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Politiek en bestuur draaien om de voortdurende spanning tussen 

representaties van de wereld zoals zij is en denkbeelden over hoe 

zij zou kunnen zijn. Deze representaties en denkbeelden kennen 

vele bronnen: ideologieën, utopieën, journalistieke berichtgeving, 

wetenschappelijk onderzoek, historische analogieën, voorbeelden 

buiten de deur, persoonlijke ervaringen, ambtelijke nota’s, externe 

adviseurs, internationale organisaties, zakenrelaties, lobbyisten, 

opiniepeilingen, ‘hearsay.’ Het grote project van de beleidsweten-

schappen, die hun opkomst in de eerste decennia na de Tweede 

Wereldoorlog beleefden, was om orde te scheppen in het proces 

van ideeënvorming en selectie dat ‘beleidsvorming’ heet. Het be-

rustte op het idee dat sommige ideeënbronnen – met name weten-

schappelijk onderzoek – superieur waren aan de meeste andere, 

en dat deze dientengevolge een grotere rol in het beleidsproces 

zouden moeten gaan spelen. Machthebbers hebben zich altijd al 

van advies door deskundigen bediend. Maar pas in de loop van 

de twintigste eeuw was sprake van de opkomst van instituten die 

geheel en al waren ingericht om systematisch verzamelde kennis 

om te zetten in beleidsargumentaties en deze in het beleidsproces 

in te brengen. Zulke organisaties raakten bekend onder de noemer 

‘denktanks.’

Het grote project van de beleidswetenschappen is inmiddels van 

allerlei kanten bekritiseerd, gerelativeerd en geherformuleerd.  

Er bestaan nu eigenlijk meerdere visies op de plaats en functie 

van (wetenschappelijke) kennis in de ideeënstrijd rond beleid.  

Het oude ideaal is niet verdwenen; het moet concurreren met visies 

op beleidsontwikkeling waarin andere ideeënbronnen dan weten-

schap in zekere zin in ere zijn hersteld. Desalniettemin zijn er  

tegenwoordig meer denktanks dan ooit. Hoe kan dat? Hoe hebben 

zij zich aangepast aan de relativering van de positivistische beleids-

wetenschap? En hoe operen zij nu, in een steeds grenzenlozer 

wordende wereld van informatieproductie en ideeënuitwisseling? 

Daarover gaat dit essay. 
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1  Wat zijn denktanks en wat doen ze?
 

Denktank is een containerterm, waarachter een moeilijk 

op een noemer te verenigen geheel aan betekenissen schuilgaat. 

Alle onderzoekers van het fenomeen worstelen met dit probleem, 

en velen weigeren zich vast te leggen op een nauwe begripsom-

schrijving. Het beweegt tussen positivistisch en postmodern geïn-

spireerde opvattingen over de relatie tussen de kennis en beleid. 

Goodman (2005) is een representant van de eerste visie. Hij ziet 

denktanks als ‘idea factories’, die hij opvat als ‘organizations that 

sponsor research on specific problems, encourage the discovery  

of solutions to those problems, and facilitate interaction among 

scientists and intellectuals in pursuit of these goals’. Elitaire clubs 

van mensen die aan het front van de kennisproductie opereren 

dus. Hij voegt eraan toe dat beleidsgerichte denktanks ‘explicitly 

focus on governmental policies, usually for the purpose of improving 

those policies or creating viable alternatives’.

Anderen, zoals Stone, signaleren dat denktanks ook iets heel anders 

doen, of zijn gaan doen. Keohane en Nye citerend, stelt zij (2000a: 167) 

dat: ‘“Think tank” is an informal “brand name” for organizations 

able to reliably “edit and credibly validate information.” In other 

words they are “third party vetters of trust”’. Kennismakelaars in 

plaats van kennisproducenten dus, maar daarover later meer. 

Een voor Nederland interessante notie is te vinden bij Rich (2004: 11), 

die ze definieert als ‘independent, non-interest based, nonprofit 

organizations that produce and principally rely on expertise and 

ideas to obtain support and to influence the policymaking process.’ 

Zo bezien blijft er in Nederland buiten de universitaire instituten 

weinig over: de wetenschappelijke bureaus van de partijen, de plan-

bureaus en de adviesraden van de ministeries struikelen allemaal 

in mindere of meerdere mate op de eerste twee eisen (independent, 

non interest-based). Dat geeft meteen het probleem aan: de term is 

universeel, maar lokale vormen en betekenissen die eraan zijn toe-

gekend verschillen.
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Er is echter wel degelijk een aantal basis verschijningsvormen van 

denktanks te onderscheiden. Men ziet deze in verschillende landen 

in configuraties opduiken, al naar gelang de geldende nationale 

tradities op het gebied van beleidsrelevante kennisproductie (Stone 

en Denham, 20004):

1.	 Academische denktanks: universitair of anderszins niet-gebonden 

en sterk gericht op het doen van wetenschappelijk verantwoord 

onderzoek, het verspreiden van de resultaten daarvan en het be-

vorderen van beleidsreflectie op basis van dit onderzoek. De wrr is 

hiervan een klassiek voorbeeld, in Duitsland het Wissenschafts-

zentrum Berlin, het Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung 

en de Bertelsmann Stiftung, en in de vs de Brookings en Russell 

Sage foundations. 

2.	 Contractonderzoek denktanks: beleids- en procesexperts die on-

derzoek ‘on demand’ (op contractbasis) verrichten, dus te vergelijken 

met de Nederlandse publieke sector adviesbureaus en universitaire 

derde geldstroominstituten. Vaak nichespelers in bepaalde beleids-

sectoren of bepaalde typen expertise.

3.	 Beleidsbeïnvloeding denktanks: expliciet op beleidsverande-

ring gerichte, vaak ideologisch geïnspireerde en organisatorisch 

of financieel ‘gebonden’ instituten, die tenminste zo veel energie 

stoppen in ideeënverspreiding als in ideeënproductie. Denk aan de 

wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen in Nederland 

en Duitsland. Denk aan de ‘free market’ / ‘neo-con’ denktanks in 

vs en uk. En denk aan de symbiose tussen Blair c.s. en progressieve 

denktanks als Demos.

De denktankindustrie heeft in de afgelopen decennia een enorme 

groei doorgemaakt. De Economist sponsorde onlangs nog een serie 

radioprogramma’s over denktanks die gekscherend begon met 

de aansporing ‘Nog op zoek naar een goede investering? Beleg in 
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een denktank!’ Dat is geen onzin: het aantal, de geografische ver-

spreiding en de totale omzet van denktanks (breed gedefinieerd) is 

wereldwijd enorm gegroeid. McGann (2000) benoemt de trends die 

deze proliferatie van denktanks hebben bevorderd:

1.  In een snel veranderende wereld is sprake van een groeiende 

vraag naar ‘bruikbare kennis’ en ‘ideeënkompassen’, zowel bij 

beleidsmakers als bij belangengroepen en burgers.

2.  Denktanks gelden vaak als substituut voor ‘civil society’  

in landen waar het maatschappelijk middenveld zwak  

ontwikkeld of niet-geprofessionaliseerd is. 

3.  De sterke groei van het aantal natiestaten en ngo’s in de  

naoorlogse periode.

4.  Quantumsprongen in communicatietechnologie, die onder meer 

transnationale netwerken van denktanks mogelijk maken.

5.  Regimeverandering (nieuwe democratieën) creëert beleidsvacua 

in landen die bijna letterlijk ‘overnieuw’ moeten beginnen 

en/of in snel tempo aansluiting bij internationale regimes en 

beleidsparadigma’s willen krijgen.

6.  Diversificatie in typen denktanks vergroot de totale niche voor 

de industrie: aanbod schept vraag (tot op zekere hoogte).

 7.  Groeiende internationalisering: er zijn meer en meer bi- en 

multilaterale donors gekomen die de democratie- en good		

governance-gospel in de (voormalige) Tweede en Derde wereld 

willen doen verspreiden. Denktanks worden daarvoor als een 

probaat middel gezien.
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2 
  Hoe gaan denktanks te werk?

  Het klassieke beeld is helder: de denktankbaas zet een 

hoop deskundige onderzoekers uit verschillende disciplines – dat 

wordt wijd en zijd als een noodzakelijke voorwaarde voor de meer-

waarde van denktanks gezien – bij elkaar en richt hun aandacht 

op een bepaald maatschappelijk vraagstuk; zij onderzoeken en  

presenteren beleidsrelevante feiten en beleidsaanbevelingen; die 

gaat men vervolgens onder de aandacht brengen in de corridors of 

power. Het succes of falen van een denktank staat of valt dan bij: 

a.  de intrinsieke kwaliteit van de expertise die je in huis hebt; 

b.  de mate waarin je erin slaagt deze expertise in beleids- 

relevante kennisproductie om te zetten; 

c.  de reputatie voor intellectuele kwaliteit en integriteit die je 

instituut geniet; en

d.  de toegang tot de beleidselites die je weet te bewerkstelligen. 

Een interessante vraag is wat ‘bij elkaar zetten’ in dit verband be-

tekent. In het klassieke model betekende dat ‘onder een dak vereni-

gen’, zowel organisatorisch als fysiek. De klassieke Amerikaanse, 

Engelse, Scandinavische, Duitse en Nederlandse hebben dus alle-

maal een flink gebouw, een aanzienlijk personeelsbestand en een 

bureaucratisch-intellectuele hiërarchie. Dat veronderstelt dus ook 

een fors budget, en dus het constant leuren voor en bewaken van 

dat budget door de leiding van de denktank. Nieuwe generatie 

denktanks gaan anders te werk, door Internet in staat gesteld om 

van hun financiële en organisatorische nood een deugd te maken. 

Het zijn organisaties zonder muren: een (zeer) kleine vaste staf, die 

een netwerk van onderzoekers, financiers, partners en afnemers aan 

zich bindt. In zekere zin parasiteren zij vaak op de universiteiten, 

waar zij veel van hun expertise op contractbasis vandaan halen, 

maar die zij voor de overheadkosten van de betreffende onderzoe-

kers laten opdraaien. 
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Het nogal bestuurscentrische en positivistische model van de typi-

sche ‘raadgever’ heeft in de afgelopen 20 jaar concurrentie gekregen 

van een ‘netwerkmodel’ van denktankerij. Daarbij gaat het niet 

primair om ‘leverage’ (je eigen ideeën op de juiste plaatsen aan de 

man weten te brengen) maar om ‘brokerage,’ het discursief verbinden 

van aanbieders (en vragers) op de ideëen- en beleidsmarktmarkt. 

Er zal natuurlijk altijd plaats blijven voor de beleidsintellectueel à la 

Van der Zwan, Peper, Zijderveld of In ’t Veld en een elitair instituut 

als de wrr of het scp. Dit zijn mensen of groepen die een beleids-

probleem bestuderen, overdenken, een veranderingsvisie bedenken 

en die vervolgens op hoog niveau aan de man proberen te brengen. 

De adviesbureaus doen niet anders, zij het op een in veler ogen 

minder ‘chique’ wat commerciële en dus allicht al te gedienstige 

manier. Dat mag zo zijn, maar ook hun boterham is nog steeds 

goed belegd. 

Deze traditionele werkwijze van wat Reich (1988) ooit zo mooi de 

‘symbolic analysts’ noemde, krijgt echter zoals gezegd tegenwoordig 

concurrentie van die van de intellectueel/denktank als kennis-

makelaar, die niet zozeer ideeën produceert, maar de (discursieve, 

interactieve) totstandkoming van ideeën faciliteert en ze helpt op-

poetsen en uitdragen. Het lijkt wel een beetje op de Kingdoniaanse 

entrepreneur (Abelson, 2002), en op het fameuze derde gezicht 

van macht van Steven Lukes. Denktanks leveren in deze visie 

niet zozeer pasklare beleidsoplossingen, maar richten zich op het 

‘framen’ (en dus het richten en begrenzen) van publieke beleids-

debatten. De kennismediërende denktank brengt beleidsideeën in 

beweging, maar heeft ze niet per sé zelf bedacht. Denktanks zijn in 

deze visie eerst en vooral ‘discoursmanagers’ (Worpole, 1998: 153).

Osborne (2004: 435) raakt de kern van de zaak. Hij onderkent een 

‘more widely perceivable “turn” in the organization of knowledge 

in Britain today. Increasingly, it seems, intellectuals and knowledge 
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workers find themselves called upon to be something like ‘mediators’, 

bringing ideas quickly and decisively into public focus, brokering 

their ideas in the context of different spheres of influence. The  

mediator is not simply a “media” intellectual, but also someone for 

whom ideas are more like instruments than principles; a motivator 

of ideas that “work”, and have purchase, rather than ideals that 

dimly reverberate; an expert as much in the context and fields in 

which ideas operate as in the intellectual content of ideas them-

selves.” Onvervalst Deweyaans pragmatisme dus: de kennismakelaar 

moet niet op zoek naar Grote Verhalen, maar naar ‘ideas which  

are going to make a difference, and especially ideas which are  

“vehicular” rather than “oracular” (p.441)’.   

Het is bij denktanks dus niet anders dan in vele andere ‘nieuwe’ en 

zich moderniserende professies: overal is sprake van toenemende 

horizontalisering, contractualisering en schaalvergroting.  

En dus groeit de behoefte aan ‘verbinding’, makelaardij, mediation 

(Mulgan, 1997). Dit alles betekent dus dat de balans in aandacht 

en investeringen die denktanks plegen verschuift van maximaal 

inzetten op de eigen kennispositie en -produktie, naar een meer 

gelijkwaardige aandacht voor ‘inhoud’ en wat men hier te lande 

graag ‘procesmanagement’ noemt: vormen, onderhouden en ver-

binden van netwerken, maar dan dus vertaald naar de wereld van 

denktankerij.
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3    Doen denktanks ertoe?
 

In de klassieke beleidswetenschappelijke conceptie 

hangt het antwoord op de vraag in de paragraaftitel in hoge mate 

af van de visie op kennisdoorwerking die men als maatstaf neemt 

(Korsten, 1980). Net als de algemene literatuur over beleidsanalyse 

is de denktankliteratuur op dit punt verdeeld. Het ene kamp is dat 

van auteurs zoals Carol Weiss die menen dat indirecte ‘enlighten-

ment’ van bestuurders en langzame ‘doorsijpeling’ van weten-

schappelijke kennis het maximum haalbare is en dat ‘people who 

want important public policy changes need to be willing to make 

long-term investments’ (Goodman, 2005). De wetenschappers die al 

ruim twee decennia bezig zijn geweest de realiteit en betekenis 

van klimaatverandering op de beleidsagenda te krijgen, kunnen 

erover meepraten. Daartegenover staan auteurs die stellen dat de 

markt voor beleidsideeën net zo jachtig en opportunistisch is ge-

worden als die voor de meeste andere goederen, en dat het direct 

doorklinken van denktankideeën in de beleidsagenda’s van politieke 

partijen en overheidselites de leidende maatstaf voor denktank-

succes zou moeten zijn. Zeker voor de meer contractgestuurde 

denktanks lijkt het laatste een zaak van lijfsbehoud te zijn, terwijl 

dat minder het geval is bij denktanks die min of meer structureel 

worden gefinancierd.

Empirisch onderzoek naar de invloed van denktanks is betrekkelijk 

schaars, want dit ontkomt natuurlijk ook niet aan de methodologi-

sche problemen van invloedsmeting. De meest geavanceerde 

studie is van Rich (2004) over de situatie in de vs, die laat zien dat 

de vraag naar invloed van denktanks mooie paradoxen zichtbaar 

maakt: de in de media meest geciteerde denktanks worden door 

beleidsmakers bepaald niet als de meest invloedrijke gezien. Publi-

citeit creëren is wel noodzakelijk om ‘op de kaart’ te blijven staan 

bij geldschieters, maar voor werkelijke beleidsrelevantie is dat 

slechts een eerste, niet-voldoende voorwaarde. Verder wijst Rich 
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erop dat het zaak is voor denktanks om vroeg in de beleidscyclus te 

interveniëren: hun invloed in de probleemformulering en agenda-

vorming is veel vergaander en inhoudelijker dan die welke ze nog 

bij de uitwerking van beleidsalternatieven in instrumentenmixen 

kunnen hebben (waarin ze vaak gecoöpteerd raken door belangen-

groepen bij het aanbevelen of ondermijnen van bepaalde beleids-

programma’s).

4 

  Hebben denktanks toekomst?
 

  Er is en blijft plaats voor denktanks, zowel van de ‘oude’ 

als de ‘nieuwe’ soort. Maar net als iedere aanbieder op een dynami-

sche, grillige markt, kunnen denktanks alleen overleven en bloeien 

als zij slim inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Wie een nieuwe 

denktank wil starten of een oude gezond wil houden, doet er 

volgens de literatuur goed aan de volgende ontwikkelingen scherp 

in het oog te houden en te verdisconteren in zijn strategie: 

1.  Er is gegeven groeiende aantallen sprake van toenemende	con-

currentie. De vraagzijde van de markt voor beleidsgerichte 

kennis groeit, maar de aanbodzijde doet dat evenzeer, althans 

op mondiaal niveau. Bovendien worden universiteiten door 

veranderende beleids- en financieringsregimes in toenemende 

mate geprikkeld de markt op te gaan. Ook zij doen aan ‘bran-

ding’ van hun kennis en van de mensen die deze symboliseren. 

Zo houdt de London School of Economics een ‘media-index’  

bij van de lse experts die zich op de webpagina’s van lse 

vakgroepen en instituten op gestandaardiseerde manier als 

zodanig presenteren (Osborne, 2004: 432).  
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2.  De geldkraan	staat	niet	altijd	wijd	open: in barre economische 

tijden bezuinigen overheden snel op kennisfuncties; de grote 

private geldgevers gaan in toenemende mate over van organi-

satie- naar projectfinanciering; bij internationale organisaties 

is minder c.q. minder makkelijk geld te halen dan men zou 

verwachten. De klanten worden kieskeuriger: net als lobbyisten 

aan ‘forum shopping’ bij beleidsmakers doen, zijn beleids-

makers en andere geldschieters/afnemers van denktankwerk 

meer geneigd tot ‘shopping’gedrag. De inhoudelijke agenda 

van deze shoppende opdrachtgevers is bovendien in toe-

nemende mate modegevoelig: wie betaalt, bepaalt, en dus zijn 

de opeenvolgende modes en draaiende politieke winden van 

opdrachtgevers een constante bron van aanpassings- en  

innovatiedruk.

3.  Veel beleidsvraagstukken hebben het karakter van beleidscon-

troverses (Schön en Rein, 1994) gekregen: ‘speaking truth to 

power’ is minder relevant geworden dan slim opereren in al-

lerlei ‘wars of ideas’ die gaande zijn, met name in de sfeer van 

sociaaleconomisch beleid, good governance, en sociaalcultureel 

beleid. Dit noopt denktanks ertoe veel aandacht	te	besteden	aan	

timing	en	‘verpakking’	van	hun	boodschappen en het organiseren 

van steun ervoor. De grens tussen denktanks en lobbyisten is 

daardoor in sommige landen – met name de Angelsaksische – 

vertroebeld. Zoals Osborne (2004: 434) fijntjes opmerkt: ‘One of 

the dilemmas of think tankery is that you can either say 

something sensible, practical and useful and have six civil  

servants and their dog read it, or you can say something  

spectacularly silly and have the media cover it.’ Een Australische 

denktankdirecteur zei het me laatst kort en bondig: “if you 

can’t get the press all over it, you’re dead in the water.”

4.  Iedereen zucht onder de informatieoverlast: lange,	‘doorwrochte’	

studies	zijn	op	de	terugtocht,	of	moeten	op	zijn	minst	vergezeld	gaan	
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van	korte,	snel	te	consumeren	rapportagevarianten (memos, briefing 

papers). Vertaling naar publieksmediaproducten is essentieel: 

opiniebijdragen en soundbytes op radio en televisie zijn in toe-

nemende mate een noodzakelijke voorwaarde voor denktanks 

die beleidsrelevant willen zijn.

5.  De hedendaagse	denktank	houdt	zich	minstens	zo	zeer	bezig	met	

ideeënmakelaardij	als	met	kennisproductie. Het internet biedt 

daartoe grote mogelijkheden, maar is slechts een van de vele 

instrumenten die daarvoor moeten worden ingezet. Andere 

kunnen rechtstreeks worden ontleend aan de wereld van 

netwerk-, procesmanagement en virtuele organisaties. In de 

gefragmenteerde, gehorizontaliseerde en transnationale sa-

menleving gaat beleidsbeïnvloeding om het organiseren van 

interactie in de constructie van discoursen, niet om ‘kennis-

overdracht.’ Men kan zich afvragen of dit inzicht bij veel van 

de Nederlandse (overheids)denktanks wel voldoende is door-

gedrongen c.q. in de praktijk gebracht. In Nederland en Duits-

land houdt men sterk vast aan een bijna sciëntistische visie 

op adviesorganen (zeker na de motie De Jong), waarin zelfs 

partijpolitieke denktanks nog het predikaat ‘wetenschappelijk’ 

wensen te hebben en waarin adviesorganen zo veel mogelijk 

waardevrij’ onderzoek doen. In Engeland, de vs, Canada en 

Australië ziet men een veel rijker geschakeerd landschap, met 

de laatste decennia juist sterke opkomst van ideologisch ge-

positioneerde denktanks voor wie (gekleurde) ‘ideeën’ en niet 

(semi-objectieve) ‘kennis’ de kern van hun ‘branding’ vormen. 

6.  Een oud maar immer actueel dilemma is dat van distantie	

versus	osmose. De creativiteit, maatschappelijk-intellectuele 

scherpte en het innovatief élan van het werk van denktanks 

gedijt optimaal in hun status als ‘outsider’: fysiek, sociaal en 

psychologisch staand buiten het centrum van de macht. De 

kans op beleidsbeïnvloeding in een meer directe (tastbare, 
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instrumentele, korte termijn) zin neemt juist toe naarmate 

men een zekere mate van vervlechting met de machthebbers 

weet te bewerkstelligen. De Economist (1991) merkt fijntjes 

op: “Every American think tank director has a dream and a 

nightmare. The dream is to house the next administration; 

the nightmare is to house the last one” Denktanks die ertoe 

doen staan, soms in een ‘revolving door’ verhouding met de 

overheid: er vindt veel uitwisseling van personeel plaats. Of 

de verhoudingen met bepaalde machthebbers/regeringen zijn 

erg goed. Daarmee kan men invloed hebben, maar of men ook 

innovatief en tegendraads kan blijven denken? Sherrington 

(2000a: 261) merkt op: ‘One of the most significant costs of 

think-tank activity in Britain has been the repercussions of 

‘ideological fellowship… By creating such a cosy setting, think 

tanks and the political actors could easily overlook the counter- 

and prevailing sentiment.’ Ik heb mij wel eens afgevraagd of 

iets dergelijks mutatis mutandis niet ook voor de Nederlandse 

bestuurskunde en diens denktankerij geldt: ‘wij’ waren collec-

tief net zo verrast als de overheid door ‘2002’; misschien omdat 

we te dicht tegen diezelfde overheid waren aangekropen?

7.  Denktankerij	is	in	toenemende	mate	een	geïnternationaliseerde	acti-

viteit. Dat geldt voor zowel het bereik als de totstandkoming 

van de ideeënproductie en -makelaardij van de van origine 

‘nationale’ denktanks. Je telt al gauw niet meer mee als je 

niet international ‘gelinkt’ ben, en als je jouw argumentatie 

niet een internationaal-vergelijkende ondergrond geeft. Maar 

het geldt in toenemende mate ook in organisatorische zin: de 

grote, klassieke Angelsaksische en Duitse denktanks vormden 

een model dat in andere landen is gekopieerd (Stone, 2000a, 

2000b; Thunert, 2000) of hebben filialen geopend in nieuwe, 

niet-westerse markten of werken samen met hun locale 

evenknieën. Zij en vele andere verenigen zich bovendien in 
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transnationale netwerken, al was het maar om net als trans-

nationale wetenschappelijke consortia mee te dingen naar de 

gunsten van transnationale kennisvragers in nieuwe kennis-

markten zoals de eu (Sherrington, 2000b) of het Wereldbank-

circuit (Struyk, 2002). Stone (2000c) spreekt van een ‘think tank 

bandwagon.’ In en rond ‘Brussel’ heeft zich een heel circuit 

van kennismakelaardij ontsponnen – in en rond de Commissie 

maar ook in de lidstaten en rond de uitgebreide set van Euro-

pese belangenorganisaties en lobbyisten (Sherrington 2000b, 

Ullrich, 2004). Voor mij is niet direct evident dat wij daar in Ne-

derland voortvarend en met enige slimheid zijn opgesprongen. 

De planbureaus hebben wellicht zo hun relaties met buiten-

landse zusterinstellingen, maar erg tastbaar is dat niet. Dan 

doen de toezichthouders (Rekenkamer, nma, beurswaakhond) 

het beter: de Nederlandse instelling is vaak de spil in het des-

betreffende internationale peer-netwerk. Bij denktanks is dat 

minder het geval. Zelfs bij nieuwe, e-based denktanks als de 

Stichting Waterland komt de spruitjeslucht de lezer nog volop 

tegemoet: dezelfde mensen over dezelfde, oer-Nederlandse –  

in dit geval ‘linkse’ thema’s.

De ideaaltypische denktank van de toekomst ziet er dan al met al 

ongeveer als volgt uit: 

•	 	zij kent een kleine kern die is verbonden met een groot netwerk;

•	 	zij verenigt ‘knappe koppen’ en ‘denkers’ met ideeënmakelaars;

•	 	zij kijkt en werkt routinematig over fysieke en disciplinaire 

grenzen heen; 

•	 zij produceert zowel rapporten als belevenissen;

•	 	zij werkt in de wereld van de machthebbers maar mijdt ver- 

afhankelijking van een of enkelen van hen.
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Ik ken op dit moment geen Nederlandse denktank die in alle op-

zichten aan dit profiel voldoet. Dat hoeft ook niet. Maar het levert 

wel een comparatief voordeel op. De nsob wil zich op de markt van 

de denktanks gaan bewegen. Als nieuwkomer op die markt kan zij 

met een schone lei beginnen. Dan is dit haar uitdaging.
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De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de 

oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  
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de Universiteit van Tilburg in de NSOB. Vanaf haar aanvang streeft de 

NSOB ernaar om met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor 

het topsegment van het management in openbaar bestuur en publieke 

sector bij te dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. 

De opleidingen van de NSOB onderscheiden zich door geavanceerde 

didactische concepten, een excellent docentenkorps van top-

wetenschappers en vooraanstaande professionals uit de praktijk en 

intensieve en kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden 
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reflectie, oefening in professionele en persoonlijke competenties, 

toepassing van kennis en inzichten in complexe advies- en onderzoeks-

opdrachten. De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen 

op en dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De NSOB is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 
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de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 
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uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen die 
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De NSOB biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk en de 

wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. De NSOB organiseert publieke 

debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties. 
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