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Samenvattingg (Summary in Dutch) 

Praktischee wijsheid in de risicomaatschappij 
Methodenn en praktij k van interpretatieve analyse met betrekking tot vragen 

overr  duurzame ontwikkeling 

'Duurzamee ontwikkeling' is een boeiend begrip. Aan de ene kant inspireert het tot een 

fundamentelee reflectie op een groot aantal uiteenlopende zaken die doorgaans als van-

zelfsprekendd worden beschouwd. Deze variëren van onze omgang met natuur en mili-

euu tot de wijze waarop kennis wordt gegenereerd en de manier waarop ons politiek en 

economischh bestel is ingericht. Aan de andere kant blijkt het in de praktijk heel lastig 

omm de consequenties uit dergelijke reflecties te vertalen in praktisch uitvoerbare maat-

regelenn om in een bepaalde context een verandering in de gewenste 'duurzame' rich-

tingg te bewerkstelligen. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan het ontwikke-

lenn van inzicht in de mogelijkheden om het begrip duurzame ontwikkeling contextueel 

tee operationaliseren, en wel op een zodanig manier dat het de dynamiek in de samenle-

vingg (via processen van beleidsvoorbereiding en technologische innovatie) daadwerke-

lij kk beïnvloedt. 

Ditt inzicht wordt ontwikkeld op basis van drie casestudies van projecten waarin een 

milieuvraagstukk wordt geanalyseerd in relatie tot een bepaalde technologie (die een rol 

speeltt bij de oorzaak dan wel oplossing van het geanalyseerde milieuprobleem). De 

casess hebben betrekking op i) de vermesting (eutrofiëring) van het Nederlandse opper-

vlaktewaterr en de rol van wasmiddelen daarbij, 2) de mogelijkheden van eiwitproducten 

vann niet-dierlijke herkomst (Novel Protein Foods) bij het terugdringen van de milieube-

lastingg die gepaard gaat met vleesproductie en -consumptie, en }) de mogelijkheden 

vann een 'duurzame gewasbescherming' binnen de context van de Nederlandse agrari-

schee praktijk. Om het doel van het onderzoek te realiseren wordt in de casestudies 

gekekenn naar de gehanteerde methoden van analyse en de praktijk van projectuitvoe-

ringring in relatie tot de impact die het project had op de processen van beleidsvoorberei-

dingg en technologische innovatie waar het zich op richtte. Op grond van de bevindin-

genn worden lessen getrokken over analysemethoden en -praktijken (projectmanage-

mentt en institutionele inbedding) die ondersteuning kunnen bieden bij politieke oor-

deelsvormingg over vraagstukken van duurzame ontwikkeling. 

Duurzamee ontwikkeling als uitdaging aan beleidsanalyse 

Middenn jaren '80 zette de Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling (de Brundt-

landd Commissie) het begrip duurzame ontwikkeling internationaal bovenaan de poli-

tiekee en wetenschappelijke agenda. De Commissie sprak over een ontwikkeling "die 
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voorziett in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen aan te tasten 

omm te voorzien in de behoeften van de toekomstige generaties" (naar WCED 1987:8). 

Zijj  voegde daaraan toe dat het hierbij gaat om een voor allen gelijkwaardige behoefte-

voorzienigg en legde daarmee een verbinding tussen het inter-generationeel perspectief 

enn de verdeling van welvaart tussen Noord en Zuid. 

Inn tegenstelling tot eerdere stromingen in het 'milieudenken' werd in deze interpre-

tatiee het nastreven van ecologische doelen niet strijdig geacht met het streven naar 

economischee groei. Bovendien was de definitie zodanig omvattend geformuleerd dat 

hett een conceptueel handvat bood waarmee eerdere beperkingen in het milieubeleid 

kondenn worden overwonnen. Om die redenen vond de Brundtland benadering alom 

weerklankk en inspireerde het, onder andere in Nederland, een nieuwe generatie mili -

eubeleid. . 

DrieDrie lastige aspecten van 'duurzame ontwikkeling' voor beleidsvorming 

Dee sterke kanten van het concept 'duurzame ontwikkeling' (de alomvattendheid en de 

hogee mate van abstractie waardoor veel mensen zich op hoofdlijnen in deze benadering 

kunnenn vinden) vormen tegelijkertijd een struikelblok bij het vertalen van het begrip 

naarr concreet beleid. Bovendien plaatst duurzame ontwikkeling de bekende maat-

schappelijkee sturingsvraagstukken in een nieuw licht. Ten eerste biedt het begrip 

weliswaarr een globale oriëntatie bij het zoeken naar oplossingen voor 'onduurzame' 

problemenn (die gekenmerkt worden door een hoge mate van feitelijke en normatieve 

onzekerheid),, door te wijzen op de noodzaak van een gewogen balans tussen ecologi-

sche,, sociale en economische waarden. Universeel geldige regels of normen die bij het 

makenn van die afweging houvast bieden ontbreken echter, noch zijn er (ondanks po-

gingenn om 'duurzaamheidsindicatoren' te ontwikkelen) objectief vast te stellen criteria 

aann de hand waarvan kan worden bepaald wat 'duurzaam' is. Duurzame ontwikkeling 

iss daarmee een in essentie betwistbaar concept dat vraagt om politieke oordeelsvor-

ming. . 

Tenn tweede vergt het ontwerpen en implementeren van maatregelen om een duur-

zamee ontwikkeling te stimuleren het ontwikkelen van een lange-termijn visie met be-

trekkingg tot de gewenste inrichting van de samenleving als geheel. Tegelijkertijd vraagt 

hett (zoals we weten uit de beleidswetenschap) om een goed inzicht in de concrete om-

standighedenn en overwegingen van de (doelgroep)actoren die met hun handelen op 

kortee termijn die ontwikkeling in gang moeten helpen zetten. Beide typen inzichten 

kunnenn niet los van elkaar worden ontwikkeld. Er dient een vertaalslag te worden ge-

maaktt tussen de concrete probleempercepties van partijen in het hier en nu en gene-

riekee oplossingsrichtingen op langere termijn. Dit vergt een koppeling en integratie van 

verschillendee typen en bronnen van kennis, waaronder kennis van het particuliere, 
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contextspecifiekee {inclusief de "stilzwijgende" ervaringskennis en normatieve overwe-

gingenn van relevante partijen) en de beschikbare formele kennis over een als problema-

tischh ervaren situatie. 

Bijj  het ontwikkelen van die lange-termijn visie gaat het bovendien, ten derde, om 

hett openbreken van de gevestigde denkbeelden en kaders die mede debet zijn aan de 

huidigee onduurzame situatie. Die situatie wordt wel gekenschetst met het begrip 'risi-

comaatschappij'' (Beek 1997, 1999)- Kenmerkend voor de risicomaatschappij is het 

ontbrekenn van feedback loops waardoor de negatieve gevolgen van het economisch 

handelenn (bijvoorbeeld op het milieu) in onvoldoende mate op dat handelen zelf van 

invloedd zijn. De focus op lineaire economische groei in de moderne tijd heeft geleid tot 

institutionelee arrangementen en conventies, waarin de "neveneffecten" van de ("simpe-

le")) modernisering als vanzelfsprekend gescheiden werden benaderd van de oorzaken 

vann deze effecten (zie bijvoorbeeld het onderscheid tussen technologiebeleid en mili-

eubeleid;; tussen verantwoordelijkheden van de overheid en van de industrie, et cetera). 

Eenn duurzame ontwikkeling (middels een "reflexieve modernisering" in de woorden 

vann Beek) vergt een integrale benadering van 'oorzaak' en 'neveneffect', en daarmee 

eenn doorbreken van gangbare scheidslijnen tussen diverse echelons in de samenleving. 

Duurzamee ontwikkeling als beleidsdoel vraagt, kortom, om politieke oordeelsvor-

mingg die gebaseerd is op een integrale visie, waarin een ambitieus toekomstperspectief 

enn het streven naar radicale maatschappelijke verandering gekoppeld zijn aan inzicht in 

dee particuliere omstandigheden en overwegingen van waaruit relevante partijen in de 

samenlevingg opereren. Immers, het formuleren van een fundamenteel vernieuwende 

strategiee om een duurzame ontwikkeling op gang te brengen, die niet in handelen kan 

wordenn omgezet, leidt niet tot de gewenste wijzigingen. Maar een strategie die slechts 

hett gangbare als uitgangspunt neemt, in de hoop weerklank te vinden bij partijen die 

aann de uitvoering ervan moeten willen bijdragen, leidt tot incrementele en daarmee 

onvoldoendee veranderingen. 

Dee vraag is hoe te komen tot de juiste kennis om processen van politieke oordeels-

vormingg over duurzame ontwikkelingsvraagstukken te ondersteunen. In hoofdstuk 1 

wordtt beargumenteerd dat het type kennis dat nodig is overeenkomt met wat Aristote-

less ooit aanduidde met het begrip phronèsis, ofwel 'praktische wijsheid'. Aristoteles zag 

phronèsisphronèsis als het vermogen om te weten wat het juiste is om te doen, gegeven de speci-

fiekee situatie, en om daarnaar te kunnen handelen. Praktische wijsheid is contextspeci-

fiekee kennis, die betrekking heeft op het welzijn van de gemeenschap en die, voorts, 

niett alleen richting geeft aan het (politiek) handelen van die gemeenschap maar die dit 

handelenn zelf ook mogelijk maakt. Dit laatste aspect, dat wijst op de verwevenheid van 

denkenn en doen, maakt dit type kennis bij uitstek relevant bij het oplossen van de be-

schrevenn problematiek. 
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Vervolgenss wordt beargumenteerd dat Technology Assessment (TA) een mogelijkheid 

biedtt om praktische wijsheid met betrekking tot duurzame ontwikkelingsvraagstukken 

tee ontwikkelen. TA is een vorm van analyse die betrekking heeft op het raakvlak tussen 

maatschappelijkee dynamiek en technologische innovatie. Daardoor kan het, in principe, 

dee scheidslijn tussen maatschappelijke en politieke oordeelsvorming enerzijds en tech-

nologischee ontwikkeling anderzijds overstijgen. Verondersteld wordt dat, afhankelijk 

vann de wijze waarop een TA wordt vormgegeven, deze bovendien niet alleen leidt tot de 

nodigee kennis, maar ook zelf een rol kan spelen bij het in gang zetten van de gewenste 

ontwikkelingen.. Tegen deze achtergrond laat zich de centrale vraag van de studie be-

grijpen:: op welke manier en onder welke omstandigheden kan Technology Assessment 

bijdragenn aan het contextualiseren en operationaliseren van het begrip 'duurzame ont-

wikkeling'' in een specifieke context, zodanig dat het van invloed is op processen van 

beleidsformuleringg en technologische innovatie? 

Eenn onderzoeksplan dat past bij  het object van onderzoek 

Omm op grond van een drietal concrete cases een antwoord te kunnen geven op deze 

vraag,, moet lering worden getrokken uit de methoden die in die projecten werden ge-

hanteerdd in relatie tot hun resultaten, gegeven de context. Dat leidt tot een aantal on-

derzoekstechnischee lastigheden. Het is niet alleen nodig om de aard van de relatie tus-

senn methode, resultaat en context goed te begrijpen, maar ook om uit een grote hoe-

veelheidd informatie over deze drie eenheden de meest relevante factoren te onderschei-

den.. Met dat doel wordt in hoofdstuk 2 een onderzoeksbenadering ontwikkeld, die 

bovendienn past bij de doelstelling en het onderwerp van het onderzoek. 

Hett onderwerp van onderzoek zijn projecten die zijn te kenschetsten als vormen 

vann 'interpretatieve TA', en hun contexten. Interpretatieve TA is een vorm van TA die is 

opgezett in lij n met een constructivistische methodologie, waarin de analist (of team van 

analisten)) opereert als een spin in het web van informatiestromen tussen een verschei-

denheidd aan actoren die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie, verspreiding en 

(toekomstig)) gebruik van een technische innovatie, of die op een of andere manier 

erdoorr worden 'geraakt' (Grin & Hoppe 1995). De constructivistische methodologie is 

eenn systematische uitwerking van de idee dat, zo er een objectief kenbare wereld is, 

dezee alleen gekend kan worden door het oog van de waarnemer. Dit heeft consequen-

tiess voor de wijze waarop waarheidsclaims worden gedaan ('de' waarheid bestaat niet; 

waarhedenn worden geconstrueerd in sociale interactie en zijn dus onderhandelbaar) en 

voorr de manier waarop een onderzoek praktisch vorm krijgt. De in de traditionele (neo-

postivistische)) wetenschapsopvatting formeel strikt gescheiden onderzoeksactiviteiten 

vann 'ontdekking' en 'verificatie' worden in deze benadering gezien als onlosmakelijk 

mett elkaar verbonden. 
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Dee in dit onderzoek gekozen casestudy benadering is eveneens geënt op deze weten-

schapsopvattingg en is gebaseerd op het idee van 'phronetisch' sociaal-wetenschappelijk 

onderzoekk (Flyfbjerg 2001). De cases zijn geselecteerd volgens het principe van 

"maximumm variatie": de cases zijn zo gekozen dat het geheel (de drie studies bij elkaar) 

meerr inzicht oplevert dan de som der delen. Gekozen is voor een maximum aan varia-

tiee met betrekking tot de route en doelgroep waarlangs een TA project beoogde een 

impactt te hebben op de processen waar het op reflecteerde (via het parlement; via het 

managementt van bedrijven). Naast dit metacriterium zijn de cases geselecteerd op 

grondd van de volgende overwegingen: (inhoudelijk) het analyseproject (de TA) moet 

betrekkingg hebben op een kwestie die speelt op het raakvlak tussen een ecologisch, 

maatschappelijkk en een technisch vraagstuk; (methodisch) het project moet (blijkend 

uitt een eerste screening) zijn opgezet op basis van een constructivistische methodologie 

("interpretatievee TA"); en (praktisch) de TA analisten en andere betrokkenen moesten 

bereidd zijn aan het onderzoek mee te werken en data over het TA proces beschikbaar te 

stellen. . 

Inn de case studies is gekeken naar de methoden van analyse die in een TA project 

werdenn gehanteerd en de praktische wijze waarop het vorm kreeg, naar de uitkomsten 

enn impact van een project (de mate waarin het de processen van beleidsformulering 

en/off  technologische innovatie waarop het reflecteerde heeft beïnvloed), gegeven de 

(doorr andere omstandigheden veroorzaakte) dynamiek die deze processen in de onder-

zochtee periode kenmerkte. Zowel handelingen van relevante betrokkenen in lij n met de 

uitkomstenn van de TA worden beschouwd als impact, als opgetreden leerprocessen die 

redelijkerwijzee in verband kunnen worden gebracht met het project. Het verband tus-

senn het onderzochte project en de impact wordt niet gezien als een eenduidige oorzaak-

gevolgg relatie, maar wordt begrepen in termen van een beargumenteerbaar "wederzijds 

gelijktijdigg vormgeven" (Guba & Lincoln 1989). Om de relevante data te kunnen selec-

terenn wordt in hoofdstuk 3 een conceptuele lens geconstrueerd die richting geeft aan 

hett empirisch onderzoek. 

Eenn 'factoren hark' voor  het onderzoeken van interpretatieve TA projecten 

Hett begrip phronèsis vormt het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de conceptuele 

lens.. Hiervoor is gekozen omdat noch de literatuur over TA noch die over argumenta-

tievee beleidsanalyse daarvoor voldoende aanknopingspunten biedt. Op grond van de 

interpretatiee van dit concept door Beiner (1983) wordt een drietal methodologische 

grondregelss geformuleerd. Beargumenteerd wordt dat een phronetische kennisproduc-

tiee vraagt om: 

 een analysebenadering die hermeneutisch van aard is; die tegelijkertijd de mo-

gelijkheidd en legitimiteit van empirisch-analytische vormen van dataverzame-
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lingg niet uitsluit maar die ruimte biedt om de uitkomsten uit dergelijk onder-

zoekk op een deliberatieve wijze in het analyseproces mee te nemen; 

 een participatief analyseproces, waaraan actoren met uiteenlopende visies op 

hett onderzochte deelnemen, op zo'n manier dat hun perspectief doorklinkt in 

dee resulterende probleemdefinitie; 

 een analyse die deelnemers aanzet tot 'leren', dat wil zeggen, tot reflectie op de 

overwegingenn en veronderstellingen die aan hun handelen ten grondslag liggen 

(hunn "handelingstheorie"; Grin & Vande Graaf 1996a) en die, in principe, bij-

draagtt aan hun mogelijkheden om in overeenstemming met het geleerde te 

handelen. . 

Gubaa en Lincoln's (1989) ontwerp van constructivistische evaluatie wordt beschouwd 

alss de methodisch meest volledig uitgewerkte vorm van analyse waarin deze drie uit-

gangspuntenn tot uitdrukking komen. Zo kan ook interpretatieve TA worden gezien als 

TAA die geënt is op de constructivistische methodologie van Guba en Lincoln. Het toe-

passingsgebiedd van de oorspronkelijke constructivistische evaluatie (herziening van 

schoolcurricula)) verschilt echter van vraagstukken met betrekking tot duurzame ont-

wikkelingg in reikwijdte (m.n. wat betreft het vernieuwende karakter van potentiële ver-

anderingen)) en schaal (m.n. qua complexiteit van relevante machtsrelaties). Een dis-

cussiee over 'opschaling' van het één naar het ander leidt tot het volgende overzicht van 

aandachtspunten: : 

 organisatieprincipe: Wie en wat bepaalt de focus van de analyse? 

 combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en -

gegevens:: Hoe worden beiden aan elkaar gerelateerd? 

 selectie van deelnemers: Wie bepaalt wie mee mogen doen op grond waarvan? 

 begrenzing van de analyse: Hoe en door wie wordt de verzameling van mogelij-

kee analyse- en discussieonderwerpen ingeperkt? 

 institutionele randvoorwaarden: Op welke manier is het analyseproject financi-

eell  en administratief ingebed? Hoe beïnvloed deze administratieve context de 

inhoudd en het verloop van de analyse? 

 bevorderen van leerprocessen: Op welke manier worden deelnemers gestimu-

leerdd te reflecteren op de eigen handelingstheorie? 

 machtsbalans tussen deelnemers: Hoe wordt een machtsevenwicht tussen 

deelnemerss onderling en tussen deelnemers enerzijds en de analist (het project 

team)) anderzijds gewaarborgd? 

 de integriteit van het analyseproces: Op welke manier wordt gewaarborgd dat de 

uitkomstenn van de analyse een eerlijke en verifieerbare weergave zijn van de vi-

siess van de deelnemers? 
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Relevantee factoren voor het duiden van de relatie tussen methode, praktijk en impact 

vann een analyse: 

 kenmerken van het onderwerp van analyse 

 kenmerken van het participatieve analyseproces 

 de rol van de analist in relatie tot de institutionele randvoorwaarden 

 wijze van verspreiding van de uitkomsten van de analyse 

 inzicht in mogelijk relevante prikkels voor het aanzetten tot (verdere) actie 

 methoden en praktijk in relatie tot impact, gegeven contextfactoren 

Ditt overzicht van aandachtspunten fungeert in de casestudies als een "factorenhark" 

(Kuyperss 1973). Informatie over de genoemde factoren wordt in kaart gebracht. De 

analysee wordt gericht op de vraag hoe in de onderzochte projecten met bovengenoemde 

aandachtspuntenn is omgegaan. 

Hett  Fosfaat Forum over  de vermesting van het Nederlandse oppervlaktewater 

Inn hoofdstuk 4 staat een TA centraal over de vermesting van het oppervlaktewater en de 

roll  van fosfaat daarbij (in het bijzonder uit wasmiddelen). Een toenemende toevoer van 

plantenvoedendee stoffen (vooral stikstof en fosfaat) leidde in de jaren '70 tot een ernsti-

gee verslechtering van het water. Stinkende algenmassa's en vissterfte waren de meest 

inn het oog springende symptomen van de 'eutrofiëring'. Voor het nieuw opgerichte 

departementt voor de milieuhygiëne werd dit probleem, dat onder druk van weten-

schapperss en consumentenorganisaties op de agenda was geplaatst, een eerste belang-

rijkk onderwerp van beleidsvoering. 

Dee vraag was hoe de eutrofiëring te verminderen. Gaandeweg werd het probleem 

gedefinieerdd als een kwestie van "fosfaatvervuiling" en de oplossing als een "fosfaten-

bestrijdingsprogramma".. De beleidsmaatregelen werden toegespitst op twee fosfaat-

bronnen:: wasmiddelen en afvalwater. De geschatte uitvoerbaarheid van de diverse mo-

gelijkee maatregelen, en politieke overwegingen speelden bij die keuze een rol. 

Dee wasmiddelenfabrikanten voelden zich tot zondebok gemaakt en poogden (ver-

geefs)) een alternatieve visie over oorzaken en bestrijding van de eutrofiëring van het 

oppervlaktewaterr over het voetlicht te krijgen. Voor de industrie was fosfaat een goed-

koopp en effectief bestanddeel van waspoeders. Productinnovatie op zo'n belangrijk punt 

onderr druk van de Nederlandse overheid was geen aantrekkelijke optie. In de strijd 

tegenn de in hun ogen onjuiste beeldvorming en beleidsmaatregelen schakelden de 

wasmiddelenfabrikantenn de Stichting Toegepaste Ecologie (STE) in om een onafhanke-

lijk ee analyse van het fosfaatbeleid uit te voeren. Deze analyse, die bekend werd als het 

Fosfaatforum,, werd opgezet als een interactief onderzoeksproces en duurde van 1980 

enn 1984. 
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Inn dit hoofdstuk wordt beargumenteerd dat de in het Fosfaat Forum gehanteerde ana-

lysemethodee geënt was op een constructivistische methodologie. Op basis van docu-

mentanalysee wordt verder plausibel gemaakt dat het Fosfaatforum aantoonbaar heeft 

bijgedragenn aan het ontstaan van leerprocessen bij de betrokken beleidsactoren. Opval-

lendd is dat de resulterende probleemdefinitie (een integrale benadering van de kwestie 

iss noodzakelijk; partiële oplossingen zijn ontoereikend), die goeddeels overeenkwam 

mett de visie van de zeepfabrikanten, na afloop van het analyseproces gedeeld werd door 

vertegenwoordigerss van het milieudepartement (waaronder de toenmalige minister) en 

iss terug te vinden in een herziening van het eutrofiëringsbeleid. Nog opvallender is dat 

desondankss de druk op de wasmiddelenfabrikanten om fosfaat uit hun producten te 

bannenn uiteindelijk onverminderd groot bleef. 

Opp grond van deze constateringen wordt onder meer geconcludeerd dat de gehan-

teerdee methode, en met name het creëren van een gedepolariseerd discussieplatform, 

waarr participanten worden gestimuleerd elementen uit hun handelingstheorie te expli-

citeren,, leidt tot leren bij de deelnemers aan een TA project. Tegelijkertijd lijk t het suc-

cess in dat opzicht afbreuk te doen aan de kansen van de TA om in de politieke context 

vann het project daadwerkelijk van invloed te zijn. Dit roept de vraag op hoe in een in-

terpretatievee TA de kenmerken van de context op afdoende wijze kunnen worden mee-

genomenn om in de praktijk daadwerkelijk effect te sorteren zonder de effectiviteit van 

eenn 'analytische ruimte' als setting voor een proces van kennisproductie en reflectie te 

verminderen. . 

NovelNovel Protein Foods als illustrati e van een duurzame technologische ontwikkeling 

Dee conclusies over de relatie tussen analysemethode (met name wat betreft het explici-

terenn van elementen uit de handelingstheorie van deelnemers) en het optreden van 

leerprocessenn worden gestaafd door de bevindingen uit het project dat in hoofdstuk 5 

centraall  staat. In dit project werd geanalyseerd of en hoe eiwitproducten van niet-

dierlijkee herkomst (Novel Protein Foods, NPF) de milieubelasting door vleesproductie 

enn -consumptie kan helpen verminderen. Het project was opgezet door het tijdelijke 

Interdepartementaall  Programma Duurzame Technologie Ontwikkeling (DTO) dat 

beoogdee de mogelijkheden voor een duurzame technologische ontwikkeling te illustre-

ren. . 

Hett programmabureau DTO begreep de huidige onduurzame situatie in termen 

vann een technologische ontoereikendheid. Gegeven de bevolkingsgroei en de wensen 

tenn aanzien van welvaart en welvaartsverdeling tussen Noord en Zuid zal in de toe-

komst,, zo werd geredeneerd, de milieuefficiëntie van de beschikbare technologieën 

moetenn toenemen met een factor 20. Deze redenering vormde het uitgangspunt bij het 

opzettenn van de analyse over NPFs. 
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Omdatt NPFs pas het beoogde milieueffect kunnen sorteren wanneer deze in het menu 

hett vlees daadwerkelijk "verdringen", werden in het analyseproces niet alleen de tech-

nischee en milieuaspecten maar ook de consumentenaspecten (smaak, aantrekkelijk-

heidd et cetera) van vleesaltematieven onderzocht. Bovendien zou de benodigde groot-

schaligee verdringing alleen mogelijk zijn wanneer de voedingsindustrie er brood in zag 

enn de producten ook daadwerkelijk zou ontwikkelen en vermarkten. Gegeven deze 

schaall  zou de ontwikkeling van NPFs bovendien zijn uitwerking op de vlees-industrie 

niett missen. Om die redenen werden ook bedrijfseconomische en macro-economische 

aspectenn van NPFs in de analyse meegenomen. 

Alduss ontstond een multidisciplinaire opzet van vijf onderzoeksclusters die werden 

gecoördineerdd door een project team. De idee was dat russen de betrokken disciplines 

eenn vruchtbare kruisbestuiving zou bestaan. Bovendien zou het onderzoeksproces als 

zodanigg plaats vinden in interactie met relevante partijen uit de "vierhoek" (overheid, 

bedrijfsleven,, NGOs en onderzoeksinstituten). In het NPF-project kreeg deze interactie 

mett name gestalte in het consumentenonderzoek, waarin gebruik werd gemaakt van de 

nieuww ontwikkelde participatieve analysemethode 'Toekomstbeelden voor Consumen-

ten'' (TvC). 

Hett project liep van 1993 tot 1997 en resulteerde in een selectie van 7 zogenaamde 

"NPFF opties" (specifieke eiwitbron - technologie combinaties), in een overzicht van 

relevantee onderzoeksthema's en van activiteiten om de beoogde vlees verdringing te 

realiseren.. In de laatste fase van het project deed het projectteam zeer veel moeite om 

actieff  partijen voor de uitkomsten van de studie te interesseren, en om specifieke ver-

volgactiviteitenn te koppelen aan potentiële "trekkers" in de vierhoek. 

Mett de NPF beschrijving was het concreet beoogde product van de analyse (die 

gaandee het proces was bijgesteld naar bevind van zaken) gerealiseerd. Of ook de doel-

stellingenn van het project gerealiseerd waren is de vraag. Het antwoord is afhankelijk 

vann welke doelen als uitgangspunt worden genomen. De technische haalbaarheid en de 

bedrijfseconomischee aantrekkelijkheid van NPFs was geïllustreerd in de ogen van de 

discussiepartnerss voor wie de ontwikkeling van NPFs op een of andere manier een 

oplossingg zou kunnen vormen voor een door hun ervaren probleem. 

OokOok deze casus ondersteunt de veronderstelling dat actoren leren naar aanleiding 

vann een project wanneer hun standpunten en visies serieus worden meegenomen en 

dee uitkomsten in hun ogen zinvol zijn in het licht van de eigen doelstellingen. Dit punt 

wordtt door deze casus extra onderstreept omdat het optreden van leerprocessen beperkt 

geblevenn is tot een klein deel van de bij de analyse betrokkenen, en wel dat deel waar-

vann de visies en standpunten het 'organiserend principe' van de analyse vormden. Dit 

warenn met name de medefinancierende voedingsproducenten. Voor het structureel 

incorporerenn van de visie van de overige deelnemers (o.a. betrokken via de TvC) liet de 

projectopzett weinig ruimte. Onder hen is dan ook niet of nauwelijks sprake van leren. 
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Dee aantrekkelijkheid van NPFs voor consumenten of zelfs het nut van NPFs bij het 

strevenn naar het terugdringen van de milieubelasting van vlees is in hun ogen niet 

(afdoende)) aangetoond. Daarmee bleef de politieke denktankfunctie, die het DTO pro-

grammaa als geheel had (een functie die blijkens de evaluatie van het project door de 

betrokkenenn zelf benadrukt werd, en nagestreefd in de opzet) in dit project onderbe-

lichtt ten opzichte van het element van stimulering van technologieontwikkeling. 

Dee vraag dringt zich dan ook op waarom het project, ondanks de intenties en de me-

thodischee (constructivistische) overwegingen die er aan ten grondslag lagen, er uitein-

delijkk niet in slaagde een platform te bieden aan een breed gedragen proces van oor-

deelsvorming.. Dit kwam deels door de financieel-administratieve inbedding van het 

project.. Financieringsregelingen, vooral de (gebruikelijke) eis van het Ministerie van 

Financiënn van contrafinanciering, maakten dat de nadruk sterk kwam te liggen op de 

deelnemendee marktpartijen. Bovendien was het NPF project de eerste grote activiteit 

vann DTO, en was de druk groot om er een succes van te maken in de zin van het daad-

werkelijkk beïnvloeden van technologische ontwikkeling. Beide aspecten werkten door 

inn de taakopvatting van het projectteam, dat hierdoor meer de nadruk legde op het 

waarborgenn van de voortgang dan op het stimuleren van creativiteit en reflectie. Boven-

dienn was (een deel van het) projectteam de mening toegedaan dat het betrekken van 

partijenn bij het project vooral het doel diende deze te overtuigen van de wenselijkheid 

enn haalbaarheid van de in het project geventileerde ideeën, eerder dan dat de betrok-

kenheidd zou leiden tot het bijstellen van initiële plannen. 

Dezee factoren maakten dat de ruimte om de probleemdefinitie ter discussie te stel-

lenn (zowel vanuit normatieve als praktische overwegingen) beperkt was. Daardoor boet-

tee het project niet alleen in aan 'phronetische' kwaliteit (weten was het goede is om te 

doenn als gemeenschap en het handelen daarnaar mogelijk maken) en legitimiteit (op 

basiss van een 'brede' samenstelling van de groep deelnemers, die allen evenveel moge-

lijkhedenn tot inbreng hebben), maar ook aan creatieve kwaliteit bij het ontwerpen van 

(technologische)) oplossingen. 

Evenalss de fosfatencasus belicht het NPF-project, met andere woorden, de complexe 

verhoudingg in de praktijk tussen de twee aspecten van het phronèsis begrip die in theo-

riee zo vanzelfsprekend verweven zijn: het 'weten wat te doen' (ontwerpen) en het bij-

dragenn aan de mogelijkheden dat dat ook gebeurt (instigeren). Te veel nadruk op het 

laatstee trekt een wissel op de kwaliteit van het eerste, in elk geval als legitieme basis 

voorr politieke oordeelvorming. Maar een benadrukken van het eerste aspect kan de 

aantrekkelijkheidd voor partijen om aan een project deel te nemen doen verminderen. 

Hett hoofdstuk concludeert dat uit het casusmateriaal ook oplossingen voor deze 

schijnbaree paradox zijn te distilleren: i) Het is verstandig de concreet beoogde produc-

tenn van een analyse niet op voorhand op zeer gedetailleerde wijze te willen uitwerken, 

alss dit een discussie over de (verschillende perspectieven op de) probleemdefinitie in de 
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wegg staat. Een gedetailleerde uitwerking blijkt (in deze casus) niet bij te dragen aan de 

mogelijkhedenn voor overdracht (het instigeren van de beoogde ontwikkeling) noch aan 

hett overtuigen (zoals bedoeld door het projectteam) van het nut of de haalbaarheid van 

diee ontwikkeling; ii)  het backcasting concept zoals ontwikkeld door DTO (het gezamen-

lij kk ontwikkelen van een lange termijn oriëntatie bijv. vanuit het streven naar duurza-

mee ontwikkeling en deze vervolgens vertalen in activiteiten voor de korte termijn) biedt 

goedee aanknopingspunten om de schijnbare spanning tussen ontwerpen en instigeren 

wegg te nemen; en ui) een constructivistische projectopzet heeft pas kans van slagen als 

ookk het institutioneel arrangement waarbinnen het wordt uitgevoerd daar op is inge-

richtt (bijvoorbeeld ruimte biedt aan procesmatig werken in plaats van aan projectmatig 

werkenn waarbij een projectteam wordt afgerekend op het behalen van op voorhand 

geformuleerdee concrete resultaten). 

Hett  Gideon project over  een duurzame gewasbescherming in Nederland 

OokOok in de laatste casus komt, op weer een heel andere manier, de spanning tussen 

ontwerpenn en instigeren naar voren. Hoofdstuk 6 bespreekt het project Gewasbe-

schermingg Inpasbaar in een Duurzame Economische Ontwikkeling in Nederland (Gi-

deon)) van het Rathenau Instituut, de Nederlandse TA organisatie die het parlement 

gevraagdd en ongevraagd van informatie voorziet. Met dit project, dat werd uitgevoerd 

tussenn 1995 en 1996, werd getracht inzicht te verkrijgen in toekomstvisies ten aanzien 

vann een 'duurzame' gewasbescherming en in de mogelijkheden om deze te realiseren. 

Hett achterliggend doel was het parlement ten tijde van een evaluatie van het toen-

maligee gewasbeschermingsbeleid te voorzien van informatie om te komen tot een van-

uitt economisch en milieukundig oogpunt wenselijke en mogelijke drastische herzie-

ningg van dat beleid. 

Hett project werd opgezet als een Interactieve Technology Assessment (ITA), een 

vormm van TA die expliciet geschoeid is op de constructivistische methodologie zoals 

beschrevenn door Guba en Lincoln (1989). Vanwege de centrale rol van gewasbescher-

mingsmiddelenn in de landbouwpraktijk, en vanwege de verwevenheid van die land-

bouwpraktijkk met de bredere maatschappelijke context, liggen de mogelijkheden en 

beperkingenn om tot verandering te komen niet alleen bij de boeren. Om die reden werd 

ervoorr gekozen een brede verzameling actoren bij het project te betrekken, afkomstig 

uitt zowel de landbouwsector als milieuorganisaties, overheid, waterbeheerders, voor-

lichting,, handel en detailhandel. Verwacht werd dat het bijeen brengen van mensen 

mett heel uiteenlopende visies en praktijkervaringen de voor een inhoudelijke heroriën-

tatiee benodigde creativiteit zou bevorderen. Om te voorkomen dat de breedte van de 

discussiee over de toekomst van de gewasbescherming beperkt zou worden door de 

huidigehuidige institutionele setting waarbinnen het beleid tot stand komt, werden bovendien 
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mensenn uitgenodigd die niet behoren tot de kopstukken uit de politieke en bestuurlijke 

institutiess die doorgaans de discussie domineerden. Hiermee werd beoogd een "analy-

tischee luwte" te creëren waarin oplossingsrichtingen konden worden geïdentificeerd 

zonderr dat de machtspellen en politieke scheidslijnen uit het bredere 'landbouw versus 

milieu'' debat de discussieruimte bepaalden. 

Opvallendd aan het Gideon project was dat het niet alleen de oplossingsrichtingen 

voorr de gewasbeschermingsproblematiek ter discussie stelde, maar ook de probleemde-

finiti ee zelf. De standpunten en visies van de deelnemers vormden het startpunt en 

organiserendd principe van de discussies daarover. Toen bleek dat, mede daardoor, de 

kortetermijnn visie op de problematiek overheerste werd een aantal methodische maat-

regelenn getroffen om een langtermijn oriëntatie in het project in te brengen. Het pro-

jectt resulteerde in twee toekomstscenario's voor een duurzame gewasbescherming en 

inn een aantal suggesties voor (beleids)maatregelen om die te kunnen verwezenlijken. 

Doorr de gekozen benadering slaagde het project in zijn opzet om standpunten te 

expliciterenn waar weinig waardering of ruimte voor was in de dominante discussie. Een 

weerklankk van deze ideeën was uiteindelijk terug te vinden in de herziening van het 

gewasbeschermingsbeleid.. In hoofdstuk 6 wordt beargumenteerd dat het Gideon pro-

jectt hier mede debet aan is geweest (naast een groot aantal andere factoren) doordat het 

projectt deze visies van een zekere 'machtsbasis' had voorzien. Bovendien werkten idee-

enn uit het Gideon project door via leerprocessen van enkele deelnemende beleidsvoor-

bereidendee actoren. Het casusmateriaal staaft, wat dit betreft, de eerdere conclusie dat 

eenn analyse leidt tot leren bij die partijen die hun visies en standpunten serieus weten 

genomenn en in wier ogen de uitkomsten zinvol zijn. 

Hett project slaagde niet in zijn opzet de discussie in de Kamer te beïnvloeden. Op 

zichzelff  is dit niet een heel verwonderlijke constatering; eerder onderzoek over kennis-

productiee ten behoeve van beleidsvorming heeft uitgewezen dat nieuwe inzichten 

zeldenn een directe aanleiding vormen voor beleidswijzigingen (Weiss 1980). In het 

gevall  van het Gideon project was de kans daarop bijzonder klein omdat de vraagstelling 

inn het project en de analytische uitwerking daarvan uitdrukking gaven aan een benade-

ringg van de gewasbeschermingsproblematiek die haaks stond op de gebruikelijke wijze 

vann probleemstructurering. Het nam de gevestigde institutionele kaders op de schop 

waarbinnenn het probleem doorgaans werd besproken, door te kiezen voor de individue-

lee agrariër als bron van informatie en als 'change agent' bij toekomstige beleidsmaatre-

gelen.. Bij de Vaste Kamercommissie voor de landbouw, gewend aan een centrale rol 

vann de belangenbehartigende organisaties, vond dit weinig weerklank. 

Dee vraag is of het project strategisch sterker had kunnen worden neergezet zonder 

afbreukk te doen aan het inhoudelijk vernieuwende karakter dat het althans in intentie 

had.. Geconcludeerd wordt op basis van het casusmateriaal dat de positie van het project 

verzwaktt werd door een herhaaldelijke botsing tussen methodologische en strategische 
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overwegingen.. Zowel de opdrachtgever (het Rathenau Instituut) en het projectteam als 

dee begeleidingscommissie meenden dat de methodologische benadering passend was 

bijj  hun ideeën over hoe verandering in de gewasbeschermingpraktijk te weeg te bren-

gen.. Gaandeweg werd duidelijk dat de inzichten onderling verschilden. De legitimiteit 

vann de bevindingen stoelde in de ogen van het projectteam op de gehanteerde (con-

structivistische,, kwalitatieve) methodologie. Het Rathenau Instituut mikte op de weten-

schappelijkee kwaliteit van het project als basis voor legitimatie. De kwalitatieve onder-

zoeksbenaderingg werd echter door de begeleidingscommissie als onvoldoende overtui-

gendd ervaren; deze drong aan op een kwantitatieve benadering. Het aanvankelijk onop-

gemerktt blijven van deze verschillen leidde tot ad hoc afwegingen bij het uitwerken van 

hett project, en resulteerde in een suboptimale strategische positionering van het project 

vanuitt alle drie de perspectieven. 

Meerr nog dan de vorige twee cases laat het Gideon project zien hoe complex de rela-

tiee is tussen de principes van een constructivistische methodologie van analyse en de 

praktischee (machts-) aspecten die een rol spelen bij het uitvoeren van het onderzoek, 

zowell  binnen het project als in relatie tot de context waarop het probeert invloed uit te 

oefenen. . 

Conclusies,, lessen en discussie 

Inn het laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken op basis van het empirisch mate-

riaall  ter beantwoording van de centrale vraag. Daartoe worden ten eerste de overeen-

komstenn en verschillen in opzet, benadering en onderwerp tussen de drie onderzochte 

projectenn geanalyseerd. Vervolgens worden lessen geformuleerd met betrekking tot de 

methodenn en praktijk van interpretatieve TA als vorm van kennisproductie ter onder-

steuningg van politieke oordeelsvorming over kwesties inzake een duurzame ontwikke-

ling. . 

Dee vergelijking tussen de drie cases leidt tot de conclusie dat deze onderling weliswaar 

ergg verschillen maar wel beschikken over voldoende gemeenschappelijkheid om als 

basiss te dienen voor een verdere uitwerking van de methodische en praktische aspecten 

vann interpretatieve TA. Geconstateerd wordt dat de methodische keuzen, en de kans 

vann slagen van een constructivistische onderzoeksbenadering, sterk bepaald worden 

doorr de karakteristieken van het onderwerp waarop een TA betrekking heeft en van de 

settingg waarbinnen het project zich afspeelt (zowel het institutioneel arrangement 

waarbinnenn het wordt vormgegeven als de bredere context van het onderwerp van ana-

lyse).. Deze observaties vormen een aanvulling op de bestaande literatuur waarin de 

keuzee voor een constructivistische onderzoeksbenadering vooreerst en alleen wordt 

gekoppeldd aan het type problemen waarop de analyse betrekking zou hebben (te weten 

opp ongestructureerde problemen; zie Grin et al 1997; In 't Veld & Verhey 2000). 
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Vervolgenss worden conclusies getrokken uit het materiaal aan de hand van het over-

zichtt van aandachtspunten dat in hoofdstuk 3 is opgesteld. Waar relevant worden ver-

bandenn gelegd met bevindingen uit de beleidswetenschappelijke literatuur. Deze con-

clusiess vormen vervolgens de basis voor het formuleren van lessen. 

Dee lessen hebben betrekking op de omstandigheden waaronder en de manieren 

waaropp een interpretatieve TA praktische kennis oplevert om een proces van politieke 

oordeelsvormingg over vraagstukken van duurzame ontwikkeling te ondersteunen. 

Daarmeee vormen de lessen het sluitstuk van de beantwoording van de hoofdvraag in 

hett boek. De lessen betreffen niet alleen de methode van interpretatieve TA. Gegeven 

dee constatering dat de keuze van methoden en de kans van slagen ervan sterk samen-

hangtt met de contextspecifieke aspecten van zowel analyseonderwerp als projectuitvoe-

ring,, betreffen de lessen ook de passendheid van de keuze voor een constructivistische 

analysee in relatie tot de context and de institutionele condities waaronder een project 

wordtt opgezet. 

Hett hoofdstuk besluit met een discussie over de implicaties van de bevindingen 

voorr zowel de beleidswetenschap als voor de politieke theorie. Beide vakgebieden wer-

denn lang als onderscheiden beschouwd (zie bijvoorbeeld Lindblom 1991) vanwege de 

formelee scheidslijn russen beleids (informerende) analyse enerzijds (gericht op vragen 

mett betrekking tot kennisproductie) en het proces van besluitvorming anderzijds (ge-

richtricht op vragen omtrent de legitimiteit en effectiviteit van beleid en ander politiek han-

delen).. Het empirisch materiaal in deze studie illustreert dat een dergelijke scheidslijn, 

zoo deze in de praktijk al was te onderscheiden, in het geval van interactieve en interpre-

tatievee vormen van analyse ter ondersteuning van politieke oordeelsvorming niet aan-

wezigg is. Op het moment dat een analyseproject zelf een impact heeft op processen van 

besluitvormingg (zoals gehoopt en deels gerealiseerd in de beschreven cases) is het on-

derscheidd academisch. Daarmee raken vragen over de legitimiteit van een project en de 

(impactt van de) uitkomsten daarvan (bijvoorbeeld over de samenstelling van de deel-

nemersgroepp aan een interactief analyseproces) verweven met vragen over de methodi-

schee en epistemologische aspecten van kennisproductie. In het hier gepresenteerde 

onderzoekk worden deze vragen op het niveau van het individuele analyseproject gefor-

muleerdd en beantwoord (bijvoorbeeld in relatie tot de verhouding tussen deelnemers en 

analist).. De relevantie van de vraag voor het democratisch gehalte van onze samenle-

vingg rechtvaardigt een bredere en diepgaandere poging tot beantwoording. Deze vraagt 

wintt bovendien aan urgentie wanneer hij gesteld wordt in het licht van het streven naar 

eenn duurzame ontwikkeling dat, zoals geconstateerd in de eerste hoofdstukken, gebaat 

iss bij een doorbreken van traditionele scheidslijnen tussen politieke en (traditioneel 

gezien)) niet-politieke besluitvormingscircuits. Het organiseren van interpretatieve ana-

lyseprojecten,, en de vraag hoe deze methodische en praktisch vorm te geven, behoeft 

naderr onderzoek vanuit deze bredere politicologische invalshoek. 














