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CenSAS wil: 

Bijdragen aan het duurzaam en 
verantwoord samenleven van 

mens en dier. 

Door kennis over diervraagstukken. 

Met oog voor economische en 
veterinaire belangen, en morele, 

politieke en emotionele aspecten. 



CenSAS kiest  
daarom voor: 

Een aanpak die  

wetenschap en maatschappij 

met elkaar verbindt 

en ruimte schept voor een 
constructieve dialoog  

over diervraagstukken 



De uitdaging: 

Verbinden van  

wetenschappelijke kennis  

met  

gedragen en effectieve oplossingen  

voor  

maatschappelijke uitdagingen 



Science Finds,  

Industry Applies,  

Man Conforms 

1833 – 1933 

A century of 

progress 



Welke probleemfase? 
Welke kennisbehoefte? 

• Probleem analyse voor 
erkenning en agendering 

• Impact analyse en 
vergelijking verschillende 
oplosrichtingen 

• Uitwerken gekozen 
oplossingsrichting 

• Evaluatie van gekozen 
oplossingen en kennis 
voor doorontwikkeling 



Verschillende oplossingen  
  diverse kennisbehoefte 
Stimulerend Repressief 

Zweep 
juridisch 

Convenant Verbod/gebod 

Peen 
economisch 

Subsidie Boete 

Preek 
communicatief 

Voorlichting Propaganda 

Naar Van der Doelen 1991 



Als het zo  
eenvoudig was,  

 

was CenSAS 
niet nodig 

Bron: www.photobucket.com  



Welke probleemfase? 
Welke kennisbehoefte? 

• “We hebben het al zolang 
over dit probleem, nu 
gewoon oplossen.” 

• “We weten onvoldoende 
precies wat er aan de 
hand is.” 

• “De oplossing is simpel: 
gewoon…” 

• “Alleen in context kun je 
het probleem echt 
oplossen.” 

 



 

Adapted from Hisschemöller & Hoppe (1995) and Mampuys & Brom (2015) 

 

 

 

Gestructureerd probleem 

 

 

Advice: fostering factual  

agreement 

 

 

 

Beperkt gestructureerd  

probleem 

 

 

 

 

Beperkt gestructureerd  

probleem 

 

 

 

 

Ongestructureerd 

Wicked problem 

 



Rol van CenSAS  
in agendering 

• Kennis ten behoeve van agenda: 
–Dier, context, betrokkenen en maatschappij 

–Multidisciplinair 

–Oog voor normatieve aspecten 

–Bestaande en kennis-agenda 

 

• LET OP: Agenda is niet van één partij 



 

Adapted from Hisschemöller & Hoppe (1995) and Mampuys & Brom (2015) 

 

Gestructureerd probleem 

 

 

Probleem oplossing 

 

Advice: fostering factual  

agreement 

 

Beperkt gestructureerd  

probleem 

 

Probleem definitie 

 

 

Beperkt gestructureerd  

probleem 

 

Formulering van oplossingen 

 

 

Ongestructureerd 

Wicked problem 

 

Strategisch herframen 

 



Rol van CenSAS  
bij oplossingen 

• Bijdrage aan oplossingen: 
–Zelfde probleem? 
–Erkenning wederzijdse perspectieven? 
–Informatieprobleem? 
–Kennisprobleem? 
 

–LET OP: Kennisverdeling over 
verschillende partijen 



 

Adapted from Hisschemöller & Hoppe (1995) and Mampuys & Brom (2015) 

Gestructureerd probleem 

 

 

Probleem oplossing 

 

Academische bijdrage:  

Heldere toepassing 

Advice: fostering factual  

agreement 

Beperkt gestructureerd  

probleem 

 

Probleem definitie 

 

Academische bijdrage:  

Richting en toepassing 

Beperkt gestructureerd  

probleem 

 

Formulering van oplossingen 

 

Academische bijdrage:  

Expertise voor oplossing 

Ongestructureerd 

Wicked problem 

 

Strategisch herframen 

 

Academische bijdrage:  

Visie-ontwikkeling 





Wat is de aard van  
het stakeholder gesprek? 



 

Adapted from Hisschemöller & Hoppe (1995) and Mampuys & Brom (2015) 

Gestructureerd probleem 

 

 

Probleem oplossing 

 

Academische bijdrage:  

Heldere toepassing 

Advice: fostering factual  

agreement 

Beperkt gestructureerd  

probleem 

 

Probleem definitie 

 

Academische bijdrage:  

Richting en toepassing 

Beperkt gestructureerd  

probleem 

 

Formulering van oplossingen 

 

Academische bijdrage:  

Expertise voor oplossing 

Ongestructureerd 

Wicked problem 

 

Strategisch herframen 

 

Academische bijdrage:  

Visie-ontwikkeling 



Rol van CenSAS bij  
stakeholdergesprekken 

• een betrouwbare gesprekspartner: 
–Dier als methodisch en normatief 

uitgangspunt 
–Gespreksfacilitator op basis van kennis 
–Geen ‘academische’ spreekbuis voor… 
–Intra- en inter-stakeholdegesprek 

 

–LET OP: ook zelf (universitaire) 
partijen samenbrengen 



Samenvattend: 

• Maatschappelijke issue ≠  
wetenschappelijke vraag 

 

• Meer dan natuurwetenschappelijke en/of 
biomedische feiten 

• Inherente onzekerheid en betwistbaarheid 

• Maatschappelijke, emotionele en 
normatieve perspectieven en belangen 



Samenvattend: 

• Maatschappelijke issue ≠  
wetenschappelijke vraag 

 

• Signalering en duiding van ontwikkelingen 

• ‘academische kennis’  ‘handelingskennis’  

• ‘kennis’  gezamenlijke actie 



• Meer informatie:  

• Nieuwsbrief: 
  www.wrr.nl 

 

• Nieuws: 

 @fransbrom 
 @WRRDenktank 

 


