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HOOFDSTUK 2: THEORETISCH KADER 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geef ik aan vanuit welk onderzoeksperspectief ik de besluit
vorming over de uitbreiding van Schiphol in de periode 1989-1991 zal be
schrijven, analyseren en beoordelen. 

Over Schiphol is veel geschreven. In de dagelijkse pers en opinie
bladen, in rapporten van adviesbureaus, werkgroepen, onderzoekcommissies 
en raden, in beleidsstukken, parlementaria en wet- en regelgeving komt 
Schiphol regelmatig aan bod. Het zoekscherm van de bibliotheek van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer telt 
op het trefwoord Schiphol bij benadering 550 titels. Ook in wetenschappe
lijke zin is relatief veel aandacht besteed aan Schiphol. Lange tijd stond op 
eenzame hoogte het Leidse proefschrift van H.G. de Maar uit 1976 Maar 
inmiddels kan, alleen al voor de laatste 10 jaar, op diverse bestuurskundige 
publicaties worden gewezen, zoals van Teunissen en Tonnaer, Glasbergen 
en Dnessen, Hoppe en Peterse, De Roo en Van Eeten, en meest recentelijk 
het bestuursrechtelijk proefschrift van Van der Heyden1^. 

In De verguisde staat (1987) betoogt In 't Veld dat sturing - "te de
finieren als gerichte beïnvloeding" - het best valt te verklaren in een adequa
te context en met inachtname van de eigenschap van reflexiviteit van indivi
duele mensen en sociale systemen. Van een adequate context is sprake 
wanneer aandacht bestaat voor de omstandigheid dat feiten en gebeurtenis
sen deel uitmaken van maatschappelijke processen. Deze processen kennen 
in beginsel geen begin of einde, maar worden vooral waargenomen in de 
vorm van een momentopname, een bepaalde toestand, terwijl verandering 
zich manifesteert als een verschuiving van de ene in andere toestanden. Re
flexiviteit heeft betrekking op de aanvaarding van de relativering van de gel
digheidsduur van kennis en van de levensduur van sturingssystemen. Socia
le systemen en mensen leren van wat zij in hun omgeving waarnemen. Wat 
waargenomen wordt zijn effecten van sturing, maar ook vergaarde weten
schappelijke kennis. Zij leren en gaan zich vervolgens anders gedragen. Al
dus komt In 't Veld tot de uitspraak: "Procesmatigheid en reflexiviteit zijn 
twee wezenskenmerken van het materieel object van de bestuurskunde, die 
er de oorzaak van vormen, dat ook de bestuurskundig onderzoeker bij' po
gingen tot prescriptie naast empirisch gefundeerde kennis ook zijn artistici
teit en wijsheid moet benutten. Ook dit noopt tot bescheidenheid""!4. 

1 3 J.M.H.F. Teunissen en F.P.C.L. Tonnaer, 1991; P. Glasbergen en P ,!I Driessen 1993- P 
? n n n b e ^ \ 1 9 9 5 ; R ' H o p p e e n A H - P e t e r s e ' 1 9 9 8 ; G- d e Roo> 1999; M.J.G. van Eeten' 
1999; G.M.A. van der Heyden, 2001, dat is gebaseerd op de casusbehandeling van de afstu
deerscriptie van R. van der Ent, De rol van de procesbegeleider in onderhandelend bestuur 
1996. 

1 4 Zie:R.J. in 't Veld, 1987. 
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Om beleidsprocessen te beschrijven en te analyseren kunnen drie 
benaderingen worden onderscheiden'$: beleid als netwerk, als leerproces en 
als discours: 
1. bij beleid als netwerk gaat het met name om de interactie en afhankelijk

heidsrelaties tussen actoren. Netwerkmanagement is gebaseerd op het han
delen van actoren: keuzestrategieën, samenwerking en concurrentie. Daar
naast gaat het om structuren. In eerste instantie de netwerkstructuur, ofwel 
het patroon van afhankelijkheidsrelaties tussen de actoren. En vervolgens 
om de regelstructuur, het geheel van afspraken en normen die gelden in de 
interacties, 

2. bij beleid als leerproces gaat het vooral om de rol van kennisaccumulatie 
en opvattingen binnen het proces van beleidsverandering. Het Advocacy 
Coalition Framework van Sabatier is een algemeen model voor de be
schrijving en analyse van beleidsverandering. Beleidsverandering wordt, 
volgens het ACF, bepaald door enerzijds de interactie tussen advocacy coa
litions (inclusief de rol van beleidsgericht leren), en anderzijds de invloed 
van systeem-externe factoren op het beleidssubsysteem. De nadruk ligt op 
de rol van actoren en de veranderingen binnen het beleidssubsysteem. 
Meer algemeen is het ACF een dynamisch actor-structuur model waarin 
constructivistische aspecten van het beleidsproces (interactie, leerproces
sen) en institutionele aspecten (sociale structuur, culturele achtergronden) 
met elkaar worden verbonden. Alle variabelen veranderen in de tijd, som
mige langzamer dan anderen. Alle variabelen moeten dus ook in samen
hang worden bestudeerd om een goed beeld van beleidsverandering op een 
bepaald beleidsterrein te krijgen, 

3. bij beleid als discours wordt benadrukt dat het juist niet primair om mensen 
gaat, maar om communicatie. Centraal staat betekenisverandering op basis 
van teksten. De betekenis van teksten wordt afgeleid uit een analyse van de 
argumentatieve context. Zo kan een discours worden onderscheiden: een 
specifiek ideeën- en begrippenkader dat beïnvloedt wat gedacht, begrepen 
en gezegd wordt. Een discours is voortdurend aan verandering onderhevig 
door de productie van (deels nieuwe, deels naar elkaar verwijzende) ge
sproken of geschreven teksten. Een discours is ook een tekst-structuur. 
Binnen het discours gelden bepaalde betekenissen. Andersom is een dis
cours structurerend. Het geeft vorm aan het beleidsproces. Over deze bena
dering hebben onder anderen gepubliceerd Hajer, Fischer, Hoppe en 
Peterse, Van Twist'". 

In dit proefschrift wordt het beleidsproces benaderd als netwerk. 
Mijn aandacht richt zich in het bijzonder op vier aspecten ervan: (1) het be
sluitvormingsproces, (2) het gedrag van actoren, (3) de interactie tussen acto
ren en (4) het gemeenschappelijk belang dat actoren met elkaar ontwikkelen. 
Beleidsnetwerken worden opgevat als "patronen van interactie tussen we
derzijds afhankelijke actoren die zich formeren rondom beleidsproblemen of 

'5 Module beleidsprocessen Universiteit van Amsterdam. 1998. cf. M.J.W. Van Twist. 1995 
("spel", "bril", "tekstmetafoor"). 

1 6 M. Hajer, 1997; F. Fischer. 2000; R. Hoppe en A. Peterse, 1998: M.J.W. van Twist. 1995. 
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beleidsprogramma's"'7. De kern van deze definitie ligt in de wederzijdse af
hankelijkheid van actoren. Actoren zijn voor de realisatie van hun doelen in 
het kader van de aanpak van een specifiek beleidsprobleem of de uitvoering 
van een beleidsprogramma afhankelijk van middelen die in het bezit zijn of 
beheerd worden door andere actoren. Voor de totstandkoming van beleid is 
interactie nodig. In deze interactieprocessen worden informatie, doelstellingen 
en middelen uitgewisseld. Omdat deze interacties niet eenmalig zijn, treden er 
processen van institutionalisering op waardoor relatiepatronen, interactieregels 
en gedeelde opvattingen worden gevormd. Aldus krijgt het netwerk zijn vorm. 
De netwerkbenadering is een alternatief voor het klassieke besturingsparadig
ma dat kan worden omschreven als "een hiërarchische vorm van coördinatie 
en interactie tussen actoren op basis van dwang en formele regeling". Tegen
over deze één-actor benadering staat de netwerkbenadering waarin geen van 
de actoren in staat is om anderen zijn wil op leggen. Ook voor de centrale 
overheid geldt dat zij voor de realisatie van haar doelstellingen afhankelijk is 
van andere actoren. Beleids- en sturingsprocessen worden niet opgevat als 
uitvoering van vooraf vastgestelde doelstellingen, maar als interactieprocessen 
waarin actoren informatie, doelen en middelen uitruilen. Sturing wordt als 
geslaagd beschouwd, wanneer zij bijdraagt aan de totstandkoming van samen
werking tussen actoren, gericht op de gezamenlijke oplossing van maatschap
pelijke problemen. Het ontbreken van voorwaarden voor samenwerking of de 
aanwezigheid van blokkades in interacties worden als belangrijkste faalfacto
ren gezien. Als criteria die worden gehanteerd om interactieprocessen en be-
leidsuitkomsten van beleidsnetwerken te beoordelen worden genoemd: effici
ency, zorgvuldigheid, rechtvaardigheid en democratische legitimiteit, alsmede 
ex post tevredenheid van de betrokken actoren en procescriteria als de afwe
zigheid van fixaties in interactieprocessen. Het beschrijven van een netwerk is 
een noodzakelijke stap om te komen tot interpretaties en verklaringen. Hak-
voort onderscheidt de volgende typen van netwerkanalyse: (1) mathematische 
of sociometrische netwerkanalyse, (2), constructivistische netwerkanalyse, (3) 
interorganisatorische netwerkanalyse, en (4) institutionele netwerkanalyse'8. 
Gelet op de aandacht voor het strategische gedrag van actoren en hun interac
tie wordt in dit proefschrift de nadruk gelegd op de constructivistische en in
terorganisatorische netwerkanalyses. 

Over beleidsnetwerken is veel gepubliceerd: Scharpf, Wassenberg, 
Godfroy, Glasbergen, Hufen en Ringeling, De Bruijn en Ten Heuvelhof, Kop
penjan en Kickert, In 't Veld, Teisman en Termeer zijn daar voorbeelden van 
'" . Uit de veelheid van theoretische modellen wordt gekozen voor het pluri-
centrisch perspectief van Teisman. De door Teisman ontwikkelde benadering 

1 7 J.F.M. Koppenjan, J.A. de Bruijn, W.J.M. Kickert, 1993. 

1 8 J.L.M. Hakvoort, 1995, blz. 177 e.v. 

1 9 F.W. Scharpf. 1977; Wassenberg, 1980; A. Godfroy, 1981; P. Glasbergen, 1989; J.A.M. 
Hufen en A.B. Ringeling, 1990; JA. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof, 1991; J.F.M. Koppen
jan, J.A. de Bruijn en W.J.M. Kickert, 1993; J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof en R.J. in 't 
Veld, 1998; G.R. Teisman, 1992; C..I.A.M. Termeer, 1993. 
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spreekt mij, gelet op het aantal actoren en hun afhankelijkheidsrelaties dat in 
de casus Schiphol een rol speelt, aan. 

2.2 Een pluricentrisch perspectief (Teisman) 

Een gebruikelijke begripsbepaling is dat besluitvorming het voorbereiden, 
nemen en uitvoeren van een besluit is. In zijn in 1992 verschenen proef
schrift (in 1995 verschijnt een nieuwe druk met aanvullingen) definieert 
Teisman besluitvorming - in complexe situaties waarin verschillende be
langen een rol spelen en over het begrip algemeen belang onenigheid is -
als volgtijdelijke reeksen van beslissingen die niet in een vooraf te kennen 
logische relatie tot elkaar staan. Het vernieuwende element in het proef
schrift van Teisman is de door hem geformuleerde pluricentrische benade
ring. Hij betoogt dat het onderzoeksperspectief op verschillende manieren 
kan worden benaderd: via een unicentrische benadering, een multicentrische 
benadering en/of een pluricentrische benadering. Teisman kiest voor de laat
ste benadering. De eerste twee benaderingen hebben als nadeel dat zij van 
een veronderstelde autonomie uitgaan die gelet op de veelvoud van belang
en en afhankelijkheden tussen partijen de complexe werkelijkheid geen 
recht doen. Teisman kiest voor de pluricentrische benadering die uitgaat van 
de gedachte van "vervlechting": verscheidene actoren maken in onderlinge 
samenwerking en strijd beleid. De postulaten van deze benadering zijn: 
1. beleidsstelsels bestaan uit centrale èn locale eenheden die in een weder

zijds afhankelijke relatie tot elkaar staan, 
2. noch centraal noch decentraal alleenbeslissingsrecht leidt tot bevredi

gend beleid, 
3. niet het algemeen belang of het eigenbelang, maar het gemeenschappe

lijk belang is de toetssteen voor het beoordelen van beleid. 
Deze benadering heeft consequenties voor de principes waarop be

leid - in de zin van doelbewust handelen, c.q. in de zin van het resultaat van 
besluitvorming - is gebaseerd. Uitgaande van een pluricentrische benadering 
ligt het zwaartepunt op "de ontwikkeling van bevredigende doelen". De af
stemming tussen en de ontwikkeling van doelen wordt gezien als de uit
komst van strijd om beleid tussen locale en centrale eenheden. Als referen
tiepunt voor beleidsontwikkeling wordt het ontwikkelen van een gemeen
schappelijk belang door de actoren beschouwd. Beleid is in deze visie het 
resultaat van interactie tussen (een beperkt aantal) actoren. De analyse van 
de onderzoeker richt zich niet op de beleidsinhoud die één actor voorstaat, 
maar op de inhoud van de strategische interacties van actoren die tot beleid 
leiden: (1) de veronderstelde opbouw van besluitvorming is die van een 
reeks beslissingen van diverse actoren die tot beleid leidt, (2) de kern van 
het besluitvormingsvraagstuk is de gedachte dat door perfecte interactie tus
sen actoren de reeks van beslissingen leidt tot een bevredigend resultaat, (3) 
voor het bereiken van een bevredigend resultaat is een reeks van op elkaar 
betrokken beslissingen van diverse actoren vereist. 

Van welke sturingselementen bedient Teisman zich in zijn theo
rie? Als belangrijkste komen naar voren: 
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1. een beleidsveld neemt de structuur van een netwerk aan indien actoren 
op dit veld niet om elkaar heen kunnen en als gevolg daarvan ingewik
kelde relatiepatronen tot stand brengen, 

2. binnen dat netwerk opereren actoren die relaties onderhouden en deze re
laties steeds opnieuw invulling geven. Soms zijn deze voorspelbaar, 
waardoor patronen ontstaan, maar meestal zijn zij onvoorspelbaar. Acto
ren zijn "eenheden die zich door een zekere eenheid van handelen opstel
len als een beïnvloedende partij". Teisman beschouwt netwerken als re
latiepatronen tussen actoren die niet per se volgens de formele structuren 
op een beleidsveld verlopen, 

3. de relaties binnen een netwerk zijn asymmetrisch. Omdat partijen binnen 
een netwerk niet in een hiërarchische positie tot elkaar staan, noch sprake 
is van substitutiemogelijkheden (als op een markt) zijn zij min of meer 
tot elkaar veroordeeld omdat zij elkaar nodig hebben, waarbij de één be
schikt over middelen die een ander nodig heeft voor zijn beleidsproject. 
Netwerken bestaan slechts, aldus Teisman, onder de voorwaarde van 
asymmetrie: "een ongelijksoortige verdeling van middelen die nodig is 
om actoren tot elkaar te veroordelen", 

4. actoren zijn van elkaar afhankelijk. Die onderlinge afhankelijkheid 
neemt toe naarmate de ambities van de actoren groeien en naarmate de 
substitutiemogelijkheden afnemen (bijvoorbeeld op de beleidsvelden 
waar de overheid een rol van betekenis speelt). Afhankelijkheid is kort
om geen stabiele constante waarde die voortvloeit uit de verdeling van de 
middelen, maar in hoge mate afhankelijk van wat een actor wil. 

Partijen zijn volgens Teisman op te vatten als beïnvloedende acto
ren. Actoren kunnen invloed uitoefenen vanuit verschillende posities. Hij 
onderscheidt drie posities: (1) via interactie tot beleid te komen, (2) actoren 
via incentives tot gewenst gedrag te prikkelen en (3) te interveniëren in de 
interactie van andere actoren. De interactieve ontwikkeling van beleid is 
naar zijn mening in de praktijk een proces dat gelijktijdig elementen bevat 
van coöperatie en conflict. Teisman onderscheidt drie interactietypen: (1) 
wederzijdse aanpassing, (2) gezamenlijke besluitvorming en (3) gedelegeer
de besluitvorming. Van de interactietypen vindt Teisman de gezamenlijke 
besluitvorming het interessantst omdat dit een interactietype is waarbij 
actoren zich daadwerkelijk vastleggen. Anders dan bij wederzijdse aanpas
sing waar partijen tamelijk autonoom kunnen blijven opereren binnen een 
bestaand netwerk, verandert gemeenschappelijke besluitvorming de struc
tuur van het netwerk. 

De tweede beïnvloedingspositie die Teisman schetst is het door in
centives tot gewenst gedrag prikkelen van actoren. Een mooi voorbeeld 
daarvan zijn ontmoedigende prikkels. Ontmoedigende prikkels in een net
werk zijn uit te delen door procedures daar waar mogelijk is te vertragen (de 
inzet van het middel autoriteit), door via politieke kanalen en de media ne
gatieve opinies te formuleren over het project (de inzet van het middel legi
timiteit). Teisman merkt op dat in complexe besluitvorming dit soort ont
moedigingsprikkels steevast optreedt. Omdat de bestuurlijke constellatie in 
Nederland veel waarde toekent aan rechtsbescherming, heeft een ieder mo-
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gelijkheden om zijn weerstand tegen verandering om te zetten in ontmoe
digingsbeleid. Ontmoedigingsposities zijn belangrijk in netwerken. 

Een ander belangrijk structurerend element in de theorie van Teis-
man is het begrip beleidsarena. Teisman merkt op dat in een proces van be
sluitvorming niet alle relaties binnen het netwerk hoeven te worden geacti
veerd. Een beleidsarena omschrijft hij als het geactiveerde deel van het net
werk waarbinnen actoren beslissingen nemen over een beleidsproject. Een 
beleidsarena formeert zich rond een initiatief, waaraan een probleem of doel 
van minstens één actor ten grondslag ligt en biedt vervolgens kansen aan an
dere actoren om hun problemen en oplossingen in te brengen. Teisman be
noemt binnen de beleidsarena verschillende rollen: initiator, supporter, aan-
passer, c.q. criticus, selector, intermediair, makelaar, arbiter, facilitator. 

In de theorie van Teisman vinden analyse en beoordeling van be
sluitvorming plaats aan de hand van het strategische gedrag van actoren en 
de interactie tussen actoren. Zij vormen de constituerende elementen van het 
proces van besluitvorming. Het interactieve proces is opgebouwd uit drie ty
pen beslissingen: (1) initiatief, (2) aanpassing en (3) selectie. Initiatieven 
komen vaak uit de koker van professionals. Aanpassing is vaak een beslis
sing van managers en selectie van bestuurders en politici. De drie soorten 
beslissingen staan echter niet in een causale, maar in een interactieve relatie 
tot elkaar. Teisman noemt strategisch gedrag niet het gedrag waarbij actoren 
hun eigen doelen nastreven (instrumenteel gedrag), maar het gedrag waarin 
de nadruk ligt op de inzichten van actoren die tijdens interactie met anderen 
ontstaan en op basis waarvan actoren hun strategie (middel versus doel com
binatie) ontwikkelen. Strategisch gedrag van een actor in de context van be
sluitvorming is "een reeks van beslissingen genomen door één actor, waar
mee deze inzicht geeft in zijn doelen, de middelen die hij inzet en de criteria 
die hij hanteert om medewerking aan het beleid te verlenen". 

Hoe moet besluitvorming worden beoordeeld? Teisman stelt voor
op dat het begrip gemeenschappelijk belang hiertoe de sleutel biedt. Het ge
meenschappelijk belang is gediend met bevredigende resultaten uit de bes
luitvorming. Wanneer zijn resultaten bevredigend? Wanneer zij voldoen aan 
beoordelingscriteria als effectiviteit, democratisch gehalte en efficiency. 
Hoe kunnen inhoud, proces en structuur van de interactie tussen actoren 
worden beoordeeld? Inhoudelijk is besluitvorming vooral een proces van 
doelontdekking, -selectie, -ontwikkeling en -verzoening. Spelregels worden 
ontwikkeld om structuur aan te brengen in de processen. Actoren arrangeren 
hun relaties, hun interacties en de verhouding tussen de verschillende be-
leidsarena's. Een doorgaande interactie tussen partijen is essentieel om een 
bevredigend resultaat te bereiken. Uitgaande van de gedachte dat besluitvor
ming adequaat is indien actoren erin slagen om door interactie een bevredi
gend resultaat te bereiken en uitgaande van de gedachte dat het gemeen
schappelijk belang de centrale toetssteen is voor de kwaliteit van het eindre
sultaat, formuleert Teisman drie beoordelingscriteria: (1) het vermogen om 
doelen van verschillende actoren met elkaar te vervlechten, (2) het vermo
gen om koppelingen te leggen tussen verschillende actoren en (3) het ver
mogen van actoren om hun onderlinge interactie te arrangeren. Het eerste 
criterium (doelen verzoenen, doelvervlechting) is inhoudelijk van aard, het 
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tweede (koppelen, managementdimensie) procesmatig van aard en het derde 
(conflicthantering, structuurdimensie) organisatorisch van aard. 

Hoe is complexe besluitvorming op adequate wijze te beschrijven? 
Teisman geeft hiertoe de volgende stappen aan: (1) een groot deel van de re
levante beslissingen te achterhalen, (2) hieruit een reeks op te bouwen, (3) 
beleidsarena's te reconstrueren op basis van de feitelijke betrokkenheid van 
actoren. Door naar tijdsperioden te differentiëren ontstaat een beeld van ver
anderingen in de samenstelling en werking van de beleidsarena's door de 
tijd heen. Teisman introduceert het rondenmodel om de opbouw van besluit
vorming zichtbaar te maken. Na beslismomenten te hebben vastgesteld kun
nen besluitvormingsmomenten voorafgaande aan het beslismoment worden 
geanalyseerd. Een besluitvormingsronde is dat deel van de besluitvorming 
dat hierop betrekking heeft. Hieruit ontstaat het volgende stappenplan voor 
de beschrijving van complexe besluitvorming: (1) reconstructie van besluit
vorming in beleidsarena's en ronden, (2) analyse van het strategische gedrag 
van actoren, (3) beoordeling in termen van doelvervlechting, koppelen en 
arrangeren. 

2.3 Onderzoeksvraag en onderzoeksopzet 

Onderzoeksvraag 
De casus van de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol, zoals die 
in de periode 1989-1991 plaatsvond, staat in dit proefschrift centraal. Uit
gaande van het pluricentrisch perspectief, zoals dat is ontwikkeld door Teis
man, is de onderzoeksvraag alsvolgt geformuleerd: "Hoe is de besluitvor
ming over Schiphol verlopen tussen 1989 en 1991?", met als deelvragen: 
"Welke zijn de kernactoren die een rol speelden in deze besluitvorming?", 
"Hoe hebben deze actoren zich gedragen?", "Tot welke interactie heeft dit 
geleid?", en "Hoe kunnen wij de besluitvorming, de interactie en de gedra
gingen beoordelen?". 

Onderzoeksopzet 
Het onderzoek maakt gebruik van drie soorten databronnen. De 

data voor dit onderzoek zijn deels openbaar, deels vertrouwelijk en deels 
persoonlijk van aard. Voor de openbare data wordt verwezen naar hetgeen 
gearchiveerd, gepubliceerd of anderszins opvraagbaar is, zoals bijvoorbeeld 
de bij benadering 550 titels met als trefwoord Schiphol op het zoekscherm 
van de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. Vertrouwelijk zijn verslagen van besprekingen, 
concept-rapporten en overige werkdocumenten die door hun aard niet zijn 
gearchiveerd of gepubliceerd. Persoonlijke aantekeningen worden in de 
tekst als zodanig aangegeven en van datum en betrokkenen voorzien. 

Dit onderzoek is opgezet als een diepgaande case study2U, waarbij 
desk research en een vorm van participerende observatie zijn verricht. Dit 

20 Verwezen wordt naar: R.K. Yin, 1989, J.L.M. Hakvoort, 1995 en P.G. Swanborn, 1998. 
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behoeft enige toelichting. De besluitvorming over de uitbreiding van Schip
hol in de periode 1989-1991 wordt opgevat als één casus, hetgeen in lijn is 
met de onderzoeksvraag die betrekking heeft op de besluitvorming over een 
gefixeerd tijdsverloop van twee jaar. Binnen dat tijdsbestek worden drie be-
sluitvormingsronden onderscheiden die elk resulteren in een beleidsprodukt: 
Startconvenant (1989), Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (1990) en 
Beleidsconvenant (1991). Desk research is verricht, met dien verstande dat 
relevante documenten zijn bestudeerd en zij naar inhoud en waarde hun 
plaats hebben gekregen in de beschrijving, analyse en beoordeling. Van een 
vorm van participerende observatie is sprake aangezien de onderzoeker van
uit zijn kennis, betrokkenheid en ervaring als projectleider in de onderzochte 
periode het strategische gedrag van en de interactie tussen actoren als geen 
ander van nabij heeft beleefd. Deze intimiteit noopt tot voorzichtigheid. Het 
gevaar van "bias" en van een subjectieve inkleuring van personen, zaken en 
gebeurtenissen zou immers afbreuk doen aan het wetenschappelijk karakter 
van een proefschrift. Anderzijds zijn tussen de onderzochte periode en het 
afsluiten van het manuscript 10 jaar verlopen, waardoor zowel in tijd als ten 
opzichte van personen, zaken en gebeurtenissen een afstand is ontstaan die 
reflexie mogelijk maakt. Daarnaast zijn intensieve gesprekken gevoerd die 
het karakter van een "peer review"21 hadden, waarin het onderzoekspers
pectief is verscherpt. 

21 Gesprekken met R.J. in 't Veld, R. den Dunnen, J. Eberg en MR. Ket. 
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