen triangulatie van methoden toepassen. Er zijn 

verschillende verklaringen voor de verschillen die we hebben gevonden. Het is mogelijk dat 

we een van de twee methoden verkeerd hebben toegepast. Met betrekking tot de 

documentanalyse kunnen er fouten in de operationalisering zitten, waardoor een verkeerd 

beeld van het instituut naar boven komt. Met betrekking tot de interviews is het mogelijk dat 

de assumptie dat de rolopvatting overeen komt met de rol die het kennisinstituut 

daadwerkelijk op zich neemt niet klopt.  

 Er zijn drie redenen om de tweede verklaring te accepteren. Ten eerste moeten we 

wijzen op een aspect van Pielke’s theorie dat we, vanwege het vermijden van een normatieve 

inslag, achterwege hebben gelaten: de Stealth Issue Advocate. Volgens Pielke zal een 

wetenschapper niet snel van zichzelf toegeven dat hij optreedt als Issue Advocate. In de 

wetenschap is objectiviteit een belangrijke waarde en de Issue Advocate is niet objectief. Als 

we deze observatie van Pielke meenemen is het te verwachten dat kennisinstituten zichzelf 

niet snel als Issue Advocate zullen bestempelen. Hier ligt ook precies het grote verschil tussen 

de documentanalyse en de interviews: de Issue Advocate komt in de interviews amper naar 

voren. Alleen bij de RSD zien we elementen van de Issue Advocate terug. Precies bij dit 

instituut zijn echter niet de specifieke vragen met betrekking tot de rolopvatting gesteld, maar 

hebben we indicatoren gevonden in de rest van het interview; zonder dat de respondent zich 
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bewust was van het onderwerp.  

 Een tweede hiermee samenhangende verklaring is dat de interviewvragen open zijn 

gesteld. Hoewel dit ten gunste kwam van de betrouwbaarheid van de antwoorden bleek in de 

praktijk dat toch voorbeelden gegeven moesten worden, die regelmatig door de geïnterviewde 

werden overgenomen. Door de open vraagstelling bleek verder bij de bestudering van de 

interviewdata dat lang niet alle antwoorden gecodeerd konden worden, omdat ze niet 

aansloten bij de indicatoren waar we naar op zoek waren. Daarnaast bleef er tijdens de 

interviews vaak maar weinig tijd over om de vragen met betrekking tot de rolopvatting te 

stellen, waardoor we niet lang door konden vragen.  

Door het gebrek aan aansluiting van de interviewvragen bij de opgestelde indicatoren 

en de beperkte tijd zijn we er als interviewers niet in geslaagd goed door te vragen en de 

onderste steen boven te krijgen, zonder daarbij de geïnterviewde te beïnvloeden. De enquête 

had hier uitkomst moeten bieden, omdat deze wel op de signaalwoorden toegespitst was, maar 

zoals we al eerder hebben aangegeven is deze niet bruikbaar.  

 Ten derde hebben we in het methodologisch kader aangegeven dat de consistentie 

tussen de zes bij WODC afgenomen interviews een indicatie kan zijn van de betrouwbaarheid 

van de interviews met buitenlandse instituten. Echter, de bij WODC afgenomen interviews 

lopen uiteen met betrekking tot de rolopvatting. Dat vergroot de kans dat de resultaten van de 

interviews in het buitenland niet overeen komen met de daadwerkelijke rol en slechts de 

opvatting van een respondent vertegenwoordigen. 

 Tot slot moeten we constateren dat er meerdere auteurs zijn die een verschil vinden 

tussen de visie op de omgang met wetenschap en beleid die blijkt uit interviews en de  

omgang met de spanning tussen wetenschap en beleid die blijkt uit de analyse van 

documenten (Bal, Bijker en Hendriks, 2002; Huitema en Turnhout, 2009). Ook in dit 

onderzoek hebben we te maken met het probleem dat Pielke aansnijdt: de gevoeligheid van 

het onderwerp bij de onderzoekseenheden. 

13.2  De Rol van Instituut en Onderzoeker 

Toen we op WODC voor het eerst aankwamen met de mededeling dat we wilden 

onderzoeken of er verschillen zitten in de manier waarop kennisinstituten advies geven aan 

het overheidsorgaan, werd meteen gesteld dat WODC geen adviesorgaan is. Niet geheel 

onterecht, want mede door deze discussies is het beeld dat de onderzoeker had van 

kennisinstituten en hun werk verbreed. Niettemin toont het voorbeeld  aan dat termen zoals 

advies en opdrachtgever binnen de wereld die we bestudeerd hebben, waarin de nadruk sterk 
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ligt op het doen van wetenschappelijk, onafhankelijk onderzoek, een zekere normatieve lading 

hebben. Niet voor niets gaan veel auteurs op dit gebied beschouwend en regelmatig ook 

normatief te werk. Zowel Jasanoff (1990) als Lentsch en Weingart (2011) stellen lessen op 

voor grensorganisaties die er voor kunnen zorgen dat zij beter functioneren. De theorie van 

Pielke is ook normatief van aard.  

Wetenschappers die werkzaam zijn binnen grensorganisaties zijn zelf op de hoogte 

van het spanningsgebied tussen wetenschap en beleid waarin zij werken en hebben een visie 

ontwikkeld op de manier waarop zij hiermee om willen gaan en de manier waarop het 

instituut waarbij zij werken functioneert. We zijn af en toe sterke meningen tegengekomen, 

van een vermijdende houding tegenover het geven van advies tot het juist proberen zo 

pragmatisch en adviserend mogelijk de onderzoeksresultaten te presenteren. Ook wanneer we 

daar niet om vroegen kwamen er vaak verklaringen voor de manier waarop het 

onderzoeksproces en de relatie met het ministerie georganiseerd is, met name van de 

respondenten bij WODC die nauwer betrokken waren bij het onderzoek. Alle respondenten 

wisten daarbij dat de onafhankelijkheid van kennisinstituten en de manier waarop zij invulling 

geven aan hun taak centraal stonden in de onderzoeken die met de interviewdata zijn 

uitgevoerd. 

In dit onderzoek hebben we geprobeerd dit normatieve onderwerp empirisch te 

benaderen. Om dit mogelijk te maken hebben we in het voor u liggende rapport geprobeerd de 

gebruikte terminologie zo neutraal mogelijk te houden, bijvoorbeeld door het woord 

adviesorgaan te vermijden. Het is daarbij niet altijd gemakkelijk geweest om ons los te maken 

van de verschillende visies die door de kennisinstituten op ons werden losgelaten. 

Tegelijkertijd heeft het ons ook scherp gehouden en meerdere perspectieven op het werk van 

kennisinstituten geboden. Niettemin geeft de gevoeligheid van het onderwerp reden te 

verwachten dat we niet altijd alles te horen hebben gekregen en dat het beeld dat door de 

instituten geschetst is van hun werkzaamheden niet altijd geheel overeen komt met de 

werkelijkheid. Tegelijkertijd kennen ook wetenschappers het belang van wetenschappelijk 

onderzoek en zijn ook zij gebaat bij een eerlijk beeld van de organisatie.  

Wij hebben ook geprobeerd zo veel mogelijk als Pure Scientist te werk te gaan door 

een model op te zetten vanuit verschillende wetenschappelijke theorieën en dit empirisch te 

testen. Daarbij hebben we geprobeerd zo neutraal mogelijk over kennisinstituten te spreken, 

geen rol of organisatorische verhouding te prefereren en geen aanbevelingen te formuleren, 

anders dan mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Wij hopen dat u als lezer tot op dit 

punt getuige bent geweest van een Pure Wetenschapper die er in is geslaagd inzicht te geven 
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in de manier waarop kennisinstituten hun taken invullen zonder daar een normatief oordeel 

over te vellen.  

13.3 De Toekomst; Over Bijdragen en Kansen   

Het Doel 

Het doel van het onderzoek was te bezien of er een verband is tussen de manier waarop 

kennisinstituten hun taak invullen en de relatie tussen kennisinstituut en overheidsorgaan. In 

plaats van (normatieve) lessen uit de praktijk van grenswerk te trekken wilden we de 

kennisinstituten empirisch benaderen om zo tot algemene inzichten te komen over de vraag 

waardoor grensorganisaties worden beïnvloed. Daarmee wilden we bijdragen aan de verdere 

ontwikkeling van onderzoek naar grensorganisaties en meer inzicht geven in de werking van 

deze organisaties, die de afgelopen vijftig jaar een belangrijke factor binnen veel Westerse 

overheden zijn geworden.  

Dat wilden we primair doen door het vergelijken van meerdere case studies in 

internationaal vergelijkend perspectief, waarbij de focus lag op twee centrale aspecten; de 

relatie tussen kennisinstituut en overheidsorgaan en de taakinvulling van het kennisinstituut.  

We kozen er daarbij voor om de relatie tussen kennisinstituut en overheidsorgaan aan 

de hand van interviews en beschikbare documentatie te bepalen. Dit proces is succesvol 

verlopen. We hebben voldoende informatie kunnen verzamelen om een indeling te kunnen 

maken op twee dimensies; de organisatorische verhouding tussen kennisinstituut en 

overheidsorgaan en de mate van controle door het overheidsorgaan.  

 

De Beperkingen 

Het bepalen van de rol die de verschillende kennisinstituten hoofdzakelijk op zich nemen is 

minder soepel verlopen. Zoals in de loop van de resultatensectie en in deze discussie duidelijk 

is geworden zijn we tegen een aantal problemen aangelopen, die hebben geleid tot een lagere 

betrouwbaarheid dan gehoopt. We hebben geen triangulatie van methoden toe kunnen passen 

en veel aanpassingen die we in het onderzoeksproces hebben moeten maken doen af aan de 

betrouwbaarheid. Ten eerste bleek tijdens de analyse dat het niet terecht was onderzoeken te 

categoriseren op basis van de rol die de meeste signaalwoorden kende. We hebben onze 

keuzes in de tekst verantwoord, maar feit blijft dat de categorisering gebaseerd is op het 

oordeel van één onderzoeker.   

 Daarnaast is het niet gelukt van ieder instituut tien evaluaties te onderzoeken. Op basis 

van de resultaten kunnen we echter vaststellen dat er geen verband te vinden is tussen het 
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soort onderzoek dat is geanalyseerd en de rol die daaruit blijkt (zie tabel 19). Bij AIC was 

slechts één onderzoek een evaluatie en bij Brå waren zes onderzoeken evaluaties; maar beide 

stellen zich overwegend adviserend op. De onderzoeksgroep van BAMF stelt zich bij vijf van 

de negen onderzoeken adviserend op, maar slechts in één van de vier evaluaties en wel in drie 

studies van beschrijvende aard. 

Tabel 19: Rolopvatting in evaluatief en non-evaluatief onderzoek 
instituut aantal 

onderzoeken 
waarvan 
evaluaties 

aantal keer IA 
of B  

aantal keer IA 
of B in 
evaluatief 
onderzoek 

AIC 9 1 7 1 

BAMF 9 4 5 2 

Brå 10 6 9 6 

KrimZ 4 0 3 0 

NIJ 8 8 5 5 

RSD 8 1 7 1 

WODC 10 7 5 4 
 

Dit kan twee dingen betekenen. Allereerst kan het betekenen dat het soort onderzoek geen 

invloed heeft op de taakinvulling. Dan zijn er geen gevolgen voor het huidige onderzoek. Het 

kan echter ook zo zijn dat het slechts analyseren van evaluaties andere resultaten had 

opgeleverd. De gebruikte onderzoeksmethoden hebben dus beperkingen wanneer ze in deze 

context worden toegepast. In het ontdekken hiervan ligt dan ook de grootste bijdrage van het 

huidige onderzoek. 

 

De Bijdrage 

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten hebben we geen verband vast kunnen stellen, 

noch de mogelijkheid van een verband tussen de relatie met het overheidsorgaan en de taak 

van kennisinstituten kunnen verwerpen. De bijdrage die het onderzoek wel geleverd heeft ligt 

dan ook voornamelijk in de methodologische lessen die kunnen worden getrokken, wil men 

ons oorspronkelijke doel om inzicht over de werking van grensorganisaties te verkrijgen met 

een grotere generaliseerbaarheid nastreven.  

 

De Toekomst 

Voor het bereiken van een hogere externe validiteit hebben we hier – binnen de omvang van 

het onderzoek – veel moeten inboeten aan betrouwbaarheid en dat heeft uiteindelijk geen 

resultaat gehad. De relatief kleine omvang van het onderzoek laat geen resultaat zien, maar 
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het feit dat er voor zes van de zeven instituten wel een mogelijk verband bestaat laat zien dat 

het interessant kan zijn onze vraagstelling verder te onderzoeken. Het is dan wel noodzakelijk 

om het onderzoek grootschaliger op te zetten en gebruik te maken van meerdere methoden 

van dataverzameling. Een mogelijke aanvulling op de interviews en documentanalyse is het 

stellen van de vraag welke activiteiten een grensorganisatie wel en niet op zich neemt. Het 

soort onderzoek dat het instituut doet kan bijvoorbeeld al veel zeggen over de manier waarop 

het invulling geeft aan de taken. Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een 

grootschalige enquête.  

Daarnaast moet meer data worden verzameld en moet deze data met meerdere 

onderzoekers worden geanalyseerd. Wat we in dit onderzoek hebben gezien is dat met 

betrekking tot de rollen van Pielke data erg ambivalent kunnen zijn. Het was moeilijk om de 

onderzoeken volgens een structurele methode te categoriseren. Daardoor wordt de rol van de 

onderzoeker groter en de betrouwbaarheid kleiner. Een grotere omvang van de 

dataverzameling kan de kans op toevallige fouten  verkleinen. Daarnaast is intercodeur-

validiteit nodig om de afhankelijkheid van de interpretatie van één onderzoeker te verkleinen; 

iets wat in dit onderzoek niet mogelijk was. In plaats van het verzamelen van meer data kan 

ook voor de benadering van Lentsch & Weingart (2011) gekozen worden door een meta-

analyse uit te voeren met gebruik van al uitgevoerde onderzoeken naar het functioneren van 

grensorganisaties. 

 

Op de valreep hebben we ons er dus toch toe laten verleiden enkele aanbevelingen te doen 

voor toekomstig onderzoek. Wel hebben we ons er consequent van weerhouden normatieve 

uitspraken te doen over de manier waarop kennisinstituten hun taak zouden moeten invullen. 

Als gevolg daarvan zal er geen advies volgen over de ideale positie voor een kennisinstituut  

of de rol die een kennisinstituut op zich zou moeten nemen. Wij hopen slechts dat de lezer na 

het bestuderen van dit onderzoek een beter beeld heeft gekregen van de verschillende 

manieren waarop wetenschappelijk experts die onderzoek doen voor beleid in de praktijk 

invulling geven aan hun taken. Verder hopen we dat het huidige onderzoek een basis kan 

vormen voor toekomstig onderzoek naar de rolopvatting van grensorganisaties en de mate 

waarin de relatie met het overheidsorgaan  waarvoor zij onderzoek doen – en eventueel 

andere factoren – hierop van invloed zijn.   
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Bijlagen 

1. Interviewguide (BAMF) 
 

Good afternoon,  

My name is Lionne Koens and as we discussed I am calling you for an interview in which I 

will ask you some questions about the Forschungsgruppe of BAMF and its activities. I will do 

this interview together with Marjolijn Calle, who will in the course of the interview also ask 

some of the questions. Before we start, I would like to ask your permission to record the 

interview. The recording will be treated as strictly confidential and will only be used for 

writing out the transcripts. In the final report, you will be quoted anonymously. This report 

will not be published. We will also use the results of our analysis for both our master theses. 

The topics of the master theses are the manner in which institutes preserve their independency 

to the ministry and the role the institute takes upon itself. Is this all right? 

First we will discuss some factual questions and during this interview we will also ask you a 

bit more on how you maintain/uphold the scientific quality of your research and the role the 

Forschungsgruppe takes upon itself. Do you have any questions about the topic list I have sent 

you earlier? 

 

1. Function 

 

 What does your function as head of the Internationale Forschungskontakstelle entail? 

 How long have you been working at the Forschungsgruppe? 

 

2. The organisation and its relations 

 

2.1 Organisation 

 I have read that you are part of the Bundesamt Migration Flüchtlinge, which in 2004 

has received the assignment to be a centre of competence for issues relating to 

migration and integration. What exactly is the relation of the Forschungsgruppe to the 

Bundesamt? 
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 I know from your annual reports how many people are working at the research fields. 

Could you perhaps tell me how many people work in the support staff and how many 

FTE goes to research and to support? 

 Could you tell me what the most important scientific disciplines in the 

Forschungsgruppe are? 

 Are you located in the same building as the BAMF? 

 

2.2 relations 

 To whom does the Forschungsgruppe report? Is this the Bundesamt, or someone from 

the ministry?  

 The BAMF as a whole has a few important partners: refugee- and help organisations, 

experts, interest groups and security services. Are these also partners for the 

Forschungsgruppe? And if so, in what manner? 

 What are the most important partners of the Forschungsgruppe (in science, policy, 

local partners (practitioners))? 

 Are there more national and international networks the Forschungsgruppe is a part of 

than are mentioned in the Jahresberichte? 

 

2.3 Budget 

 How is the Forschungsgruppe funded?  

On an annual basis? Which parties? 

 Is this funding earmarked?  

 

3. Research 

 

3.1 Mandate 

 The flyer on your website states the different research areas of the forschungsgruppe. 

One of those is the accompanying of the integration process of people with a 

migration background in Germany, and thus contribute to the further scientific 

development of integration measures. Can you explain to me what this task entails? 

 Within the confines of doing research there can be many different tasks: doing 

research, spreading research results, collecting research done on the same subject by 

other institutes. Can you tell me in these terms what the tasks of the Forschungsgruppe 
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are?  

(advies, evaluatie, analyse drie soorten onderzoek die ze hadden) 

 Do you give advice to government agencies as well? 

 

3.2 Research program 

 In the 2011 Jahresbericht, it was mentioned that in 2010 the manner in which the 

research program is set up has changed. How does this new procedure work?  

(And what is the role of the ministry in it?) 

 Is the research program annual? 

 Is the ministry (Ministerium) or Bundesamt involved during the rest of the research 

process? 

 You have Expertisen as one of your publications. These are as I understood expert 

reports of research that has been outsourced by BAMF. Can you explain to me how 

this works?  

 On your website it is stated that the BAMF is not responsible for the opinions 

expressed in expertisen and beitrage. Yet the research done here does contribute to the 

assignment of the Forschungsgruppe. Why is this? 

 Is there space for researchers of the Forschungsgruppe to initiate their own research? 

 

4. quality control 

 

 You have a Wissenschaftliche Beirat. From what I have understood, they give advice 

about research priorities, methodological issues, cooperation with other researchers, 

institutes and practitioners and they try to give impulses for new research. Do they 

also evaluate the research from the Forschungsgruppe?  

It guarantees scientific quality 

 Do you have any other means by which you guarantee the scientific quality of your 

work?  

(peer review, begeleidingscommissies (*guidance committee?), external assessment) 

 Do you look at the quality of scientific research or also the quality of the institute as a 

whole?  
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5. Output 

 Am I correct to infer from your Jahresberichte that the difference between internal and 

external publications is that internal means research from the Forschungsgruppe and 

external means publications in books, journals, etc.? 

 The Jahresberichte also speak about lectures. Do you have an idea of the total amount 

of lectures given each year? (As I understood the ones mentioned in the Jahresberichte 

form a selection) 

 Do you transfer the knowledge you gather in any way that we have not yet spoken 

about? 

 Do you have a press policy? If so, can you tell me something about it?  

 It was mentioned in the Jahresberichte 2011 that you are present on the website of 

BAMF since 2010. Can you tell me if you were present online before that time? 

 

6. Role of the institute 

 

 What are the main driving forces guiding your institution in the performance of its 

(research) tasks? This is about the values that underly the manner in which the 

institute performs it’s tasks. Values/driving forces that are important can be for 

example objectivity, responsiveness to policy, adherence to strict scientific standards. 

 What role should science play in public administration and politics? Does your 

institute try to adhere to this view? This question is about the role science should play 

in politics. Pielke distinguishes two ways in which science can play a role: as a 

stakeholder who supports certain interests or the linear model: science simply 

progresses to being important for society and different parties may choose what to use, 

it remains objective. 

 Do you consider/Is your institute in any way an advisory body to the government or a 

government organ? Why (not)? Is its advisory function primary or one among multiple 

functions? What is, in your view, advice? This question is to see whether they 

consider their institute to be an advisory body or not. It’s about the initial reaction and 

how they explain it. It is also important to ask what they consider to be advice. 

 What is, according to you, the main role your institute performs? This is mainly a 

question to check. If they cannot find an answer you can give some examples. 
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Close: 

We have all the information we need (or not yet), thank you very much. Do you have any 

questions for us, at the moment, or is there anything you would like to add? 
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2. Enquête 

 

Questionnaire concerning the manner in which knowledge institutes 

respond to government research requests. 

The following questionnaire is concerned with the manner in which knowledge institutes deal with and 
respond to the research requests that are put to them by governmental departments. The results will be 
used in my master thesis on the position and role of knowledge institutes between science and 
government.  

The survey consists of in total approximately 45 statements that will take about 10-15 minutes to 
answer. Some of the statements return in content, but related to different kinds of research. They should 
be answered according to the 5 point scale provided.  

Participation in the survey is voluntary and the results of the survey will be treated anonymously and 
confidentially. They will be used in my master thesis and possibly as part of a comparative research 
performed for the scientific research and documentation center (WODC). If we have interviewed you for 
this latter study, the first two questions (function) need not be answered.  

 

 

Function (only if you have not been interviewed by us): 

 What is your function at the institute? 

 

 

 

 How long have you been working at the institute? 

 

 

Could you rate the following statements on a scale from 1-5, meaning:  

1 2 3 4 5 

Completely 
disagree 

disagree Neither agree nor 
disagree 

agree Completely agree 

 

Research requests from policy makers: 

Please indicate, using the scale provided, whether you agree with the following statements: 

 

1. Policy makers ask our institution for information and statistics.  

1 2 3 4 5 
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2. Policy makers ask our institute to evaluate policy options that they have in mind. 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Policy makers ask our institute to evaluate implemented policies. 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Policy makers ask us to compare and assess policy options. 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Policy makers ask us to develop new policy options.  

1 2 3 4 5 

     

 

 

Formulating the research questions 

The following statements are about the manner in which research questions are developed from the 
requests. Please indicate, using the scale provided, whether you agree with the following statements: 

 

6. Our institute formulates the research questions without interference from outside parties. 

1 2 3 4 5 

     

 

7. Our institute formulates the research questions in cooperation with the governmental 
department requesting the research. 

1 2 3 4 5 

     

 

8. Other actors besides our institute and the commissioner of the research are involved in 
formulating the research questions. 

1 2 3 4 5 

     

 

9. Our institute receives specific, formulated questions from policy makers. 

1 2 3 4 5 
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Responding to requests 

Now I would like to present some situations in which your institute might be asked to provide scientific 
knowledge and advice concerning the issue of prison overpopulation. Please answer the statements 
about the cases on the 1-5 scale provided. Although this is a case in the area of justice, it may be that it 
is not a case that would normally be presented to your institution. In that case try to imagine how you 
would react if it was presented to you or think of a case with comparable characteristics. Please use the 
same scale as before: 

1 2 3 4 5 

Completely 
disagree 

disagree Neither agree nor 
disagree 

agree Completely agree 

 

A) Imagine that in your country there is the problem of prison overpopulation. Due to the closing of 
prisons, higher sentences and higher crime rates, the number of prisoners to a cell is rising to a point 
where it becomes problematic. There are signals, but the government is unsure about the size of the 
problem and the problems it causes. The government asks you to contribute to the understanding of the 
problem and its size. How would you answer the following statements in this case: 

 

10. Our institute would provide (statistical) information about the size of the phenomenon and its 
causes and effects. 

1 2 3 4 5 

     

 

11. Our institute would discuss with policy makers what their exact questions are and answer them 
with scientific facts. 

1 2 3 4 5 

     

 

12. Our institute would discuss with policy makers what science can contribute to the understanding 
of the problem of prison overpopulation. 

1 2 3 4 5 

     

 

13. In developing the research question and answering it, our institute will try to contribute to the 
development of science in general.  

1 2 3 4 5 

     

 

14. When answering the request, our institute will present policy options. 

1 2 3 4 5 
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B) Now imagine that the policymakers are further in the process of policy development. They are 
considering two possible solutions to the problem of prison overpopulation: the building of new prisons 
or focusing more on alternative ways of punishment. The ministry now requests you to evaluate these 
alternatives ex ante. How would you answer the following statements in this case:  

 

15. In answering, our institute would take concerns of policy makers, such as cost and 
implementation time, into account. 

1 2 3 4 5 

     

 

In case your answer to statement 15 was ‘disagree’ or ‘strongly disagree’, please skip statement 16.  

16. In answering, our institute would only take concerns of policy makers into account when 
explicitly asked to do so.  

1 2 3 4 5 

     

 

17. Our institute would not make recommendations.   

1 2 3 4 5 

     

 

In case your answer to statement 17 was ‘agree’ or ‘strongly agree’, please skip statements 18 and 19.  

18. Our institute would make recommendations about what policy makers should not do. 

1 2 3 4 5 

     

 

19. Our institute would recommend the policy option that has the strongest scientific evidence base. 

1 2 3 4 5 

     

 

 

C) Imagine that during your research you discover a third viable policy option: have prisoners serve their 
term in a neighboring country where empty prison cells are available. How would you answer the 
following statements in this case:  

20. Our institute would present this third option to the ministry. 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 



Onderzoek voor Beleid: de Taakinvulling van Kennisinstituten 126 

 

 

21. Our institute actively looks for alternative policy options. 

 

 

 

 

22. The third option would only be presented if it is, speaking from scientific evidence, the best 
policy.  

1 2 3 4 5 

     

 

D) Imagine that a human rights organization is concerned about the issue of prison overpopulation and 
starts a campaign to focus public attention on the issue. As a result, the issue becomes a hot topic and 
is contested in public debate: proponents of prisoner’s rights stand against those who wish to cut the 
budget of the prison and probation system. Different values stand opposed: there is a fierce discussion 
about the rights of prisoners versus those of taxpayers. Again, you get the question to evaluate different 
policy options considered. How would you answer the following statements in this case:  

23. Our institute would provide (statistical) research information about the consequences of the 
different policy options considered.  

1 2 3 4 5 

     

 

24. In answering, our institute would look at the expected effectiveness of the different options. 

1 2 3 4 5 

     

 

25. Our institute would present alternative policy options.  

1 2 3 4 5 

     

 

26. Our institute would actively look for alternative policy options.  

1 2 3 4 5 

     

 

27. Our institute would make recommendations about what policy makers should not do. 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

1 2 3 4 5 
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28. Our institute would recommend the policy option that has the strongest scientific evidence base. 

1 2 3 4 5 

     

 

29. Our institute would not make recommendations.   

1 2 3 4 5 

     

 

30. Our institute would take concerns of policy makers, such as cost and implementation time, into 
account. 

1 2 3 4 5 

     

 

31. Our institute would take the concerns of policy makers into account when explicitly asked to do 
so. (eg. When the question that is posed is; ‘what are the costs of the different policy options?’) 

1 2 3 4 5 

     

 

32. In its evaluation, our institute would take the different values in the debate into account.  

1 2 3 4 5 

     

 

E) Imagine that prison overpopulation is not a hot topic, but in the course of your research you discover 
that there is much scientific debate about the effectiveness of the different options. Scientists cannot 
agree with each other on the effectiveness of alternative punishments versus the effectiveness of a 
detention order and present contrary conclusions. Again, you get the question to evaluate different 
policy options considered. How would you rate the following statements when answering the research 
question in this case: 

33. Our institute would provide (statistical) research information about the consequences of the 
different policy options considered.  

1 2 3 4 5 

     

 

34. Our institute would look at the expected effectiveness of the different options. 

1 2 3 4 5 

     

 

35. Our institute would present alternative policy options.  

1 2 3 4 5 
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36. Our institute would actively look for alternative policy options.  

1 2 3 4 5 

     

 

37. Our institute would make recommendations about what policy makers should not do. 

1 2 3 4 5 

     

 

38. Our institute would recommend the policy option that has the strongest scientific evidence base. 

1 2 3 4 5 

     

 

39. Our institute would not make recommendations.   

1 2 3 4 5 

     

 

40. In answering, our institute would take concerns of policy makers, such as cost and 
implementation time, into account. 

1 2 3 4 5 

     

 

41. Our institute would take the concerns of policy makers into account when asked to do so. (eg. 
When the question that is posed is; ‘what are the costs of the different policy options?’) 

1 2 3 4 5 

     

 

42. In its evaluation, our institute would take the different values in the debate into account.  

1 2 3 4 5 

     

 

Remarks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


