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VOORWOORD
De snelle ontwikkeling inrecentverleden ennabije toekomst
nopen totnietaflatend initiatiefeninnovatievanallendie
een rol in het maatschappelijk proces spelen. En dat geldt
zekervoordelandbouwendeinstrumentenvoordeontwikkeling
daarvan.
Indit kader heeft deNRLO eenMeerjarenvisieLandbouwkundig
Onderzoek 1982- 1986het licht doen zien (NRLO, 1981).Dat
rapportmaaktduidelijkdathetonderzoekvandeparticipanten
indeNRLOzichnietalleenrichtopdeprimaireproduktieen
datonderzoekresultatendaardoor,behalvevoorboerentuinder
en beleidsdirecties van het Ministerie van Landbouw en Visserij,ookvanbelangkunnenzijnvoorbeheerdersvannatuurgebieden, provinciale en gemeentelijke overheden, de toeleverende enverwerkende industrie, consumenten,hobbyisten en
anderen.

Onderzoek is zinvol als de resultaten ervan benut kunnen
worden. Benutting is niet een automatisch gevolg van onderzoek,maarbehoeftspecialeinstrumenten.
Vanoudsherheeftnatuurlijk deLandbouwvoorlichting indezen
een essentiële rol gespeeld. Juist deverwevenheid vanlandbouwkundig onderzoek met voorlichting en onderwijs heeft
belangrijkbijgedragen aandeontwikkeling vandeNederlandse
landbouw, naast de condities geschapen door coöperatieve
boerenleenbanken, de pachtwet, ruilverkavelingen, saneringsenontwikkelingsmaatregelen,hetveilingsysteem,hetlandbouwprijsbeleid e.d.

Hetisvanuit dezeervaring inde sfeervandeprimaireproduktie,datdeMeerjarenvisiegewezenheeftopdenoodzaakvan
een systematische aanpak van doorstroming van resultatenvan
onderzoeknaar gebruikers dietotdusverweinig aandachtkregen.Ditisnoodzakelijkgeworden,doordathetwerkterreinvan
het landbouwkundig onderzoek al geruime tijd belangrijk is

verbreed,o.a.doordeinstellingvannieuwe studierichtingen
aandeLandbouwhogeschool.
Opgrond vandezeoverwegingenheeftdeNRLOdeStudiecommissieDooRLOingesteld.
Detakenvandestudiecommissiewerdenalsvolgtgeformuleerd:
1.Het geven van een overzicht van de bestaande kennis betreffende het proces van doorstroming van onderzoekresultaten.
2.Beschrijving vandevoornaamsteknelpunten enmaatschappelijke ontwikkelingen dievan invloed zijn op dedoorstromingvanonderzoekresultaten,metnamenaardoelcategorieën
dietotnutoeweinigaandachtkregen.
3.Identificatievanprioriteitsterreinenwaarvoorverbetering
van de doorstroming van resultaten van landbouwkundig onderzoekmogelijkis.
Aanvankelijk laghet indebedoelingdatdecommissiezelfde
concrete knelpunten op de genoemde prioriteitsterreinen zou
aangeven en daar oplossingen voor zou suggereren. Het bleek
echteralspoedigdatditdoordesamenstellingvandecommissie en de gevarieerdheid van de betreffende terreinen niet
mogelijkwas.

Hetleekdestudiecommissiedaaromjuisterdatdeverdereuitdieping van prioriteitsterreinen en het doen van concrete
voorstellenwordenovergelatenaanterzakekundigenendirect
betrokkenen. De studiecommissie heeft derhalve geadviseerd
voor een aantal prioriteitsterreinen studiecommissies in te
stellen die zich met de specifieke doorstromingsproblematiek
opdieterreinengaanbezighouden.
Teneinde deactieveparticipatevandebetrokkenmaatschappelijke groeperingen en overheidsinstanties te bevorderen en
rekening tekunnenhoudenmet dedoorhen ervarenbehoeften,
heeft het Bestuur van de NRLO besloten het initiatief tot

formering van studiecommissies voor deelgebieden aan de maatschappelijke groeperingen en overheid te laten.Daar waar zinvol zijn deNRLO en ledenvan de Studiecommissie DooRLO gaarne
bereid een bijdrage aan de werkzaamheden van de studiecommissie per deelgebied te leveren.

Het rapport van de Studiecommissie DooRLO vraagt de aandacht
voor een aspect dat, gegeven de steeds minder alleen op primaire produktie gerichte aandacht van de participanten binnen
de NRLO, van groeiend belang wordt. Bovendien brengt het
rapport een hoeveelheid kennis bijeen die voor het werk van
mensen, die zich op het brede terrein van kennisontwikkeling,
-doorstroming en-benutting (het landbouwkennissysteem) bezighouden,van grote waarde kan zijn.

Uiteraard zal de lezer het niet met alle opgenomen beschouwingen per deelgebied eens zijn, maar hopelijk vormen zij voldoende inspiratiebron om tekomen totnadere discussie en uitwerking van concrete maatregelen; ten faveure van de doorstroming van de resultaten van het landbouwkundig onderzoek
naar de zogenaamde 'niet-traditionele' doelgroepen.

voorzitter Studiecommissie DooRLO,
Dr.Ir.A.P. Verkaik

SAMENVATTING

Het onderhavige rapport komt voort uit de constatering dat het
onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de NRLO-participanten,
zich op een veel ruimer terrein beweegt, dan wordt bestreken
door debestaande instrumenten omde resultaten van dat onderzoek ter benutting uit tedragen.De,als gevolg van dezeconstatering ingestelde,NRLO-StudiecommissieDoorstroming Resultaten van Landbouwkundig Onderzoek (DooRLO) had tot taak de
knelpunten in de doorstroming naar niet-traditionele doelcategorieën teanalyseren envoorstellen te doenvoorhetverbeterenvan die doorstroming.

Bij haar werkzaamheden werd het de Studiecommissie spoedig
duidelijk, dat het hier een groot aantal terreinen betrof,
waarvan vele meer in- en overzicht behoeften voor een gedegen
analyse, dan de deskundigheid binnen de Studiecommissie in
staat was op te brengen. Derhalve besloot de Studiecommissie
zich te beperken tot een aantal prioriteitsterreinen die geïdentificeerdwerden door:
1.een vrij grondige theoretische analyse van het kennissysteem en de deelprocessen kennisontwikkeling, -doorstroming
en-benutting, alsmede de terugkoppeling vanbenutting naar
de andere twee deelprocessen (hoofdstuk 2met samenvatting);
2. een analyse van de belangrijkste maatschappelijke veranderingen en problemen op de middellange termijn (het korte
hoofdstuk3 ) .

Devolgendevier prioriteitsterreinenwerden geïdentificeerd:
1.humanevoeding en gezondheidsleer;
2. werkgelegenheid;
3. gebruikvanhet landelijk gebied;
4. ontwikkelingssamenwerking.

Aan ieder van deze probleemgebieden wordt in hoofdstuk 4 een
paragraaf gewijd,die op zichzelf staat en dus door geïnteresseerdenmet een specifieke belangstelling kanworden gelezen.

Hoofdstuk 5geeft,voor iedervan de deelparagrafenvan hoofdstuk 4,vervolgens de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. De aanbevelingen bestaan voor een groot deel hieruit,
dat, voor de uiteenlopende probleemvelden van doorstroming,
een aparte Studiecommissie wordt geïnstalleerd, waarin deskundigen op, en betrokkenen bij dat probleemveld, alsmede een
deskundige op het gebied van kennissystemen, worden samengebracht. Voor ieder van deze studiecommissies wordt de taakopdracht geformuleerd.

1. INLEIDING

1.1.Taakafbakening en werkwijze
uit deNRLO-Na geconstateerd tehebben dathet overdragen van onderzoekreMeerjaren-

sultaten 'in het traditionele taakgebied van het landbouw-

visie

kundig onderzoek' de verantwoordelijkheid is van de Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij,
stelt deNRLO (1981: 143)dat,door zijnverbreding, het landbouwkundig onderzoek geconfronteerd wordt met nieuwe groepen
afnemers die niet door de Voorlichtingsdienst bereikt worden.
Daarom acht deRaad hetvanbelang 'dat een studiecommissie de
problematiek van de doorstroming van onderzoekresultaten naar
niet-traditionele afnemers onder ogen ziet'.

'Hoewel deRaad vanmening is dathet hier noodzakelijke activiteiten betreft, is hij van mening dat uitbreiding van deze
niet-onderzoekactiviteiten ten behoeve van derden niet ten
koste mag gaan van de oorspronkelijke onderzoekcapaciteit'
(1981:13).

Endaarmoest de Studiecommissie Doorstroming Resultaten Landbouwkundig Onderzoek (DooRLO) het mee doen. Het zal duidelijk
zijn datDooRLO,na haar installatie injanuari 1983,de nodige
aandacht heeftbesteed aanhet afbakenen vanhaar taak.

aanleidingen Een aantal overwegingen bleek tot het signaleren van de problematiek aanleiding tehebben gegeven:
- eenbreder werkterreinbij landbouwkundig onderzoek danbij
voorlichting (bijvoorbeeld voedings(middelen)onderzoek op
LH,TNO enlandbouwinstituten);
- maatschappelijke ontwikkelingen waardoor eenniet-traditionelevraag naar onderzoekresultaten ontstaat (bijvoorbeeld
verschuivingen invrijetijdsbesteding);
- duidelijke signalenuitdemaatschappijwaaruit een doorstromingsprobleem blijkt (bijvoorbeeld de sector Stedelijk
Groenvóór de installatie vanhet consulentschap voor die
sector).

Men kon dus logischerwijze vermoeden dat er inderdaad van een
belangrijke problematiek sprake zou kunnen zijn. Maar waar,
en in welke mate dat het geval was, en hoe de problematiek
zichmanifesteerde,wasvoer voor de studiecommissie.

niet-tradi- De 'niet-traditionele afnemers' bleken ook niet zo eenduidig
tionele

bepaald te zijn als ze op het eerste gezicht leken. Zo zag de

afnemers

studiecommissie wel degelijk de landbouw in ontwikkelingslanden, alsmede de recreatie- en kleinschalige landbouw beide toch primaire produktie -, als tot haar werkterrein behorend.

doorstroming Het begrip doorstroming, dat in zijn beeldspraak doet vermoeden dat het bij kennistoepassing, en vooral bij het bevorderen daarvan, gaat om het doorsteken van dämmetjes, het
aanleggen van sloten en het kanaliseren van kennis naar de
plaats waar je hem hebben wilt, bleek bij een iets diepere
analyse en teruggrijpen op wat deskundigen daarover te zeggen
hadden, veel meer te omvatten. Een inzicht daarin leek een
eerste vereiste voor een bijdrage van DooRLO aan het oplossen
van de gesignaleerde problematiek.

landbouw-

Wat onder landbouwkundig onderzoek verstaan moet worden iswel

kundig

duidelijk. Dit is gedefinieerd in de hiervoor genoemde Meerjarenvisie en omvat alle onderzoek dat gedaan wordt aan LH,
Fakulteit der Diergeneeskunde van de RUU, alle instituten en
proefstationsvanhetMinisterie vanLandbouw enVisserij, het
Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek, het Instituut voor
Rationele Suikerproduktie, en het daaraan verwante onderzoek
van TNO en gelieerde instellingen, en de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders.

Hierbij is sprake van ruim 30 terreinen van onderzoek (voorbeeld: gewasbescherming) en 18 toepassingsgebieden (voorbeeld:
tuinbouw; bossen en natuurterreinen; het onderwijzen en voorlichten).Een complete opsomming van de terreinen en gebieden
was echter slechts ten dele behulpzaam bij het afbakenen van

het werk van DooRLO. Zulke terreinen van onderzoek als 'natuurbeheerskunde' en zulke toepassingsgebieden als 'fysiek
milieu en ruimtegebruik - algemeen' stonden nauwelijks toe
daaruit devoor DooRLO relevante terreinen uit te splitsen.

wat DooRLO

Afbakening van het werkterrein van DooRLO was geboden door-

niet is

dat een aantal andere commissies bezig is op verwante terreinen. Voor wetenschapsvoorlichting aan het grote publiek is
een commissie actief waarin wetenschapsvoorlichters van LH,
DLO, TNO en NRLO zitting hebben. De doorstroming van resultaten van onderzoek naar andere wetenschappers ishet onderwerp
van de NRLO-Commissie voor Landbouwkundige Documentaire Informatieverzorging (COLADIN) waar twee leden van DooRLO deel
van uitmaken.

aanvanke-

Binnen de zeer ruime grenzen was het niet eenvoudig een koers

lijkewerk- uit te zetten. De commissie heeft allereerst concepten,mogewijze

lijke doelgroepen en knelpunten geïnventariseerd. Om uit de
grote hoeveelheid materiaal die deze exercitie opleverde een
aantal prioriteiten te kunnen destilleren werden criteria
geformuleerd. In een eerste interim-rapportbleek het moeilijk
het begrippenkader en de criteria zo op de gegenereerde doelgroepen enmogelijke knelpunten toe tepassen dat prioriteitsterreinen kondenworden aangewezen.

gekromde

Bij lezing door specialisten in een aantal van de door DooRLO

tenen

geïnventariseerde terreinen bleek het interim-rapport tot 'gekromde tenen' aanleiding te geven. Binnen DooRLO leidde dit
tot de constatering dat hier sprake was van een structureel
probleem. Eén optie was om in een tweede interim-rapport
prioriteitsterreinen aan te geven, hierover met ter zake
kundigen van gedachten te wisselen en dan in een eindrapport
debevindingen op deverschillende terreinenweer tegeven.

uiteinde-

Deze optie werd niet gebruikt. Eén overweging daarbij was dat

lijkewerk- het voor sommige prioriteitsterreinen denkbaar was dat een
wijze

grondige analyse en een diepgaande discussie tussen direct
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betrokkenen nodig zou zijn om knelpunten te analyseren en dat
participatieve besluitvorming nodig zou zijn om tot oplossingen te komen. Hierbij was een bijkomende overweging dat er
binnen het brede terrein dat de participanten van de NRLO en
de toepassers van resultaten bestrijken, een aantal subculturen, zo niet groeperingen met niet overeenkomstige belangen
en eigen codes, zijn aan tewijzen, die een separate behandeling nodig zouden maken. In zekere zin zou de bovengenoemde
optie betekend hebben dat DooRLO een aantal deelrapporten
produceerde endat op terreinen waarvan telkens op zijn hoogst
slechts enkele leden van de commisie enig verstand hadden.

Deze overwegingen hebben tot dehuidige werkwijze geleid waarbij op basis van een begripsmatige analyse van het proces van
kennisbenutting en een identificatie van belangrijke maatschappelijke en institutionele ontwikkelingen, een aantal
terreinen van aandacht, en daaronder een aantal prioriteiten
wordt geïnventariseerd.

1.2. Opbouw vanhet rapport
hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 tracht een beeld te schetsen van wat er bekend is
over het ingewikkelde proces van kennisproduktie, transformatie, verspreiding en benutting. Begrip van dit proces attendeert de lezer op een aantalmogelijke knelpunten indoorstromingsprocessen. Deze komen aan het eind van het hoofdstuk aan
deorde.

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 behandelt een aantal belangrijk schijnende maatschappelijke en institutionele ontwikkelingen die vergaande
consequenties lijken te hebben voor de doorstroming van de
resultaten van landbouwkundig onderzoek.

hoofdstuk 4 Het laatste hoofdstuk van het rapport is opgebouwd uit vier
hoofdterreinen van aandacht:
1.Humane voeding en gezondheidszorg.
2.Verruiming werkgelegenheid.
3.Het gebruik vanhet landelijk gebied.
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4. Ontwikkelingssamenwerking.
Er wordt een poging gedaan voor ieder van deze aandachtsgebieden één of meer prioriteiten aan te geven. Het is de bedoeling dat ieder van de vier terreinen apart gelezen kan
worden, zodat betrpkkenen zich moeite kunnen besparen. Ieder
van de hoofdterreinen en/of prioriteiten zal het werkveld van
een aparte studiecommissie zijn.Dat althans isde aanbeveling
vanhet onderhavige rapport.

De vier prioriteitsgebieden zijn gekozen om twee redenen. In
de eerste plaats zijn zij ingegeven door de voornaamste maatschappelijke ontwikkelingen op basis van de analyse in hoofdstuk 3. Daarnaast stelde het analytisch kader, geschetst in
hoofdstuk 2,de studiecommissie in staat een aantal problematieken deductief in te schatten. Hoofdstuk 4 maakt dus een
keuze die gebaseerd is op de analyses inhoofdstukken 2 en 3.
Daarnaast moet natuurlijk geconstateerd worden dat bij het
bepalen van prioriteiten volgens de geschetste methode ruimte
blijft voor willekeur.

voormensen Diegenen die snel door het rapport heen willen, wordt aangedie er snel raden te lezen:
doorheen

- Inleiding

willen

- Samenvatting hoofdstuk 2
- Hetkorte hoofdstuk 3
- Het direct relevante onderdeel vanhoofdstuk 4.

1.3. Dankbetuiging
Prof.Dr.Ir. J. de Hoogh, econoom en Dr. Th. Beckers, recreatiesocioloog,beidenvan deLH teWageningen en Ir.A.Haverkort, coördinator ontwikkelingssamenwerking en Dr.Ir. G. de
Bekker, medewerker van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding, beiden van het Ministerie van Landbouw en Visserij,
hebben door hun opbouwend kritische opmerkingen belangrijke
bijdragen geleverd aan eenaantal noodzakelijke bijsturingen.
Het Internationaal Agrarisch Centrum te Wageningen tenslotte,
heeft door het beschikbaar stellenvan een aantal faciliteiten
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veel bijgedragen aan deuiteindelijke realisatie. Een speciaal
woord van dank is op zijn plaats voor Elma Fonteijn, die met
veel toewijding de tekst van de verschillende interim-versies
verwerkte. Dank ook aan de Administratie van de NRLO, die de
laatsteversieverzorgde.
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2.BET BEGRIPPENKADER

Samenvatting vanhoofdstuk 2
In Nederlandse landbouwkringen spreekt men van het 'drieluik
Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs' (OVO), doelend op de
beleidsinstrumenten waarmee men poogt de processen kennisproduktie, -doorstroming en -benutting, kortweg hetkennissysteem in de landbouw, te beïnvloeden. Hoewel voorlichtingskunde, onderwijskunde en 'onderzoekskunde' ieder hun eigen
specifieke werkterrein binnen het totale kennissysteem kunnen
afbakenen, blijkt telkens weer dat men het kennissysteem niet
in stukjes kan opsplitsen omdat juist de koppelingsmechanismen
tussen kennisproduktie,-doorstroming en -benutting, inclusief
de terugkoppeling van benutting naar produktie, e.d., een
essentieel element vormen inhet verklaren van de effectiviteit
van het totale kennissysteem. We zullen daarom in hoofdstuk 2
van 'kennissysteem' spreken, waaronder dan de al of niet opzettelijke kennisproduktie, -doorstroming en -benutting in de
landbouw wordt begrepen. Hierin volgt de studiecommissie het
angelsaxische gebruik omvan 'knowledge systems'te spreken.
Begrippen als kennisoverdracht, -doorstroming, -transfer, e.d.
geven een misleidend beeld van de vrij gecompliceerde processen die zich in feite afspelen.Verschillende deelprocessen
kunnen worden onderscheiden. Het meest bekend en best onderzocht is de manier waarop vernieuwingen zich verspreiden. Dit
is een autonoom proces dat optreedt zonder dat voorlichting
eraan te pas hoeft te komen, al kan voorlichting er wel op
inspelen en het proces versnellen, initiëren of op andere
wijze beïnvloeden. Een ander redelijk goed bestudeerd proces
is de, op doelcategorieën afgestemde, opzettelijke disseminatie vankennis.Een derde proces ishet gebruik vankennis bij
het zoeken naar oplossingen van problemen. Deze processen
kunnen zich natuurlijk alle drie in éénzelfde geval van kennisbenutting manifesteren.

Een consolidatie van de kennis op dit gebied, zoals in hoofdstuk 2 door DooRLO beoogd, laat zien dat een aantal belang-
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rijke knelpunten bestaat waarop men bij het denken over doorstroming lettenkan:
1.De heterogeniteit van de beoogde toepassers waardoor het
moeilijk iseenuniform produkt tebieden.
2.De invloed van lobbies enandere beïnvloedingsstructurenop
het totale kennisbenuttingssysteem, waardoor de beoogde
doelcategorieën moeilijk tebereiken zijn.
3.De verwevenheid van de verschillende elementen in het
kennissysteem (produktie, vertaling, doorstroming, benutting, effect), waardoor knelpunten in één of meer van de
elementen de effectiviteit van het totale systeem kunnen
bepalen.
4.Het feit dat benutters vaak gezien worden als passieve
individuen waaraan men zeer actief met allerlei media en
'gimmicks' informatie tracht te verkopen. In goede kennissystemen blijken de benutters vaak collectief een zeer actieve rol te spelen zodat het totale systeem sterk op hen
wordt afgestemd. Soms kunnen hun belangen hierdoor een belangrijker aandacht krijgen dan eenbeleidsmaker lief is.
5. Informatie enkennis spelen slechts eenbeperkte rol ingedragsverandering. Naast kennen moet men ook willen en
kunnen.
6.Er is een verschil tussen benutting van kennis die de benutter direct gemak of voordeel oplevert, en kennis die
gericht is op collectief welzijn in de toekomst dat preventief handelen benadrukt.Wat precies deverschillen zijn
is nog niet helemaal duidelijk, maar wel belangrijk, bijvoorbeeld in verband met een aantal activiteitsterreinen
binnen het Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en
Kwaliteitszorg.
7.Tegenstrijdige belangen binnen kennissystemen kunnen inbelangrijkemate knelpunten veroorzaken. Zelfskan de zorg om
het korte termijn eigenbelang doorstroming van kennis die
essentieel isvoor lange termijn eigenbelang belemmeren.
.8.Inadequate beloningsstructuren kunnen een kennissysteem
beïnvloeden in een richting die schadelijk is voor doorstroming (bijvoorbeeld nadruk opproduktie nieuwe kennis in
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plaatsvanvoorbenuttersgroepenconsoliderenvanbestaande
kennis).
9.De transformatie van kennis tussen onderzoek enbenutting
is een sterk onderbelicht en onderbegrepen aspect van
doorstroming. Inadequate vertaling, gebrekkige vertaalslagenenslechteinstitutioneleonderbouwingvanvertaling
zijnvaakknelpuntenindoorstroming.
10.Gebrekaankennisoverdeaard,mogelijkhedenenbehoeften
vanpotentiëlegebruikersiseenprobleembijdoorstroming.
Vanuit dekennisgerichtheid van de onderzoeker, ofvanuit
debeleidsgerichtheid vanhetapparaat ismenvaakgeneigd
te vergeten dat benuttersgerichtheid een 'must' is voor
effectiviteit.
2.1.Devoornaamstetheoretischebenaderingen
2.1.1.Inleiding
De studiecommissie heeft veel aandacht besteed aan het ontwikkelenvan eengemeenschappelijk begrippenkader.Hierbijis
vooral gebruik gemaaktvanVan denBan (1982),Bilderbeeket
al (1982), Havelock (1976), Rogers (1983), Röling (1983a),
Rogersetal (1976),VandeVallenBoas (1982),Weiss (1980)
enZuurbier (1978).

2.1.2.Context
Eenmodelabstraheertenlegtnadrukoprelevantedeelobjecten
en-processenuitdewerkelijkheid.Zokaneenmodelvankennisdoorstroming vanonderzoeknaar gebruiker,datnadruklegt
op transferfuncties,aspectenweglaten die tochhet nietbenuttenvankennisdoorbeoogdetoepasserskunnenverklaren.We
hebbenzevoorhetgemakgegroepeerdonderdeterm'context'.
aardvan
beoogde

Eén aspect isde aard vandebeoogde toepassers.Zo isbijvoorbeeld de landbouw vaak getypeerd door een groot aantal

toepassers betrekkelijk kleinschalige producenten die onder condities
van volledige mededinging vrijwel identieke produktenvoortbrengen,waarbij geenvandeindividueleproducenten instaat
is demarkt te beïnvloeden.Dit gegeven isvan belang,niet
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alleen voor het begrijpen van de gevolgen van het kennissysteem in de landbouw (het blijft voor iedere individuele
producent rationeel zoveel mogelijk op de markt te brengen
hoewel dat voor de bedrijfstak als geheel tot overproduktie
kan leiden),maar ookvoorhetbegrijpen ervan:menkanvrij
grote homogene categorieën (potentiële) benutters identificeren waarvoor uniforme kennisprodukten relevant (kunnen)
zijn.
Eenzelfdesituatietreftmenbijvoorbeeldwelaanalshetgaat
omzulke doelcategorieën alsvolkstuinders,ofduivenhouders,
maarniet alshetgaat omgemeentebesturen,waterschappen,de
vleesverwerkende industrie,e.d. Zelfsbijkleine industriële
ondernemingen blijkt al een behoefte aan op specifieke besluiten toegesneden informatie, waardoor het apparaat voor
kennisontwikkeling endoorstroming weinig mogelijkhedenheeft
eenuniformaanbod teontwikkelen (NOBIN,1983;VandeVallet
al, 1982).

Deaardvandetoepassers isdusvanbelangbijdeverklaring
van de effectiviteit van een kennissysteem, een factor die
vaakoverhethoofd gezienisenaanleidingheeftgegeventot
pogingenbijvoorbeeld het systeem dat inde landbouw zogoed
werkt toe te passen in situaties waar dat helemaal nietkan
(Rogersetal,1976;Bilderbeeketal,1982).*)

*)Deze gedachte is recentelijk weer in het nieuws gekomen
door de suggestie van deWerkgroep Technologiebeleid, die
deMinister vanEconomische Zaken adviseert,omhetmodel
vande consulent inde landbouw toe tepassen tenbehoeve
van de innovatie indekleine enmiddelgrote onderneming.
Hierbij kan voorbij gegaan worden aan de conclusie van
Rogers et al (1976) dat pogingen, het succes vankennissystemenindelandbouwookinanderesectorenteverwezenlijken,meestal schipbreuk lijden op het slechts kopiëren
vanéénofenkeleelementenuithettotalekennissysteemin
delandbouw.Metanderewoorden,menontwikkeltgeentotaal
kennissysteem.
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lobbries

Een andere factor die door de modellen vaak niet gevangen
wordt is de politiek of de invloed vanraachts-en beïnvloedingsstructuren, lobbies, e.d., die vaak in sterke mate bepalen welke kennis wordt geproduceerd met gemeenschapsgelden,
welke doelcategorieën bediend worden, met welke doelen het
kennissysteem opereert, e.d. De kennissociologie en de wetenschapsfilosofie hebben wat dit betreft duidelijk gemaakt dat
de methoden van de produktie van kennis wel aan vrij strikte
criteria van objectiviteit kunnen voldoen, maar dat de keuze
van de kennis die geproduceerd wordt, wie zij dient, e.d.
maatschappelijk bepaald is.

In de VS (Rogers et al, 1976) is ook duidelijk aangetoond hoe
sterk een 'groen front' van grotere commerciële landbouwbedrijven het onderzoek en de voorlichting in hun voordeel beïnvloed heeft. Ook in vele niet-westerse landen is het landbouwkundig onderzoek jarenlang niet gericht geweest op een
betere voedselproduktie, maar op de produktie van handelsgewassen,hetzij tenbehoeve van het koloniale moederland of van
de nieuwe elites in eigen land na de onafhankelijkheid.

'user

In feite kan men zeggen dat een essentieel kenmerk van een

control'

effectief benuttingssysteem is dat de 'gebruikers van de
onderzoekresultaten sterke invloed hebben ophet R&D-systeem'
(Rogers et al, 1976). Dit zijn zaken die gemakkelijk veronachtzaamd worden als wij spreken over de rol van onderzoek,
voorlichting en onderwijs,maar die intussen vermoedelijk wel
bepalend zijn voor de uitkomst van het kennissysteem. Het is
van belang om ze in de gaten te houden als we spreken over
'niet-traditionele toepassers'. Een consequentie van het
aanvaarden van niet-traditionele toepasserscategorieën is in
feite dat ook deze niet-traditionele toepassers invloed krijgen op het onderzoek dat de participanten in de NRLO uitvoeren. De onderbouwstructuur van deNRLO biedt daartoe demogelijkheden.
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infra-

Ook andere aspecten van de context dienen niet onvermeld te

structuur

blijven.Modellenvankennissystemen leggenmeestalnadrukop
communicatie en besluitvorming. 'Hardere' aspecten zoals
infrastructuur, distributie, of het wettelijk en financieel
kader,blijvenvaakbuitenbeschouwing.Typerend isdenadruk
die gelegd wordt op onderzoek,onderwijs envoorlichting als
debeleidsinstrumentenwaaraandeproduktiviteitvandeNederlandselandbouwtedankenzouzijn.Hierbijwordtvaakvoorbij
gegaanaandePachtwet,hetcoöperatief krediet,hetveilingsysteem, de verbetering van de landinrichting, subsidies en
andereaspectenvanhetstructuurbeleid,alsookaanderolvan
detoeleverendeofdeverwerkende industrie,e.d.Inditverband is het goed, naast het 'kennen' en 'willen' dat inde
communicatie en besluitvormingsmodellen benadrukt wordt,ook
het 'kunnen'indegatentehouden(Galjart,1971).
2.1.3.Hetdiffusiemodel
Erzijnverschillendemodellenvanhetkennissysteemdieieder
eenanderaspectbelichten.Wevoerenzehierkorttentonele.
Laterzullenweprobereneenheidaantebrengen.

verspreidingHet bekendste en meest empirisch onderbouwde model is het
vanvernieuwingen

diffusiemodel (Rogers, 1983), ookwel sociaal interactiemodel
(Havelock, 1976) genoemd. Het gaat hierbij om de autonome
verspreiding van een innovatie (of vernieuwing) binnen een
homogene categorie potentiële gebruikers. Het hele proces
neemt meestal tijd: het is zelden zo dat men nieuwe kennis
introduceertendatdiebinnenenkeledagendoordeheledoelcategorie wordt toegepast, ook al lijken sommige mensenteleurgesteld als zij als resultaat van een campagne slechts
enkelepercentenveranderingkunnenconstateren.

Bijdeverspreiding vanvernieuwingen (VandenBan, 1982)is
het mogelijk een aantal generalisaties te formuleren die zo
empirischonderbouwd zijndatmenervantevorenrekeningmee
kan houden. Zo is er een verschil tussen de mensen diehet
allereerstdevernieuwingtoepassenenzijdiehetlaterdoen.
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Ook kunnen duidelijke verwachtingen worden uitgesproken over
de rol dieverschillende soortenmedia (massa en interpersoonlijke; externe en lokale) spelen in verschillende fasen van
het proces.Voor een effectieve verspreiding van vernieuwingen
is een goede integratie van massamedia en interpersoonlijke
communicatie noodzakelijk.

verwaarloos-Doordat het diffusie-onderzoek is uitgegaan van situaties
de aspecten waarin een bestaande vernieuwing op succesvolle wijze een
groot deel van een toepasserscategorie (van boeren, consumenten, doktoren, lagere scholen, e.d.) bereikte, is weinig
aandacht besteed aan voorwaarden voor succesvolle diffusie
zoals het ontwikkelen van aangepaste innovaties, of de homogeniteit van de doelcategorie, en aan de redenen waarom een
diffusieproces niet optreedt. Wel is aandacht gevestigd op de
matewaarin verspreidingsprocessen grotere boeren bevoordelen,
vooral als voorlichtingsstrategieën bewust de grotere boeren
als doelcategorie uitzoeken in de veronderstelling dat deze
alleen van andere boeren verschillen door hun 'progressiviteit' en niet door hun toegang tot hulpbronnen (Röling et al,
1976). Door zulke 'progressieve boeren strategieën' kunnen
onderzoek envoorlichting zich geleidelijk aan gaan richten op
en categorie die zowezenlijk verschilt van andere boeren, dat
van een diffusie naar die andereboerenweinig sprakemeer is.
Eenvoorwaarde voor diffusie is immers eenhomogene populatie.

aanvaarding Een belangrijk aspect vanhet diffusiemodel isdathet indivivan eenver-duele lid van de doelcategorie geconfronteerd wordt met een
nieuwing

nieuw idee. Het resultaat is een adoptie of aanvaardingsproces. Dit is dus heel wat anders dan een probleemoplossingsproces. In het eerste geval 'komt er een oplossing langs'die
blijkt te passen bij een probleem of om andere redenen aanvaard wordt (b.v. de aanvaarding van televisie). Bij het
tweede geval gaat het om een bewust ervaren probleem waarbij
actief gezocht wordt naar oplossingen. Dit onderscheid heeft
temakenmet het onderscheid tussen 'push'en 'pull' innovatie
dat door Prakke (1979)gemaakt is,waarbij inhet eerste geval
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sprake isvan vernieuwing dievoortkomt uit een initiatief van
het onderzoek en in het tweede geval van een vernieuwing op
basis van een vraag van de markt. Slechts 30%van vernieuwingen in de industrie bleek, volgens Prakke,voort te komen uit
het onderzoek.

2.1.4.Het disseminatiemodel
planmatige

Waar bij diffusie de nadruk ligt op een autonoom proces,ver-

bevordering gelijkbaar met twee vloeistoffen die zich vermengen terwijl
van toepassing

het gesloten systeem naar een entropisch evenwicht zoekt, is
bij het disseminatiemodel het uitgangspunt de actor die een
doelcategorie wil beïnvloeden. Het gaat hierbij dus om de
planmatige bevordering van kennisbenutting, waarbij zo weinig
mogelijk aan het toeval wordt overgelaten. Het zal duidelijk
zijn dat we hierbij op het terrein van de marktkunde komen
(Kotier, 1982).

Bij planmatige disseminatie wordt enerzijds de nadruk gelegd
op de zorgvuldige ontwikkeling van de boodschap of innovatie
zodat deze aansluit bij een, door onderzoek geïdentificeerd,
probleem of behoefte van een nauwkeurig afgebakende doelcategorie en,anderzijds,op een interventie (bijvoorbeeld een
campagne) die evenzeer nauwkeurig op de doelcategorie is
afgestemd.

Aspecten van dit model zijn: marktonderzoek, fundamenteel
onderzoek, R&D, massale produktie, distributie, prijsbepaling
en benutting. Het model wordt op grote schaal toegepast in de
commerciële praktijk, maar de verworvenheden van die praktijk
dringen steeds meer door in zulke 'non-profit' terreinen als
de preventie van hart- en vaatziekten, postbus 51, actiegroepen, e.d. Het voordeel is dat men gebruik kan maken van
een aantal in de harde commerciële praktijk uitgeteste methoden en technieken.

Als straks een aantal 'niet-traditionele doelgroepen' bereikt
moet worden zal het van groot belang zijn daar strategisch op
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in te springen.
Vooral omdat het om niet-traditionele doelcategorieën van
landbouwkundig onderzoek gaat, is het zaak aandacht te besteden aan marktonderzoek: segmentatie in homogene categorieën,
consumentenanalyse, zorgvuldige technologie-ontwikkeling en
pretesting daarvan, zorgvuldige communicatie- en distributieontwikkeling, e.d.

diffusie

Het zal duidelijk zijn dat de autonome diffusieprocessen die

ondersteunt we eerder beschreven versterkend kunnen werken voor een bedisseminatie wuste disseminatiestrategie.
Het is realistisch ervan uit te gaan dat disseminatiestrategieën meestal slechts enkele procenten verandering kunnen effectueren.Het aanvaarden vannieuwe houdingen ten aanzien van
het milieu of nieuwe produkten, zoals broccoli, kost tijd.
Maar het is wel zo dat men soms verrast wordt door de versnelling van aanvaardingsprocessen, als eenmaal een bepaalde
kritische grens is overschreden en men het 'steile deel' van
dediffusie-curveheeft bereikt.

2.1.5. Probleemoplossing
actief

Het derde model gaat uit van een individu of organisatie die

zoeken

bewust met een probleem kampt. Om dit probleem op te lossen
wordt systematisch geprobeerd een juiste diagnose te stellen,
worden alternatieve oplossingen gezocht, afgewogen en vergeleken en wordt uiteindelijk een beslissing genomen. Waar
mogelijk wordt bij dit probleemoplossen externe hulp (informatie, advies) gezocht. Het model van probleemoplossing gaat
dus in zekere zin uit van een rationele ondernemer die bewust
gebruikmaakt vankennis.

vormende

Men zou kunnen zeggen dat de vormende voorlichting zoals die

voorlichting thans door BSAwordt voorgestaan (Min.vanL&V, 1981)probeert
om boeren en tuinders die in het verleden misschien wel eens
te sterk zijn gaan leunen op de dienstverlening van de voorlichtingsdienst, te helpen het besluitvormende vermogen te
verbeteren, waarbij ontwikkeling van hun eigen capaciteit om
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problemen op te lossen voorop staat. Het gaat hierbij dus om
voorlichting die zich niet zo zeer richt op het oplossen van
problemen voor deboer,als op hetvergroten vanhet probleemoplossend vermogen van deboer.

Een variant van dit model is de persoon die, door omstandigheden gedwongen een besluit te nemen, behoefte krijgt aan
kennis om dat besluit te kunnen nemen. Informatiebehoefte
wordt dan gedefinieerd vanuit het perspectief van een tenemen
besluit en verandert met het besluit waar de potentiële kennisgebruiker voor staat. Het is natuurlijk uitermate moeilijk
institutioneel in te springen op zulke ad-hoc kennisbehoeften,
tenzij deze kunnen worden gecategoriseerd in homogene verzamelingenwaarvoor uniforme oplossingen mogelijkworden.

confectie

Net als bij de kledingindustrie gaat het bij planmatige

ofmaatwerk kennisoverdracht meestal om een 'trade-off' tussen duur maatwerk en relatief goedkope confectie. Waar voor de bediening
van de 'niet-traditionele doelgroepen' vermoedelijk aanvankelijk niet veel extra middelen beschikbaar zullen zijn, zal de
nadruk inhet beginvooral op confectie moeten liggen.

2.1.6.Kruipende kennis en besluitgroei
achteraf

Bij de bestudering van de toepassing van de resultaten van

niet precies sociaal
teachterhalen

wetenschappelijk

onderzoek

door

beleidsvormers,

stuitte Weiss en haar collega's (1980) op het verschijnsel
dat ondervraagden noch precies konden zeggen wanneer ze een
stuk kennis ontvangen hadden,noch dat ze eenbesluit genomen
hadden op grond ervan. In feite bleek er eerder sprakevan een
langzaam en niet duidelijk te volgen proces waarbij kennisbrokken heel geleidelijk gemeengoed worden en allerlei kleine
beslissingen enuitspraken gaanbeïnvloeden zodat men achteraf
kan constateren dat er eigenlijk toch veel veranderd is,hoewelmen niet precies kan zeggenwanneer dat gebeurde enhoe.

Vermoedelijk spelen dit soort processen ook een belangrijke
rol bij de ontwikkeling van de publieke opinie. Het isbij-
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voorbeeld ontegenzeggelijk waar dat er geleidelijk aan een
negatief klimaat ontstaat ten aanzien van roken inbijzijn van
anderen, dat de kwaliteit van het gekochte voedingspakket
verbetert, dat bepaalde feitelijke uitgangspunten die op
zichzelf al lang bekend zijn,voor steeds grotere groepen een
uitgangspunt voor handelen gaan worden (waarbij het te verwachten is dat, net als in het geval van het diffusieproces,
er eenversnelling optreedt nadat eenkritische drempelgepasseerd is en er steeds meer sprake isvan conformering dan van
pioniersgedrag).

vinger aan

Juist omdat het hier om geleidelijke veranderingen gaat is

de pols

het zaak de vinger zeer nauwkeurig aan de pols tehouden,wil
men niet voor onverwachte situaties komen te staan. Vermoedelijk is de commercie wat dit betreft 'marktgerichter' dan de
overheid. Een typisch voorbeeld is de volkstuinderij die de
laatste jaren een zeer grotevlucht genomen heeft.Hierop zijn
de commerciële zaadfirma's, die vroeger bijna alleen aan
beroepstuinders leverden, ingesprongen. Van overheidsvoorlichting op dit terrein isalleen sprakebij eenvoorlichtingstuin bij Almere en bij een aantal lagere overheden. Sinds de
opheffing vanhet Consulentschap voor deParticuliere Tuinbouw
in 1969wordt hierweinig meer aan gedaan. Indirect profiteert
devolkstuinderij natuurlijk welvan de overheidsinspanning op
tuinbouwgebied. Men kan zich natuurlijk de vraag stellen of
het de taak van de overheid is de volkstuinderij te ondersteunen.

2.1.7.Verandering van het maatschappelijk draagvlak van
ideeën
De leer van de verspreiding van vernieuwingen, alsook die van
de bewuste disseminatie, zijn vooral gebaseerd op onderzoek
van concrete ideeën en/of produkten die de toepasser voordeel
bezorgen. Het is de vraag of theorie die op die basis ontwikkeld is ookvoldoet voor anderevormen vankennis.
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beïnvloeden We denken daarbij vooral aan de 'collectieve werkelijkheid'
vandecol- op basis waarvan maatschappelijke besluitvorming (bijvoorlectieve

beeldviastemgedrag)totstandkomt.'Hettempoisnuzosnel

werkelijk- datindejeugdverworven-envaak 'verblindende'-inzichten
heid

dieeenmenszijn/haar levenlangplachten testuren,nuvaak
binnen enkele tientallen jaren versleten zijn' (Röling,
1983b). Bij zo snelle technologische verandering ishet adequaat collectief reagerenopzulkeverschijnselen alsmilieubedreiging,nucleaire vernietiging, onderontwikkeling,structurelewerkloosheid, enandere massale processen die zichin
versneld tempo aantekenen,van 'levensbelang'. Het is noodzakelijk dat via bewuste beïnvloeding het maatschappelijk
draagvlakvandieideeën,diedekansvanhetoverlevenvande
mensheid vergroten, versterkt wordt. Zulke bewuste beïnvloeding zouweleensheelanderewetmatighedenkunnenvolgen
dan de verspreiding van de kennis over ligboxenstallen of
snijmais. Weweten er echter nog betrekkelijk weinig van en
kunnenalleenhetprobleemsignaleren.
Toch ishetookvoordeStudiecommissieDooRLO eenbelangrijk
aspect. Zo gaat het bij het werk van de Directies Natuur-,
Milieu-enFaunabeheer enOpenluchtrecreatievanhetMinisterie van Landbouw en Visserij vaak niet zozeer om 'doorstroming' die gericht is op het bevorderen van benutting ten
behoeve van eigenbelang op de korte termijn,maar om doorstroming gerichtopverandering vandecollectievewerkelijkheid waarbij geappelleerd wordt aan preventie op de langere
termijn. Op de korte termijn is hierbij voor het individu
sprakevanhetopgevenvangemakkenofconsumptieveverworvenheden.

2.1.8.Koppeling
integratie Gegeven deze verschillende benaderingen van het benuttingsvanbenaderingen

proces,heeft Havelock (1976)eenpoging gedaan totintegratie. Hij ontwikkelde het zgn. 'koppelingsmodel' (linkage
model).
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Bij dit koppelingsmodel wordt uitgegaan van een kennisbenutter
die actief zoekt naar het oplossen van problemen. De 'producentvan oplossingen' probeert zich inhet probleemoplossingsproces van de benutter in te leven en erop te anticiperen.
Hiervoor is ook een stroom van informatie van en over de benutter naar deproducent van oplossingen nodig (zie figuur1 ) .

Figuur 1:Het koppelingsmodel volgens Havelock (1976).

invloed van Men kan zich voorstellen dat dit model veel voordelen biedt:
benutter

het schept ruimte voor aandacht voor de individuele besluitvorming, zowel door benutter als door de producent van oplossingen.Daarnaast is er aandacht voor communicatieprocessen
waarbij vooral de informatiestroom vanbenutter naar producent
van oplossingen eenaantrekkelijk aspect isvanhet model.Bij
zulke begrippen als 'kennisoverdracht' wordt immers impliciet
uitgegaan van een eenzijdig proces van onderzoek naar boer,
terwijl we weten dat juist de invloed van de boer op het
onderzoek in zo belangrijke mate heeft bijgedragen aan de
effectiviteit vanhet landbouwkundig onderzoek inNederland en
aan de invloed van het landbouwbeleid van zowel overheid als
landbouworganisaties.

(Wat dit betreft is de nadruk op de eenzijdige ontwikkeling
van het overheidsapparaat in ontwikkelingslanden, en de blijvende onmondigheid van deboeren daar,vermoedelijk eenvan de
grootste hinderpalen bij de ontwikkeling van de landbouw).
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2.1.9. Kennissystemen
alleen het

Eenbelangrijk begrip ishet kennissysteem. InNederland spre-

totale sys- ken wij graag over het drieluik Onderzoek, Voorlichting en
teemwerkt

Onderwijs (OVO). Het woord 'drieluik' benadrukt de verwevenheid van deze beleidsinstrumenten. Aan dieverwevenheid isook
institutioneel vorm gegeven door bijvoorbeeld de figuur van de
Consulent in Algemene Dienst (CAD), de personele unies van
diverse functies binnen het systeem en het feit dat vele
functionarissen en leidinggevende figuren zelf uit de landbouw
komen. De drie genoemde beleidsinstrumenten richten zich op
kennisontwikkeling, -doorstroming en -benutting. Hoewel ieder
van deze drie processenmarkante eigen aspectenheeft,die dan
ook door zulke gespecialiseerde vakken als voorlichtingskunde,
onderwijskunde en (een in overweging zijn) 'onderzoekskunde'
bestudeerd worden, is de essentie van het goed functioneren
van een kennissysteem, dat de verschillende elementen van het
systeem 'systemisch' op elkaar betrokken zijn,oftewel 'synergisch'werken.Het geheel is dusmeer dan de somvan dedelen.
Het kennissysteem werkt juist door de koppelingsmechanismen
tussen de kennisontwikkeling, -doorstroming en -benutting, en
de terugkoppeling van benutting naar de andere processen.
'Alleen het totale systeemwerkt' (Bilderbeek et al, 1982). We
zullen ons hiervan terdege bewust moeten zijn bij onze overwegingen niet-traditionele doelgroepen te bereiken. Het gaat
immers om veel meer dan het bedenken van een aantal nieuwe
doelgroepen voor bestaand onderzoek.

2.1.10.De randvoorwaarden voor benutting
niet bij

Modeldenken is verblindend in die zin dat men dingen vergeet

kennis

die men in het dagelijks leven als de gewoonste zaak van de

alleen

wereld beschouwd. Zo zal niemand ontkennen dat het benutten
van kennis meestal bepaalde randvoorwaarden veronderstelt. Zo
vereist het bouwen van een ligboxenstal toegang tot (veel)
kapitaal. Het landbouwbeleid heeft dan ook aan het scheppen
van voorwaarden voor benutting altijd veel aandacht besteed.
Het isniet het kennissysteem alleen,maar juist de combinatie
van een effectief kennissysteem met voorwaardenschepping, die
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eenbeleideffectiefmaakt.Voorlichtingoverdekwaliteitvan
aardappelenalléénheeftweinigzin,alsmenmetmindermoeite
eenzelfde prijs kan vangen voor aardappelen van lagekwaliteit. Een combinatie van prijsdifferentiatie en voorlichting
isdaarentegenzeereffectief.Bijhetnadenkenoverkennisbenutting door niet-traditionele doelgroepen mogen we derandvoorwaardenvoorbenuttingnietuithetoogverliezen.
2.1.11.HetDooRLOwerkmodel
oorspronke- Aanvankelijk leekhet eropdatDooRLOzoukunnenvolstaanmet
lijkmodel: een model dat nadruk legde op een aantal communicatieve
nadrukop
transfer

functies ('transfer'),mede omdat het mogelijk leek opbasis
van deze functies potentiële 'niet-traditionele' doelgroepen
in te delen. Bovendien waren de begrippen die door DooRLO
werden geïnventariseerd nogal makkelijkbinneneencommunicatief denkkader te plaatsen. Het resultaat was het volgende
model van het kennissysteem, met nadruk op diverse communicatievefunctiesbinnenhetsysteem (figuur2).

Informatieover
oplossingen

Maatschappelijke
invloeden

CONTEXT

Ontwikkeling
Oplossingen

* Effect

Informatieover
problemenen
mogelijkheden

Figuur2:HetDooRLOwerkmodel.

Opbasisvande inventarisaties vanknelpunten,begrippen en
doelgroepen was door DooRLO dus de nadruk gelegd op zulke
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begrippenals:
- vertaling;
- doorgave;
- integratie vankennis t.b.v.gebruikers.

bezwaren

Tegen dit model rezen echter bezwaren. Impliciet leek het
model te benadrukken dat het niet vervullen van één of meer
van de genoemde functies als voldoende verklaring zou kunnen
gelden voor het niet functioneren van het benuttingssysteem.
Het model behoefde aanvulling, bijvoorbeeld door, naast communatieve (overdrachts-)functies, ook besluitvormingsfuncties
tebenadrukken zoals:
- het zoeken naar informatie;
- het beschikbaar stellen van informatie;
- het inde concrete situatie op dejuiste wijzetenutten en
toepassen van informatie.

besluit-

Bij het vervullen van de verschillende functies in het model

vorming

(zoals benutting, kennisontwikkeling, vertaling, initiëring
van onderzoekprojecten, e.d.) worden keuzen gemaakt en besluiten genomen. Het probleem waar men voor staat dicteert
daarbij elke keer het soort kennis waar men behoefte aan heeft
enhet bijbehorende zoekgedrag.

Het lijktmogelijk de focus op communicatie en die opbesluitvorming in elkaar te passen door er van uit te gaan dat besluitvorming over problemen ('spanningen tussen kunnen en
willen') die rond transferfuncties ontstaan het zoeken enbeschikbaar stellenvan informatie impliceren.

2.1.12. Concepten diehet kennissysteem beschrijven
In dit hoofdstuk mag zeker niet een korte weergave ontbreken
van DooRLO's pogingen een aantal begrippen te identificeren
die van belang zijn voor het functioneren van een kennissysteem.
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andere dan

Bij een kennissysteem denkt men al gauw aan wetenschappelijke

wetenschap- kennis. Impliciet hierin is de nogal simplistische gedachte
pelijke

dathet gaat om de toepassing van resultaten vanwetenschappe-

kennis

lijk onderzoek. In feite is er natuurlijk sprake van veel
ingewikkelder processen en zijnvelerlei soortenvankennis in
het geding.

Zo kan men denken aan informatie over overheidsregelingen,
informatie overkosten,marktinformatie, informatie van de ene
benutter aan de andere (ervaring of proefondervindelijke
informatie), e.d. In vele benuttingsprocessen zijn andere
soorten van informatie dan 'resultaten van wetenschappelijk
onderzoek' vaak veel belangrijker. Bij industriële innovatie
blijkt overheidsinformatie bijvoorbeeld vaak het grootste
knelpunt. Er is daarnaast vooral in de landbouw veel sprake
van 'spontane generatie van innovaties' door gebruikers.Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de snijmais, het
drogen vankippemest envele landbouwwerktuigen.

beroeps-

Er is meestal veel aandacht voor het element 'doorgeven van

opvatting

kennis' (transfer). Het gaat hierbij om het soort en aantal

onderzoeker outlets dat de onderzoeker zelf gebruikt. Hieraan ismet name
ook aandacht besteed bij het onderzoek naar de toepassing van
sociaalwetenschappelijk onderzoek (VandeVall enBoas, 1982;
Hutjes et al,1982)dat aandacht vestigde ophetbelang van de
beroepsopvatting van de onderzoeker (academisch of professioneel).

kanalen

Daarnaast gaathetbij 'doorgeven' ook om dekanalen vanvoorlichting.Nieuwe ontwikkelingen indezen zijn de groeiendenadruk op groepsvoorlichting, studiekringen en -clubs, en het
gebruik van computers in begeleidingssystemen (b.v. Blokker,
1983). Bij het denken over 'niet-traditionele doelgroepen' zal
men andere voorlichtingskanalen dan de Dienst voor Bedrijfsontwikkeling moeten inschakelen. Hierbij is gesproken over
wetenschapswinkels, adviesbureau's, transferpunten,enz.
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vertaling

Hoewel er dus in het algemeen vrij veel aandacht gevraagd
wordt voor de functie 'doorgeven' en de problemen daaromheen,
is dit niet het geval bij de functie 'vertaling'. Binnen
DooRLO is er met nadruk op gewezen hoe weinig we eigenlijk
weten van de verschillende vertaalprocessen die zich afspelen
tussen onderzoek en toepassing. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat de snelheid van vertaling, de grootte van
de afstand tussen onderzoekers en toepassers of tussen doorgevers en toepassers, en het navenante aantal vertaalslagen,
van grote invloed zal zijn op de effectiviteit van het hele
kennissysteem. Er kunnen grote verliezen van informatie optreden.

De kwaliteit van devertaling is natuurlijk ook van groot belang. Alleen als de kennis is afgestemd op de problemen van
de benutter en de informatie gericht is, kan men spreken van
een goede vertaling.

In dit verband is binnen DooRLO veel aandacht gevraagd voor
zulke processen als integratie van kennis, vertaling van
theorie inhandelingsvoorschriften, e.d.

aard van de De aard van de gebruiker is altijd uitgebreid onderwerp van
gebruiker

onderzoek geweest. Er zijn hele generaties onderzoekers bezig
geweest om sociaal-psychologische eigenschappen te identificeren die zouden kunnen verklaren waarom mensen al dan niet
open staanvoor nieuwe kennis en gaan innoveren.Deze gerichtheid leidde tot het leggen van de oorzaak van het al of niet
toepassen van kennis bij de gebruiker. Men noemt dit 'person
blame', in tegenstelling tot het zoeken van verklaringen voor
zulk slagen of falen in de eigenschappen of structuur van het
hele systeem ('systemblame') (Caplan and Nelson, 1973). Door
denieuwere gerichtheid op 'systemblame'moetenwe natuurlijk
niet over het hoofd zien dat er wel degelijk verschillen
tussen benutters kunnen bestaan die verklaren waarom de ene
vroeger dan de andere kennis benut of beter benut (bijv.
Zachariasse, 1978). Aan de andere kant heeft men door 'person
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blame' een nadruk opverklaringen in de sfeer van kennen en
willen gelegd en verklaringen in de sfeer van het kunnen
veronachtzaamd. Zo is de kleine boer vaak als conservatieve
boergedoodverfd.

Een belangrijk aspect van de gebruiker is de aard van de
behoefteaaninformatie.Zoalsweeerderzagenkanhiersprake
zijn van een actief zoeken,van zeer gerichte behoeftevoor
eentenemenbesluit,maaraandeanderekantisersprakevan
algemene achtergrondinformatie naast specifieke instrumentele
informatie.
stroomvan Bijhet onderzoekvankennissystemen is,naastvertaling,ook
benutting

destroomvaninformatievanbenutternaar onderzoekonderbe-

naaronder- licht gebleven. In de voorlichtingskundige literatuur wordt
zoek

altijdveelophefgemaaktvan 'tweezijdigecommunicatie'e.d.,
maareengrotekennisoverditonderwerpbestaat erniet.Het
identificerenvan gebruikersbehoeften,debeïnvloedingsmechanismen waar onderzoek aan blootgesteld is, de kanalen die
gebruiktwordene.d., zijnminofmeeronbekend. InNederland
wordt indezenveelnadruk gelegd opdekoppelingsrol diede
CAD'smethunkantoren (totaalzo'n150manpersoneel)spelen,
maar hoe groot hun invloed op de onderzoeksprogrammering
werkelijkis,isonbekend.

vertrouwens-Voorhettotalesysteemisvangrootbelanghetonderlingverrelatie

trouwen. In Nederland (in tegenstelling tot vele ontwikkelingslandenbijvoorbeeld)staatdelandbouwvoorlichtingaande
kantvandeboer,zodat erwel eensproblemen rijzen alsgesteldwordt dat dedienst inde eersteplaats eenbeleidsinstrument is en niet een belangenbehartigende organisatie.
Doordat debedrijfsvoorlichters dichter bij deboer staanen
devoorlichtingsambtenaren inDenHaag dichter bij debroodheer, is er wat dit betreft wel eens sprake van spanningen
binnen de dienst. Maar over het algemeen genomen kan men
sprekenvaneengrotematevaneensgezindheid binnenhethele
landbouwgebeuren. Onderzoekers, voorlichters en benutters
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sprekerdezelfde taal,vertrouwen elkaarenkomenuitgelijksoortige nesten en opleidingen voort. Dit is van uitermate
grootbelangineengoedfunctionerend kennissysteem.*)
Bij het denken van DooRLO overniet-traditionele doelgroepen
moetditterdege indegatengehoudenworden.Het iseending
omtezeggendatmilieubelangen,actiegroepen,beheerdersvan
natuurterreinen, e.d. tot de nieuwe doelgroepen moeten behoren, maar nog wel iets anders om structuren te scheppen
waardoor wat dit betreft kennissystemen ontstaan waarbinnen
vertrouwen heerst. Het is naïef hier geen rekening mee te
houden.
2.2.Knelpunteninkennissystemen
2.2.1.Inleiding
Inheteerstedeelvanhetonderhavigehoofdstuk isaangegeven
watbijdedoorstromingkomtkijken.Het gaatdusomeenaantal processen, doelcategorieën enmomenten. Juist vanwegede
verwevenheidvanprocessen,momentenenelementeninsystemen,
kunnen knelpunten in de onderdelen schade aan het totale
systeemberokkenen.
Het is goed een inzicht tehebben indeknelpunten diezich
kunnenvoordoen indezen,zodatwe,wanneer we over concrete
beleidsterreinen spreken en ten aanzien daarvan opmogelijke
knelpunten in doorstroming wijzen, enige achtergrond hebben
ten aanzien van de vormen die knelpunten in doorstroming
kunnenaannemen.

*)Eenbuitenstaander vraagt zichwel eens af inhoeverrede
zosterkdoorallengedragen 'landbouwcode'veranderingvan
hetkennissysteem zelf indeweg staat.Zo lopenbijvoorbeeldmilieu-endegezondheidsvoorlichtingvooropdeveel
vroegerontstanelandbouwvoorlichting,waarhetgaatomhet
systematischegebruikvanschriftelijkevoorlichting.
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Deordeningvanmogelijkeknelpuntenindevolgendeparagrafen
isgestoeld ophet eerder beschreven DooRLO werkmodel enhet
overzicht van algemene factoren die het functioneren van
kennissystemenbeïnvloeden (par.2.1.11.en2.1.12.).
2.2.2. Knelpunten die voortkomen uit eigenschappen van het
totalekennissysteem
Een knelpunt in doorstroming kan, behalve uit een niet-bereikte doelgroep, betrekking hebben op een slecht functionerend moment of proces in een kennissysteem. Een voorbeeld
vaneenknelpunt indeze sfeer ishet feit dathet landbouwkundig onderzoek geneigd ismeer aandacht te schenken aande
ontwikkeling van nieuwe kennis dan de consolidatie van bestaande.Daardoorkanvertalinginhetgedrangkomen.

middelen

In de eerste plaats is een knelpunt demate waarinmiddelen
worden overgeheveld naar het kennissysteem of onderdelen
daarvan.Het gaat hier ompolitieke keuzen enbeleidsbeslissingen die afwegenwat de alternatieve aanwendingen vanmiddelen zijn, de meeropbrengst die te verwachten is, gegeven
externeproduktie-oftoepassingsomstandigheden (inbegrepende
afnemendemeerwaarde diegaat optredenbinneneenbenuttingssector),detijddiegemoeidismethetR&Dproces,gegevende
onzekere markt (de omloopsnelheid van behoefte-onderzoek-oplossing) en de opvattingen ten aanzien van de rol van de
overheidtegenoverhetparticulierinitiatief.

capaciteit

In de tweede plaats moet genoemd worden de kwalitatieve capaciteit van het systeem zelf. Bepalend daarvoor zijn bijvoorbeeld de instelling, vaardigheden en inzichten van de
verschillende actoresenfuncties,waarbij dezwakste schakel
hethelesysteembepaalt.Zokandecapaciteitverlaagdworden
dooreen,doorstressophet systeem geïnduceerde,subcultuur
gericht op defensiviteit, geneigdheid tot afscherming en
selectiviteit in de waarneming van feiten, waardoor het
systeemzichnietaanpastaansnelleveranderingen.
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tegenstrijdigheden

In de derde plaats kunnen zich tegenstrijdigheden in het
systeem voordoen die de doorstroming beïnvloeden. Typisch
hiervoor zijn tegenstellingen tussen collectieve en individuele belangen, alsook tussen belangen van verschillende
individuen of groeperingen onderling en hun 'lobbies' (een
typisch voorbeeld is de sfeer tussen landbouw en natuur en
milieu, en tussen natuurbescherming en openluchtrecreatie).
Cultuurverschillen kunnen er daarnaast ook toe bijdragen dat
het onderlinge vertrouwen en de wederzijdse geloofwaardigheid
ontbreken waardoor doorstroming stroef gaat. Vertraging van
'throughput' en verlaging van 'output' treden ook op als het
systeem

onvoldoende

doelmatige beloningsstructuren

heeft

ontwikkeld.

vertaal-

Een groot aantalvertaalslagen kan eenknelpunt zijn.

slagen

geenbenut- Een knelpunt ontstaat als zich voor een specfieke doelgroep
tings-

of bij een stuk probleemoplossend onderzoek nog geen kennis-

systeem

systeem heeft uitgekristalliseerd. Het installeren van de
ontbrekende elementen, en het opbouwen van communicatiestructuren of voorlichtingsdiensten waar die nu niet bestaan, is
soms van belang. In andere gevallen is er sprake van een
zekere onevenwichtigheid van het systeem. De sectoren gezondheid en milieu zijn bijvoorbeeld gekenmerkt door een groot
aantal organisaties die (mede) een voorlichtende taak hebben.
Hierdoor wordt dekoppeling met het onderzoek bemoeilijkt. Aan
de andere kant kan zo'n geordend systeem als bestaat ten
behoeve van deprimaire produktie tot een zekere eenzijdigheid
leiden.

2.2.3. Knelpunten die voortkomen uit eigenschappen van het
onderzoek
belonings-

De hierboven genoemde beloningsstructuren spelen ook een be-

structuren

langrijke rol inhet onderzoek. Zowordt eenniet publicerende
onderzoeker, door de grote rechtszekerheid van ambtenaren,
nauwelijks door sancties getroffen ofkan een onderzoeker zich
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jarenlang verschuilen achter debewering dathet onderzoek nog
niet is afgesloten. Beloningsstructuren kunnen ook bevorderen
dat onderzoekers alleen disciplinegericht denken (bijvoorbeeld
als ze beloond worden op basis van publikaties en niet op
basis van opgeloste problemen), of geneigd zijnhet verrichten
van onderzoek belangrijker tevinden dan het uitdragen van de
resultaten ervan. Hierdoor ontstaat vaak een spanning tussen
de taakvan de onderzoeker en dievanhet instituut,omdat het
laatste wel verantwoordelijk is en beloond wordt voor het
uitdragen. Vaak is er dan ook weer een spanning tussen het
instituut en de beleidsinstelling omdat de laatste, behalve
voor overdracht ook nog aanspreekbaar is voor de mate waarin
er iets met de overgedragen resultaten gedaan wordt (Verkaik,
1977). Meer enmeer moet de opvatting veld winnen dat kennisvoorzieningjtefunctie isvan een door de gemeenschap gefinancierde onderzoekinstelling. Maar het is soms gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Daarbij komt nog dat vaak niet is aangegeven in de onderzoekopdracht of, en hoe, een groter publiek
moet worden ingelicht, laat staan dat daar middelen voor
beschikbaar zijn.

kennis-

Met kennisvoorziening wordt bedoeld hetmobiliseren van kennis

voorziening ten behoeve van de oplossing van problemen. Dat kan door gebruik te maken van reeds aanwezige kennis, door 'trouble
shooting' en door eigen kennisproduktie. Waarschijnlijk ligt
bij onderzoekinstellingen de nadruk te sterk op eigen kennisproduktie en teweinig op kennisconsolidatie (zie ook ADINLO,
1981 en Saracevic et al, 1981). Dit betekent dat meer onderzoek moet gebeuren naar de aard van de informatie waar de
afnemerwaarde aanhecht,dat devertaalfunctie binnen instellingen ten behoeve van doorgeefgroepen versterkt moet worden,
en dat meer aandacht besteed moet worden aan het ontwikkelen
van op maat gesneden stuurinformatie. In gevallen waarin de
betrokkenen vaakwisselen (bijvoorbeeld bij actiegroepen) moet
men voortdurend zorgen dat dekennis op peilblijft.
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verwijdering Door de verwijdering van het onderzoek van de problematiek
onderzoek

van gebruikers, of de sectorgewijze organisatie van kennis-

gebruiker

systemen, terwijl de benutters problemen hebben die die sector
ontgroeid zijn,kanhet onderzoek endevoorlichting soms niet
die oplossingen aandragen die de gebruikers nodig hebben. Soms
ontstaan er knelpunten doordat de sector die de onderzoekresultaten produceert gescheiden is van de sector die geacht
wordt zorg tedragenvoor de overdracht.

middelen-

Middelen en hun toewijzing zijn natuurlijk een belangrijk

toewijzing

knelpunt bij het onderzoek. Zo kan men zich heel goed bewust
zijn dat er eenvraag leeft naar kennisvoorziening ten behoeve
van beplantingsadviezen bij campings, maar het gezien de
schaarsemiddelen belangrijker vinden aandacht tebesteden aan
de ontwikkeling van energiebossen.

program-

Hoewel middelen een belangrijk knelpunt vormen, moet het on-

mering

derzoek daarom nog niet vergeten hand in eigen boezem te
steken en bijvoorbeeld niet de knelpunten die voortkomen uit
gebrekkige programmering veronachtzamen.

publikatie- Het publikatiebeleid van onderzoekinstituten is soms een
beleid

duidelijk knelpunt. De onderzoekverslagen bereiken vaak maar
eenklein publiek, terwijl debrochures en andere publikaties,
die speciaal voor een ruimer publiek bestemd zijn, voorlichtingskundig soms tekort schieten. In ditverband zijnsuggesties gedaan ommeer aandacht tebesteden aanhet publikatiebeleid van onderzoekinstellingen en daar afdelingen publiciteit
voor op te zetten die kunnen fungeren als intermediairen
tussen instituut en benutter. In de Verenigde Staten wordt
veel aandacht aan 'agricultural journalism' besteed, juist om
de publikatie van onderzoekresultaten naar een groter publiek
te versterken. Ook in Nederland zijn enige jaren geleden
stappen genomen om het schriftelijk rapporteren van het landbouwkundig onderzoek voor een ruimer publiek teverbeteren.
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2.2.4.Knelpuntendievoortkomenuitdeaardvandedoorgegevenkennis
Tenaanzienvanditelementvanhetkennissysteem zijnbinnen
DooRLO eigenlijkmaarweinig specifiekeknelpunten naarvoren
gekomen.Tochkanmenzichvoorstellendat,behalveoverdoelgroepen die niet bereikt worden, er kennisvelden zijn waar
objectief behoefte aan lijkt te zijn,maar waar geen kennis
geproduceerdwordt.
politiek

Daarnaast kanmen stellen dat erknelpunten ontstaanwanneer

gevoelig

erbelangenconflicten aandeordezijn,datwilzeggeninhet
geval van onderzoek waarvan de resultaten politiek gevoelig
zijn.Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar milieu,natuur
en landschap. Ook sociaal-economisch onderzoek ligt vaak
uitermategevoelig.Aandeanderekantisjuistsociaal-economische informatienoodzakelijkvoor eengoedbeleid.Sociaaleconomisch onderzoek isduidelijk ingekaderd ineenbelangenveldofpolitiekecontext,onderanderedoorzulkemechanismen
als deelname van het Landbouwschap in het bestuur van het
Landbouw-Economisch Instituut (LEI). Sommigenvinden dat het
LEI geen beleidsuitspraken mag doen,terwijlbeoordeling van
beleidsrelevantievaakaleenprobleemis.Departicipatievan
hetLandbouwschap inhetBestuurvanhetLEIiseenvoorbeeld
van de invloed vandebenutters ophet onderzoek,hetgeenop
zichwenselijkistenbehoevevanderelevantievanhetonderzoek voor de benutter. Waar het echter sociaal-economisch
onderzoek ten behoeve van beleid betreft, krijgt men een
situatie die te vergelijken is met controle over onderzoek
naardeontwikkelingeninhetonderwijsdoorleerkrachten.Het
zal duidelijk zijn dat zulke invloed ontwikkelingen, die
vanuit een nationaal oogpunt gewenst zijn, in de weg zou
kunnenstaan.

Invloedop De aard van de doorgegeven kennis is ookvan belangvoorde
doorstromingwijzevandoorstroming.Zobereikt bedrijfseconomischekennis
dedoelcategorievia lezing,vakblad,artikel inBedrijfsontwikkeling of andere publikatie, terwijl sociaal-economische
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kennis via talloze commissies, waarin ambtenaren zitting
hebben,via directe contacten met kamerleden enLandbouwschap,
en via rapporten doorstroomt. Via pers en vakblad bereikt
zulke informatie soms ook het publiek.

2.2.5. Knelpunten die voortkomen uit de transformatie van
kennis
transformatievan
kennis

Transformatie is een zeer ruim begrip dat op zich nog weinig
aandacht heeft gehad endat ook inhet onderzoek nogweinig is
bekeken. Aan de ene kant gaat het hier om verlies aan informatie, maar daarnaast om distortie of verdraaiing, om samenvatting, om toesnijding op de situatie van de gebruiker, om
formulering van aanbevelingen,hetverpakken van de resultaten
van verschillende vak- en takgebieden tot een probleemoplossing, en om het samenwerken tussen onderzoek, ontwikkeling en
praxis om tot concrete oplossingen te komen. Verder onderzoek
om devertaalfunctie teverduidelijken lijkt DooRLO wenselijk.

teveel aan
informatie

Een belangrijk probleem is nogal eens het teveel aan informatie.De informatie moet dan uit teveel bronnen komen, er zijn
teveel losse stukjes waaruit de oplossing moet worden opgebouwd, of het overzicht ontbreekt dat nodig is om de veelheid
informatie tot iets zinvols teverwerken. Er is dan te weinig
deskundigheid voor de synthese, vertaling en vereenvoudiging
vankennis t.b.v.de doelgroep.

consolidatie De integratie van onderzoek ten behoeve van de gebruiker komt
van informa-als eenvaak genoemd knelpunt naarvoren. Integratie van deeltie

studies en aspectstudies ishard nodig. Er is teweinig gebundelde kennis. Iedere onderzoeker zou eigenlijk eens in de
zoveel tijd verder onderzoek verboden moeten worden voordat
hij/zij de informatie op zijn/haar terrein gebundeld heeft.Er
is grote behoefte aan surveys, 'state-of-the-art-reports',
'trend reports' en integraties van bestaande kennis. In dit
opzicht spreekt de UNESCO (Saracevic, 1981) van de 'consolidation of information'.
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literatuur, Hiermee verband houdend wordt er op gewezen dat erwel aanondocuirentatiederzoekers,maar niet of onvoldoende aandoorgevers ofgebruikers, aangepaste literatuurdocumentatie bestaat. Voor het
geval van ontwikkelingssamenwerking geldt dit bijvoorbeeld
voor Nederlandse deskundigen en bezoekende buitenlandse cursisten,vooralvoor terreinen buitenhet directe vakgebied.

handelings- Er wordt voorts op gewezen, dat er vermoedelijk door ondoelvoorschrif- matige beloningsstructuren zoals eerder vermeld (bijvoorbeeld
geen beloning voor het toepasbaar maken van onderzoek) überhaupt te weinig toegespitste achtergrondinformatie en toegespitste stuurinformatie beschikbaar is. Een knelpunt is dus
dat theoretische resultaten te weinig vertaald worden in
handelingsvoorschriften, het schort aan een begrijpelijke
presentatie van onderzoekresultaten voor beheerders en bestuurders, en aan het voldoende in het Nederlands publiceren.
Heel in het algemeen zou men misschien kunnen spreken van
onvoldoende ontwikkelingswerk (R&D).

2.2.6. Knelpunten dievoortkomen uit de doorgeeffunctie
commercia-

Een goede doorstroming wordt soms gehinderd door commerciali-

lisatie

satie van onderzoekresultaten en bedrijfsgeheimen. Dit is
thans in de landbouw nog weinig het geval. Als echter de
resultaten van biotechnologie op grotere schaal beschikbaar
komen en de integratie van overheidsgefinancierd onderzoek
met bepaalde componenten uit het bedrijfsleven toeneemt,
zouden op dit gebied wel eens problemen kunnen ontstaan.

Een ander voorbeeld is de commerciële aanwending van binnen
het landbouwkundig onderzoek ontwikkelde computerprogramma's.
Het afstaan van dergelijke programma's mag er niet toe leiden
dat ze minder toegankelijk of minder eenvoudig verkrijgbaar
worden.

ontbreken

Een specifiek probleem is dat voor een aantal velden van het

structuur

landbouwkundig onderzoek de terreinen die door de beleidsinstrumenten van het Ministerie van Landbouw bestreken worden
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duidelijk overschreden worden.De gebruikers hebben behoefte
aan integratie van de kennis,die binnen hetMinisterie van
Landbouw ontwikkeld is,met kennis die elders ontwikkeld is.
Aandeenekantwordtduswel gelduitgegevenvooronderzoek,
maar er is geen apparaat voor de doorstroming van deresultatenvan dat onderzoek. Insommige gevallen isdatapparaat
erwelmaarligthetbuitendesfeervanLandbouw.Eentypisch
voorbeeld ishet onderzoek op het gebied van de humane voeding.
2.2.7.Knelpunten inde stroom informatievan toepassernaar
voorlichtingenonderzoek
kennisge-

Invelegevallenisdeopdrachtgevernietdegebruiker.Indat

bruikers

gevalkunnen zich allerleivertekeningen van debehoeftevan

behoefte

debenuttervoordoendoordeeigeninterpretatie endebelangenvandeopdrachtgever.

Erisinhetalgemeeneentekortaankennisovergebruikersbehoefte.Men moet leren luisteren naar gebruikers en daar de
methoden voor ontwikkelen. Een achterliggend probleem is
natuurlijk dementale afstand tussen onderzoeker enpraktisch
gebruiker.

Er is indezevaak wel sprake van invloed van gebruikers op
het onderzoek via besturen, programma-adviescommissies e.d.
Daarbijgaathetechtermeestalomgrotereboeren.Hoewelvele
van deze grotere boeren oprecht het algemeen belang willen
dienen,zoumen zichkunnenvoorstellen dat hun invloed soms
totproblemen aanleidingkangeven.Zokanmenzichvoorstellendatonderzoeknaardemeestaanvaardbarevormvanbeheersovereenkomsten vanuit de situatie van een grotere boer heel
anders beoordeeld kanworden danvanuit de situatie van een
kleinere.Ookkanmenzichvoorstellendatonderzoekdatzich
zou richten op het zinvol benutten van sbe's op kleinere
bedrijven niet inhet belang isvan degenen die de sbe'sin
Nederlandgraagzoudenzienconsolidereningroterebedrijven.
Bovendien hebben gebruikerscategorieën wier belangen in het

