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verhaal Aad Sédée
herkenbaar dat beleidsgebruik van kennis
(‘knowledge utilisation’) selectief is, en
dat die selectie o.m. afhangt van:
– aard van probleem (kennisgevoeligheid)
– aanbod van beleidsrelevante kennis (verschilt van
wetenschappelijk relevante kennis)
– timing van aanbod in relatie tot beleids(levens)cyclus
beleids(levens)cyclus
– vorm van kennisaanbod
– anticiperen op ontvankelijkheid,
– enz.
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En voorbij de ‘knowledge utilisation?:
de expert als boundary worker
concept ‘boundary work’
work’ (Gieryn,
Gieryn, 1995 e.v.a.):
– niet uitgaan van scherp en gefixeerde grens wetenschapwetenschappolitiek,
politiek,
– maar van voortdurend bevochten grens(gebied),
– met grensgrens-taal (concepten), grensgrens-conflicten (en -symbolen),
– met grensgrens-arbeiders (‘boundary workers’
workers’), pendelend tussen
wetenschap en politiek,
– vaak werkend in grensgrens-instituten (‘boundary institutions’
institutions’)

vragen:
–
–
–
–

wat doen ‘grenswerkers’
grenswerkers’?
hoe doen ze het?
wat zijn praktijken, spelregels en settings?
wat zijn uitkomsten van hun werk?

de expert als boundary worker
wetenschapper doet - als beleidsgericht
expert - verschillende dingen:
– bestaande kennis bundelen, integreren, evalueren op
beleidsrelevantie
– instrumenten ontwikkelen en aanbieden
– uitwegen uit controverses helpen zoeken
– standpunten (in controverses) ondersteunen
– reflecteren op ontwikkelingen
– kennisvragen uitlokken
– enz.

2

de expert als boundary worker
wetenschapper doet dat werk in
verschillende settings:
– lid van adviescommissie
– consultant, contractonderzoeker
– workshops, meetings, instrumenten ontwikkelen en
aanbieden
– populariserende publicaties
– besloten en publieke debatten, pers
– advies aan, overleg tussen betrokken partijen
– lobbyist bij departementen
– enz.

boundary work, boundary institutions?
Dan ook boundary practices and rules!
boundary work speelt zich dus af in
verschillende settings, met alle eigen spelregels
positie en functioneren ‘boundary institution’ laat
de soms conflicterende spelregels van science
AND policy scherper zien (bv. MIRA, MNP,
IPCC)
wil KvK boundary programme zijn? Dan ook
boundary praktijken en spelregels…
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