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20210930 Inleiding 
Donderdag 30 september 2021, 11u 

AV 03.12 Campus Sociale Wetenschappen 

Welke associaties maken jullie met “Actuele vraagstukken in de vergelijkende politiek”? 

 

Diverse Europese als globale thema’s 

 Nederlandse regeringsvorming 

 Populisme 

 Klimaatverandering 

Impact EU buiten grenzen 

Welke politieke thema’s, processen of gebeurtenissen zouden jullie graag (verder) bestuderen in 
vak?  

 

Elk thema met vergelijkende internationale 
lens welkom 

 Onderbelichte thema’s 

Lobbyen in tijden van corona 

 Zie les van Marcel Hanegraaff van 4 
november 2021 
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 Voordeel voor bedrijven? 

  Evenzeer voor NGOs 

Vertrouwen 

 Breed thema met veel mogelijkheden 

Midden-Oosten 

 Afghanistan als slagveld van grootmachten 

Rol van sociale media in informeren van burgers 

België als meest succesvolle gefaalde staat 

Waarden binnen de Europese Unie 

The world in 2008 and 2018 

 

Wat maakt een vraagstuk actueel? 

 Vooruitblik van The Economist in 2008 en 2018 

  Opkomst China blijft aanwezig 

  Tijdloos 

   Culture wars 
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   Verhouding overheid/staat 

Vakinhoud 

• Doelstellingen 

• Onderwijsmethode 

• Leerstof en examen 

 

Doelstellingen 

• De student heeft een goed begrip van enkele actuele problemen die het onderwerp zijn van 
hedendaags onderzoek binnen de vergelijkende politieke wetenschappen 

• De student heeft gevorderde empirische kennis verworven over actuele debatten in de 
vergelijkende politieke wetenschappen 

 Met name internationale kwesties 

• De student heeft de analytische capaciteit verworven om vraagstukken binnen de vergelijkende 
politieke wetenschappen te analyseren en erover te reflecteren 

• De student is in staat om onderzoeksontwerpen en -methoden die gebruikt worden in de 
vergelijkende politiek kritisch te evalueren 

Leerstof 

• Hoor – en gastcolleges 

 Niet college van 2 december 

• Bijkomende literatuur via Toledo 

o Verplichte en aanbevolen literatuur 

• Actualiteit 

o Via algemene en gespecialiseerde media  

Examen 20 januari 

• Schriftelijk examen (gesloten boek) 

• Te kennen leerstof 

o Inhoud hoorcolleges én gastlezingen 

 Niet college van 2 december 

o Artikels die onderdeel vormen van de verplichte literatuur 

• Vragen 
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o Kennisvragen 

o Inzichtsvragen 

o Verbandsvragen 

o Toepassingsvragen 

Akkoord of niet akkoord? 

Als beleidsmedewerker kan je veel relevante inzichten halen uit wetenschappelijk onderzoek 

Dikwijls te weinig concreet 

Veel discussie 

Aandacht voor methoden van onderzoek in college 

 Handig om waarde en kwaliteit van onderzoek te schatten 

Akkoord of niet akkoord? 

Over veel actuele onderwerpen bestaat eigenlijk geen wetenschappelijke literatuur 

Meer aandacht voor populaire thema’s 

 Net misschien taak van wetenschap om minder populaire vragen te onderzoek 

 Vb. lobbying 

   Vraag waarom bepaalde groepen gehoord worden en andere niet 

    Essentieel om te weten wat speelt in belangenvertegenwoordiging 

Niet waar meestal 

 Invloed van corona 

Vakinhoud 

• Actuele, tijdloze en onderbelichte vraagstukken 

o Beleidsthema’s 

o Maatschappelijke en politieke actoren 

 Politiek, maar ook actoren aan zijlijn zoals belangenorganisaties en denktanks 

o Politieke instellingen 

 IOs 

• Academische state of the art: belang theorie en methoden 

• Wetenschap en praktijk 

• Open voor input & suggesties! 

Kalender 
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Denktanks 

 Groter aantal sinds jaren ‘80 

Niet overal evenveel: meer 
dan 60 in Australië, 3 of 4 in 
België 

Europees systeem van consultatie 

Populistische partijen 

De legitimiteit van Internationale 
Organisaties 

 Draagvlak onder bevolking 

Impact van Trump op Amerikaanse 
partijsysteem 

Klimaatverandering en duurzaamheid 

Drie on-demand-colleges 

Take Home Message 

• Ondertussen weten jullie dat: 

We in dit vak wetenschappelijke state of the art verbinden met de politieke praktijk en 
actualiteit 

Het examen zal focussen op inhoud van de gast- en hoorcolleges, alsook de verplichte 
wetenschappelijke literatuur 

Suggesties voor aanvullende onderwerpen of sprekers? Graag! 

• What’s next 

o De strategische capaciteit van denktanks (online) 

• Gastlezing Karel Lannoo (directeur CEPS) 

• Tot volgende week! 
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Korte samenvatting Actuele vraagstukken 
Denktanks 

“Organisaties die onderzoek verrichten en op basis daarvan het maatschappelijk debat en politiek 
beleid proberen vorm te geven” 

Strategische beleidspartners 

Lange termijnvisie 

Beleidsautonomie 

 Ruimte om agenda te bepalen en visie te ontwikkelen 

Onderzoeksexpertise en -capaciteit 

Wanneer kan iets als eurosceptisch worden beschouwd? 

1) Hoe nemen we beslissingen (besluitvormingsprocedures)?  

2) Waarover nemen we beslissingen (bevoegdheidsverdeling)?  

3) Met wie nemen we beslissingen (lidmaatschap)?  

4) Welke beslissingen nemen we (inhoud)?  

-> Is alle kritiek op Europa euroscepticisme? 

Populisme als ideologie 

• Artikel: “ideational approach”: populisme is een ideologie (eerste definitie) 

 Niet te maken met epistemologie 

→ pragmatische reden van gemakkelijk onderzoek?  

“most applicable for empirical analysis as its concise definition is amendable to clear operationalization 
and as it is applicable to various different actors and domains”  

• Nochtans: problemen met meten van populisme:  

• Construct-validiteit  

 Methodologische kant van concepten 

• Verschillende dimensies  

• Precisie  

• Reikwijdte 

Verschillende definities van het concept Euroscepticisme 

• Chapel Hill Expert Surveys (CHES) 

Vragen aan wetenschappers wereldwijd om partijen over heel Europa over mate van pro-
Europees zijn door speeches van partijleiders 
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Populisme als ideologie (verschillende dimensies) 

• Probleem van construct validiteit in meting van populisme:  

• Volgens Meijers & Zaslove bestaat populisme uit 5 componenten (proxies):  

1) Het gewone volk is soeverein  

2) Het gewone volk als een homogene groep  

3) Belangen worden verenigd in algemene wil (volonté générale of general will) 

4) Corrupte elite (versus pure volk) 

5) Morele strijd tussen gewone volk en elite als strijd tussen goed en kwaad  

→ Al deze componenten moeten aanwezig zijn 

Conceptualizing consultation approaches: identifying combinations of consultation tools and 
analyzing their implications for stakeholder diversity 

Our main finding is that implementing different consultation approaches affects stakeholder 
diversity. Specifically, closed consultation approaches lead to a lower level of business dominance 
than hybrid approaches that combine open and targeted consultation tools. 

Meer open, meer diversiteit? 

Verwachting 

Niet het geval: meer gesloten -> meer diversiteit 

 Aard belangenorganisaties evenwichtig op Europees niveau 

  Bewuste evenwichtige selectie in gesloten proces 

Hybride: meer bedrijven met meer middelen -> economische belangen dominanter 

 Meer wegen via internetconsultatie 

Afwegen van economische en sociale aspecten 

 Bepalen wie er aan tafel kan zitten 

Elitist / Economic perspective  

Vergroting van rijkdom rijken 

Theoretical priming (“logic of collective action”):  

1. Zeitgeist: small minority oppressed by majority  

Jaren ‘70 

Armoede 

Civil Rights movement 

2. Support is bought  
Organisaties met meer middelen trekken aan langste eind 
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3. Free riding, exclusivity, selective incentives 

Lobbyen tijdens COVID-19 

-> Eerste normatieve bevinding: elitistische neiging dat bedrijven gemakkelijker toegang hebben 

NGO’s met laagste ervaren negatieve invloed ondanks meest afgenomen toegang 

Meer middelen = meer invloed -> elitistisch 

Resultaten niet eenduidig: twee bevindingen 

Organisaties die meer geraakt zijn door crisis, kregen meer aandacht 

➔ Positieve tendens: beleidsmakers luisteren naar hen 

 

We see pluralist tendencies (disturbance theory) 

 Minder slecht dan gedacht  

Organisaties die meer geraakt zijn door crisis, kregen meer aandacht 

We see elitist tendencies (NGOs als ‘losers’) 

 Economische logica sterker dan sociale logica in politieke beleidsvorming 

 NGO’s, vooral kleinere NGO’s, als verliezers 

Onderzoek uiteraard niet volledig objectief 

 Inherent aan surveys 

Wetenschappelijke basis aan lobbyen 

EU is niet ideaal pluralistisch systeem, eerder vrij elitistisch 

 Alleen volgens eerste dimensie van macht (invloed) 

 Agenda-zetten als tweede dimensie van macht en belangrijker dan invloed 

 Expertise als derde vorm van macht 

What Is Politics? 

David Easton 

Definitie van politiek in behavioralisme (jaren ’60):  

“The authoritative allocation of value in society”  

 

Concepts 

• How to conceptualize free and fair elections? 

Four approaches 
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1. Public administration 

2. Law and jurisprudence 

3. Democratic theory 

4. Global norms 

 

Means of measuring electoral integrity 

Media reports 

Election forensics 

Voter survey / Public perceptions (e.g. Gallup, World Values Survey…) 

Election observation 

 Domestic Election Monitoring NGOs 

  Need for public attention and contact with lawmakers 

Does electoral integrity matter? 

• Legitimacy = support for existing political system 

• Stability 

• Democracy 

 

Democratization by elections (Stephan Lindberg 2009) 

• Social learning by opposition parties, civil society, and ruling elite 

• Opportunities for defection in authoritarian countries 

• Incremental increase in democratic quality through repeated high-quality elections 

 

Stolen elections (Kuntz & Thompson <) 

• Blatant fraud solves public‘s collective action problem 

• Sudden democratization through low quality elections 

 

Autocratic stability (e.g. Gandhi & Lust-Okar 2009) 

• Electoral manipulation ensures continued incumbent win 

• Elections bestow legitimacy and co-opt opposition 

• Autocratic stability through low quality elections 
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Democratic backsliding (Bermeo 2016) 

• Decline in electoral integrity is a chief symptom of democratic backsliding (correlation, not cause) 

 Independence of courts or media 

• Incremental decrease in democratic quality through low quality elections 

 

Safeguarding elections 

• Accurate and non-partisan information about electoral malpractice 

• Deterrence 

• Policy advocacy 

• Their key resources are public attention and policymaker and policy-making 
process access 

 Both necessary for successful change 

Wat is legitimiteit? 

1. Political power is legitimate when it conforms to established rules (legality) 

2. and when these rules can be justified by reference to beliefs shared by both dominant and 
subordinate – the rightful source of authority (normative justifiability)  

3. and the subordinate expresses consent to the power relation (legitimation). 

Legitimiteit in deze les 

Definitie: perceptie dat autoriteit van een IO gepast is 

Belang van legitimiteit 

Dominante assumptie: Legitimiteit = effectiviteit 

De legitimiteitskloof tussen burgers en elites 

➢ Kloof 

- Het succes van anti-globaliseringpopulisme duidt aan dat er een kloof is tussen ‘burgers’ en ‘elites’.  

- Elites hebben geen voeling met hoe de rest van de populatie globalisering en internationale 
samenwerking ervaart. 

➢ Geen kloof 

- Elites stemmen hun acties af op bezorgdheden van burgers over internationale samenwerking. 

- Elites beïnvloeden publieke opinie. 

 Invloed: meningen van elite en publieke opinie gaan op elkaar lijken 



11 
 

 

Wat verklaart de kloof? 

Systematische verschillen tussen elites en algemene populatie in… 

1. Socio-economische status 

H1: Hoe hoger de socio-economische status van een elite in vergelijking tot een burger, hoe 
meer legitiem de elite een IO vindt in vergelijking tot die burger. 

2. Politieke oriëntatie 

H2: Hoe meer een elite links- of GAL-georiënteerd is in vergelijking tot een burger, hoe meer 
legitiem die elite een IO vindt in vergelijking tot die burger. 

3. Politiek-geografische identificatie 
 
H3: Hoe sterker de globale identiteit van een elite in vergelijking tot een burger, hoe meer 
legitiem die elite een IO vindt in vergelijking tot die burger. 
 

4. Attitudes t.o.v. nationale politieke instellingen 
 
H4: Hoe positiever de attitudes t.o.v. nationale politieke instellingen van een elite in 
vergelijking met een burger, hoe meer legitiem die elite een IO vindt dan die burger. 

Conclusies 

• Complementaire verklaringen 

• Uitdaging voor internationale organisaties: elites kunnen niet altijd op steun van de populatie 
rekenen. 

• Mogelijks problemen met representatie wegens niet-congruente opinies, maar grote verschillen 
tussen sectoren, IOs en landen, en bewustzijn elites van kloof 

• Legitimiteitskloof kan gebruikt worden voor populistisch discours anti-globalisering; wie hier 
tegenin wil gaan moet zich van de verschillen bewust zijn en deze verkleinen. 

20211007 De strategische capaciteit 
van denktanks 

Donderdag 7 oktober 2021, 11u 

Blackboard Collaborate 

Strategische capaciteit 

Denktanks 

Groei in aantal sinds jaren 2000 

 EU, maar ook elders in Westen 
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Meer strategische capaciteit? 

Van theorie naar praktijk: onderzoeksresultaten & vervolgonderzoek 

Think tank 

Krachtig politiek wapen? 

Beleidsanalyse en -advies voor beleidsmakers en pers 

Expertise in bepaalde gebieden 

 Meer praktijkgericht dan academische publicaties 

 Uitdrukkelijkere standpuntinname 

Geen beleid maken -> gemakkelijker actualiteit rekenen 

Aanwezigheid in media om publiek debat te beïnvloeden 

Ontwikkeling van lange termijnvisie 

 Koppelen aan korte termijnprioriteiten zodat beleidsmakers ermee aan de slag gaan 

Denktanks 

“Organisaties die onderzoek verrichten en op basis daarvan het maatschappelijk debat en politiek 
beleid proberen vorm te geven” 

Formele organisaties met structuur en vast personeel 

Onderzoek verrichten 

Maatschappelijk debat en politiek beleid vormgeven 

Verschil met andere actoren: onderzoek als kern van werkzaamheden 

Discussie over definitie 

Verschillende soorten 

Vooral in Amerikaanse context 

 Eerst ontstaan daar begin 20e eeuw 

Niet zoveel in België 

 Itinera, Minerva en Vrijdaggroep 

Buiten overheid 

Partijdenktanks 

Interne overheidsdenktanks 

 Onderdeel van instelling zoals EP of Commissie 

Focus hier op denktanks buiten overheid en zonder partijpolitieke band 

Wat als … 
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Welke organisatievorm kies je om optimaal te wegen op het politieke debat en beleid? 

 Politieke partij 

  Achterban: moeilijkere strategische sturing 

  Deel van regering 

  Nood aan democratische legitimiteit 

  Electorale verantwoording 

 Belangengroep 

  Populairst in poll 

  Focus op één thema 

  Gemakkelijker contact houden met politieke partijen die like-minded zijn 

 Denktank 

  Breder publiek 

Belangengroep 

Denktanks in België: onbekend en onbemind? 

Onderzoek in Australische context 

Relatief weinig in België 

 Beperkt capaciteit 

 Kleine impact 

 10-tal, 3 of 4 met vast personeel 

Tegenover Australië: gemakkelijk 60-tal 

➔ Politieke partij of belangengroep belangrijker in België 

Strategische beleidscapaciteit 

Drie kenmerken 

Strategische beleidspartners 

Lange termijnvisie 

Beleidsautonomie 

 Ruimte om agenda te bepalen en visie te ontwikkelen 

Onderzoeksexpertise en -capaciteit 

Lange termijnvisie 

Beperkte capaciteit van politieke instellingen 
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“The long term is beyond the political horizon” 

Paul Peason, Lobbying and Policy Change 
(https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691117157/politics-in-time)  

Lange termijn en historisch perspectief 

“Defenders of the status quo win in Washington (…) New information only rarely reorients how 
policymakers view the justification for established public policies.” 

Lobbying voor status quo is voordelig 

 Structurele veranderingen op lange termijn voorstellen is zeer waardevol 

 Ook in licht van nieuwe informatie 

Beleidsautonomie 

Eigen inhoudelijke koers 

Flexibiliteit bij maken van verbindingen 

 Ligt meer vast bij belangenorganisaties  

Meer partijen politieke bereiken dan belangenorganisaties 

 Rol in samenbrengen van andere maatschappelijke organisaties 

Verdieping in één bepaald thema 

Voorstellen direct communiceren naar beleidsmakers 

Onderzoekscapaciteit en -expertise 

Beleidsmakers hebben concrete oplossingen nodig 

Van probleem naar oplossing 

 Gemakkelijker om concrete oplossingen aan te bieden 

Van wat naar hoe 

Oplossing voor probleem tegenover probleem op de agenda krijgen door 
belangenorganisatie 

Van theorie naar praktijk 

Strategische beleidscapaciteit denktanks 

 Casus Australië 

 Nationaal niveau 

 Politieke zichtbaarheid 

Nationale media en vermeld in parlementaire debatten 

Semigestructureerde interviews met 21 denktanks 

https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691117157/politics-in-time
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Lange termijnvisie 

Prevalent (60 tot 70 procent) 

Bezig met pionieren 

Nadenken over thema’s die in toekomst 
belangrijk zullen zijn 

Tegenover focus on huidige problemen 
bij beleidsmakers  

Aandacht voor thema’s die niet in actualiteit zijn 
of aandacht krijgen van andere organisaties 

Beleidsautonomie 

Veel bewegingsruimte 

Specifieke thema’s, maar meesten zeer 
breed (public policy of international affairs) 

Hoe omschrijft denktank eigen missie? 

Focus op public policy en international affairs 

Kanttekening 

Quid financiële autonomie? 

Afhankelijkheid van individuen en organisaties die hen financieren 

 Gebrek aan transparantie 

 Rekening houden met thema’s van sponsors 

Nood aan diverse financiering 

 Vermijden dat bepaalde bedrijven te veel wegen 

Onderzoekscapaciteit 

Belangrijkst: “Reputatie voor intellectuele kwaliteit en geloofwaardigheid” 

 Hoe verzekeren? 

  Samenwerken met academici 

  Rapporten aan niveau van wetenschappelijke publicaties? 

Beperkte onderzoekscapaciteit 

 Onderzoekers niet altijd academische achtergrond 

Toegang tot media en beleidsmakers 

Moeilijke evenwichtsoefening om lange termijnvisie te hebben en in te gaan op vragen van 
beleidsmakers en journalisten 
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Strategische beleidscapaciteit denktanks? 

Veel onbenut potentieel 

 Grote meerwaarde indien voldoende financiering en onderzoekscapaciteit 

Pioniersmentaliteit! 

 Ambitie om nieuwe onderwerpen op agenda te zetten 

 Aandacht naar onderwerpen die weinig aandacht krijgen 

Beleidsautonomie en onderzoekscapaciteit? 

 Minder sterk scoren 

Moeite om onderzoek te doen dat aan toetsstenen van academisch onderzoek voldoen 

Kritisch kijken naar aard, rol, type organisaties, functioneren 

 Belangrijke rol 

 Soms bijdrage aan beleidsprocessen 

 Achtergrond 

 Kanttekeningen 

  Expertise gelijkgesteld aan academische kennis 

  Denktank met sterke ideologie en op één thema gefocust is meer een belangengroep 

   Vooral bij gebrek aan hoogstaand onderzoek 

 Kunnen denktanken thema’s op de agenda zetten? 

Karel Lannoo 

Achtergrond in filosofie, geschiedenis en Europese Studies 

CEPS 

Naar voorbeeld van Brookings 

In VS staf van 100 tot 200 mensen 

 70 tot 80 bij CEPS: grootste in Brussel, ook qua omzet 

Chatham House nog groter 

Denktanks 

Niet altijd duidelijk wat denktanks zijn 

 Heel veel organisaties noemen zich zo 

Sommige diepgaand 

Andere meer gefocust op publicatie van kortere stukken 
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 Vb. Centre for European Reform (CER) 

Denktank = organisatie die diepgaand onderzoek verricht om beleid te beïnvloeden 

Ideologische focus in VS 

Weinig ideologische kleur in Europa: meer onafhankelijk 

 Meer diversiteit in leden (academisch, politiek) 

 CEPS is pro-Europees, niet Europees federalistisch 

Europees beleid: Spaans, Frans, en Italiaans 

 Nood aan brede groep en talenkennis om bias te reduceren 

  25 nationaliteiten bij CEPS 

  Debat anders buiten Brussels Bubble 

  Centraal- en Oost-Europa: ander belang van EU voor hen 

Bevraging is belangrijk 

Neutraliteit 

Universiteiten schieten te kort 

 Time lag van 2 of 3 jaar 

 Moeilijkheid van bevraging van beleid: veel beleidsoutput 

  Nood aan deel te zijn van netwerk 

Verantwoording 

Te weinig bevraging = te weinig democratisch 

 Accountability 

Exclusief initiatiefrecht van Commissie 

 Vb. cryptoregulering 

  Stuk van 120 pagina’s 

  Grijze zone 

  Weinig discussie, ook in EP 

 Vb. Anti-witwaslegislatie 

  Reeds 5 stukken wetgeving 

   Structuur van tekst verandert weinig 

   Amenderingen weinig zinvol 

  Voorstel in juli: verordening en nieuw agentschap om controle uit te voeren 
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   400 bladzijden 

  Geen discussie in media  

  Ander voorstel: deel van bestaand agentschap 

   Moeilijk om nu nog te doen 

Gebrek aan discussie over bepaalde onderwerpen 

 Lobbyen op Europees en nationaal niveau 

  Voorstel reflectie van interesses van belangengroepen 

Consultatie van Commissie van verschillende stakeholders tijdens beleidsproces 

 Vooral lobbyen van nationale minister in Raad van Ministers 

 Tijd en geld nodig 

Impact Assessments gepubliceerd op moment van publicatie van wetgevingsvoorstel 

 Voorstel zelden teruggetrokken 

 Draft voor weken in kabinet commissaris 

  Invloed van grote landen in deze fase 

Commissaris verdedigt nationaal belang 

 Kabinetchef is link met nationale regering 

Schakel te kort in omzetting Europese wetgeving naar nationaal beleid 

Democratisch deficit 

➔ Belangrijkste taak denktank: zich interessant maken in publiek debat enkritisch bevragen van 
beleid 

Werk: Hoe slaagt organisatie erin invloed uit te oefenen? 

Parameters 

 Aantal downloads: indicatie van belang 

 Bereik in (sociale) media 

 Contacten 

Tussen private sector, publieke sector, academica beleid informeren 

Zo nauw mogelijk bij beleid aansluiten en relevant zijn 

Kritische bevraging in universiteiten neemt toe 

 Weinig kort op de bal spelen 

Dezelfde nauwe groep mensen met expertise binnen Vlaanderen 

  Economisch beleid: Paul De Grauwe tot voor kort 
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   Geen interesse bij andere personen 

  Iedereen met andere interesses 

Datagedreven analyse uit noodzaak, minder met modellen 

Meer tijdsnood bij denktank 

 Geen subsidie en nood aan onafhankelijkheid 

Media kijken naar onafhankelijkheid en inkomstenbronnen 

 Gebrek aan transparantie over financiering van denktanks 

  Wel bij CEPS 

Financiering 

Transparantie bij CEPS 

EU als grootste bron 

 Openbare aanbestedingen over witwasbeleid 

 Samenwerking met KUL voor Horizon-projecten 

Stichtingen en privé-organisaties 

Bedrijven 

Centrale Banken 

Nationale overheden 

 Development agencies 

 Soms conflicten met nationale overheden 

Veelheid van bronnen is cruciaal voor zekerheid en onafhankelijkheid 

 Soms ontevredenheid over inhoud van rapporten 

U vertelt dat denktanks kritisch en belangeloos/onafhankelijk het beleid bevragen, maar ook advies 
geven over een mogelijke aanpak van een issue en dicht bij het beleid staan. Maar EU-politici zijn 
per definitie niet belangeloos en steeds gekleurd. Zit daar geen enorme discrepantie tussen de 
missie van denktanks en de politieke uitvoerbaarheid van een advies (door die gekleurde 
achtergrond van verkozen politici)? Blijft input op die manier niet vaak bij enkel advies en innovatieve 
ideeën, omdat de insteek van het advies mogelijks niet in de kar past van (een meerderheid van) de 
politieke rang? 

Zeer technische legislatie: goede analyse belangrijk 

 Beperkte expertise in Parlement 

 Analyse door experten in Raad 

 Vb. Digital Market Act 

Gevoelig thema: stemmen in EP volgens lijnen van politieke groepen 



20 
 

 Zoveel mogelijk data analyseren 

Algemene thema’s: minder naar politieke lijn 

 Consensus onder grote groepen in EP 

Werk gedaan door analisten binnen Raad 

Handelsakkoorden niet meer aanvaardbaar omwille van politieke redenen 

 Japan zonder enig probleem 

 Vb. Mercosur en Investment Deal met China 

 

20211021 Populistische en 
eurosceptische partijen 

Dr. Wouter Wolfs 

Donderdag 21 oktober 2021, 11u 

AV 03.12 

Inleiding 

Euroskepticisme en populisme instrumenteel gebruikt voor conceptualisering in wetenschappelijk 
onderzoek 

Actuele vraagstukken in wetenschappelijk onderzoek 

Artikels over conceptualisering 

Conceptualisering 

• Wat zijn concepten?  

 Versimpeling van politieke realiteit 

• Abstracte noties in onze theorieën  

• Wat is een goed concept?  

• Een goed concept moet de kloof tussen theorie en empirie (data) kunnen overbruggen.  

• Een concept heeft dus twee kanten:  

• Theoretisch: zo accuraat mogelijk politieke fenomeen capteren (epistemologisch)  

• Empirisch: “meetbaar” zijn in de realiteit op een ondubbelzinnige manier 
(methodologisch)  

• Om de accuraatheid van concepten te verhogen, kan je ze best onderverdelen in 
verschillende componenten 
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Conceptualisering 

Empirische kant (methodologie): empirische manifestaties 

Theoretische kant (epistemologie): contrasterende definities 

 Kennisfilosofie 

“As different scholars apply contrasting definitions, or operationalize definitions of populism in 
different ways, it is ultimately difficult to disentangle definitional and conceptual preferences from 
empirical manifestations.” (Meijers & Zaslove 2020, 2) 

Conceptualisering 

Politieke realiteit -> Formulering (epistemologisch) -> Concept -> Meting (methodologisch) -> 
politieke realiteit 

Conceptualisering 

• Theoretische component: er kan meningsverschil zijn over:  

• Inhoud van het concept (betekenis)  

• Reikwijdte van het concept (wat zijn de theoretische “cutoff” points)  

 Wanneer is een partij eurosceptisch en wanneer niet? 

→ Gevaar van “conceptual overstretch”: concept zo ruim dat het niet meer werkbaar is 

 Te veel erin 

 Kleine analytische waarde 

 Vb. globalisering 

Conceptual travelling: de toepassing van een concept op nieuwe cases. 

 Vb. concepten voor nationale politieke systemen gebruikt om EU te beschrijven  

Conceptual stretching: concept dat ontwikkeld voor een bepaalde groep van cases wordt 
uitgebreid naar bijkomende cases waarin de kenmerken van het concept niet op dezelfde 
manier van toepassing zijn met groot verlies van waarde 

Conceptualisering 

• Conceptual travelling is frequente moeilijkheid bij EU studies  

• → In welke mate kunnen concepten die ontwikkeld zijn voor nationale politieke systemen ook 
worden toegepast op het politieke systeem van de Europese Unie? 
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Conceptualisering 

• Geldt zelfs voor Europa – VS  

• In welke mate kunnen concepten uit studie van politieke partijen uit Europese systemen “reizen” 
naar Amerikaanse politieke systeem (externe validiteit)?  

 Andere organisatie van partijen in VS 

• Voorbeeld: studie van politieke partijen:  

• Mainstream partijen: ideologisch centrisch, regeringsdeelname, systeem-bevestigend  

• Challenger partijen: ideologisch marginaal, geen regeringsdeelname, anti-systeem (anti-
establishment)  

• Is Republikeinse partij een mainstream partij?  

• Wat met Tea Party? Wat met de Democratic Socialists of America? 

 Drukkingsgroepen binnen mainstream-partijen om positie van partij te beïnvloeden 

 In welke mate vergelijkbaar met Europese partijen? 

Conceptualisering 
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• Sartori’s “ladder of generality”: enhancing a 
wider use of a theoretical concept by extension 
(cases) involves a loss of intention (attributes) 

 = conceptual stretching 

Verlies van intentionaliteit: mate waarin 
observaties intenties van originele 
observaties weerspiegelen 

Verlies van precisie 

• Trade-off tussen interne en externe validiteit 

Intern: mate van geldigheid van conclusies 
voor bestudeerde cases 

Extern: mate van geldigheid van conclusies 
voor niet-bestudeerde, gelijkaardige cases 

Meer cases = grotere externe validiteit, maar lagere interne validiteit 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: radicaal-rechtse populistische partijen 

 

Concept wordt steeds vager naarmate minder 
gelijkaardige partijen dan begin cases erbij betrokken 
worden 

Algemene conclusies uit vergrote populatie 
= vergroting externe validiteit 

 

 

Conceptualisering 

• Manieren om conceptual stretching tegen te gaan:  

• Idee van “family resemblance” 
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Componenten of attributes 

 Welke kenmerken moet een radicaal-rechtse partij hebben? 

 Anti-immigratie, anti-elitair, socio-economisch rechts, anti-EU, geen 
regeringsdeelname 

Vb. FvD met 5 kenmerken, RN alles behalve socio-economisch rechts, Fidesz wel 
regeringsdeelname 

Hoe meer cases, hoe minder attributes overblijven en hoe minder precies de definitie 
wordt 

➔ Verlies van intensiteit naarmate aantal cases toeneemt 

Family resemblance om met verlies om te gaan 

 Minder attributen nodig om aan definitie te voldoen 

 Grotere groep mogelijk 

Conceptualisering 

• Manieren om conceptual stretching tegen te gaan:  

• Family resemblance  

• Initieel concept: A+B+C  

• Bijkomende cases: A+B; A+C; B+C  

• Radiale categorieën:  

 Aantal componenten crucial (kernattributen) 

• Initieel concept: A+b+c  

• Bijkomende cases: A+b; A+c 

Hoe euroscepticisme conceptualiseren? 

Verschillende definities van het concept Euroscepticisme 
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• Taggart & Szczerbiak: onderscheid tussen “hard” en “zacht” euroscepticisme  

• Hard euroscepticisme: “a principled opposition to the EU and European integration and 
therefore can be seen in parties who think that their countries should withdraw from 
membership, or whose policies towards the EU are tantamount to being opposed to the 
whole project of European integration as it is currently conceived. “  

 Fundamenteel tegen EU 

• Zacht Euroscepticisme: "where there is NOT a principled objection to European integration 
or EU membership but where concerns on one (or a number) of policy areas lead to the 
expression of qualified opposition to the EU, or where there is a sense that 'national interest' 
is currently at odds with the EU's trajectory." 

Problemen hiermee 

 Wat zijn de cutoff points? 

  Zacht Euroskepticisme: heel grote groep van partijen 

Voordelen 

Spaarzaam omwille van slechts 2 categorieën 
(parsimonious) 

MAAR: problemen met meting 

Verschillende definities van het concept 
Euroscepticisme 

Diffuse steun (Europhile en Europhobe) 

Houding tegenover Europese integratie (EU-optimist 
en EU-pessimist) 

Hoe verschil meten? 

Bestaan Europragmatici wel? 
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Verschillende definities van het concept Euroscepticisme 

Continuüm van maximale acceptatie of afwijzing 
van EU 

Meer verfijnd op theoretische niveau 

Hoe in praktijk verschil maken? 

"EU-rejectionist": is tegenstander van ofwel 
lidmaatschap van de Europese Unie, ofwel 
participatie in een bepaalde institutie of een 
bepaald beleid. 

"EU-revisionist": is een voorstander van de 
terugkeer naar de toestand voor de Europese 
verdragen zowel met betrekking tot de hele 
configuratie van de Europese Unie, als tot een of 
meer beleidsdomeinen. 

"EU-minimalist": aanvaardt de status quo, maar is een tegenstander van verdere integratie, zowel 
wat de hele structuur betreft, als wat specifieke beleidsdomeinen betreft. 

"EU-gradualist": is een voorstander van verdere integratie, zowel van de Europese Unie als geheel, 
als van specifieke beleidsdomeinen, op voorwaarde dat het hele proces traag en behoedzaam 
verloopt. 

"EU-reformist": wordt gekenmerkt door een positief engagement en benadrukt de nood om één of 
meer instituties en/of praktijken te verbeteren. 

"EU-maximalist": is een voorstander om de processen voor verdere integratie zo snel mogelijk te 
laten gaan, zowel voor de hele Europese Unie, als voor specifieke beleidsdomeinen. 

Verschillende definities van het concept Euroscepticisme 

• Chapel Hill Expert Surveys (CHES) 

Vragen aan wetenschappers wereldwijd om partijen over heel Europa over mate van pro-
Europees zijn door speeches van partijleiders 

EU_POSITION = overall orientation of the party leadership towards European integration in 2019. 

1 = strongly opposed 

2 = opposed 

3 = somewhat opposed 

4 = neutral 

5 = Somewhat in favor 

6 = in favor 
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7 = Strongly in favor 

 

Houding tegenover EU en veranderingen doorheen de tijd 

 Vb. positie VVD redelijk veranderd 

Perceptie van experten 
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Niet alle kritiek op Europa is euroscepticisme 

Wat is Euroskepticisme? 

• Soevereiniteits-euroscepticisme:  

• “De EU tast de nationale soevereiniteit aan 
en zorgt voor een verlies van eigenheiden 
identiteit”  

• Democratisch euroscepticisme (proces):  

• “De EU is ondemocratisch, de besluitvorming 
niet transparant”  

• Utilitair euroscepticisme:  

Niet principieel, maar focus op technische kant 

• “De EU werkt niet en zorgt niet voor 
oplossingen, maar problemen” 

EU is te bureaucratisch en te traag 

• Economisch euroscepticisme (inhoud):  

• “De EU is neoliberaal en dient de grote 
bedrijven” 

Inhoud van beleid 

Vooral bij extreem links 

Eerste over inputlegitimiteit: hoe voorkeuren van burgers worden vertaald in politieke beslissingen 

Laatste over outputlegitimiteit: voldoen aan wensen van burgers 

 

Horizontaal euroscepticisme 

•“Horizontaal 
euroscepticisme”: 
Scepticisme tussen en 
tegenover andere lidstaten: 
“Grieken zijn lui; Duitsers zijn 
harteloos” 

Komt op in literatuur 

Vooral opgekomen na 
financieel-economische crisis 
van 10 jaar geleden 

Antipathie tegenover 
Duitsland in Griekenland 
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Andere nuances 

Euroscepticisme is een vlag die (te)veel ladingen dekt 

Wanneer kan iets als eurosceptisch worden beschouwd? 

1) Hoe nemen we beslissingen (besluitvormingsprocedures)?  

2) Waarover nemen we beslissingen (bevoegdheidsverdeling)?  

3) Met wie nemen we beslissingen (lidmaatschap)?  

4) Welke beslissingen nemen we (inhoud)?  

-> Is alle kritiek op Europa euroscepticisme? 

1) Hoe nemen we beslissingen? 

Besluitsvormingprocedures 

 

Europees Parlement + Europese Senaat  

(transnationale/federale kieskring)  

Europese regering  

(rechtstreeks verkozen president van Commissie)  

Beslissing bij meerderheid  

= naar vorm van nationale staten 

 

 

 

 

Geen Europese instellingen  

Alle macht bij de “lidstaten”/landen  

Beslissing bij unanimiteit / bilateraal 
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2) Waarover nemen we beslissingen?  

Bevoegdheidsverdeling 

Zoveel mogelijk beleidsdomeinen op Europees niveau:  

Buitenlandse beleid, defensie, Europese belastingen, Sociaal beleid + 
harmonisering, etc.  

 

 

 

Subsidiariteit (beleid zo dicht mogelijk bij burger) 

 

 

 

Alle beleidsdomeinen op nationaal niveau 

3) Met wie nemen we beslissingen? 

Zoveel mogelijk lidstaten  

Tempo uitbreiding, kwestie Turkije.  

  Minder belangrijk nu, verdere uitbreiding niet op korte termijn 

Realpolitik vs. Principepolitiek  

Voldoen aan voorwaarden, vb. rechtsstaat 

 

 

Europa van de verschillende snelheden  

 

Zo weinig mogelijk lidstaten, “Europa van de kernlanden” 

Niet noodzakelijk samenhangend met zo weinig mogelijk bevoegdheden! 

4) Welke beslissingen nemen we? 

Zoals op nationaal niveau 

Meningsverschillen over beleid = teken van volwassen politiek systeem, niet per se euroscepticisme 

 Ideologisch debat over richting 

 Vb. kritiek van socialistische partij op EU wegens te neoliberaal 

Links Europa  Rechts Europa  
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• Regulering  • Deregulering  

• Grote overheidsinmenging  • Kleine overheid  

• Harmonisering sociaal beleid en belastingen  • Sociale en fiscale competitie  

• Herverdelingsmechanismen  • Stimuleren economische groei  

• Open migratiebeleid  • Gesloten migratiebeleid 

Reflectie van nationale politiek 

Is euroscepticisme een ideologie? 

Een collectief van ideeën over mens en maatschappij? 

Stelling die moeilijk hard te maken is 

Een vlag die vele ladingen dekt 

 

Sterke interne verdeling, zowel tussen als binnen lidstaten 

Italië: Vijfsterrenbeweging 

• Ideologie: anti-establishment, groen, transparantie & anti-corruptie, directe democratie, open 
internet  

• Verkiezingsuitslagen:  

• 2013: 25,6% (nationaal; eerste verkiezingsdeelname)  

• 2014: 21,2% (Europees)  

• 2018: 32,2% (nationaal; regeringsdeelname)  
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• 2019: 17,1% (Europees)  

• Vergelijkbare partijen: Piratenpartij, Groene partijen (Scandinavië) [vooral in jaren ’80 en ‘90] 

 

Nu transformatie naar ‘traditionele’ sociaaldemocratische partij onder voormalig eerste minister 
Giuseppe Conte 

Griekenland: Syriza (Radicaal Links) 

• Ideologie: uiterst links, anti-kapitalisme  

• Verkiezingsuitslagen:  

• 2009: 4,6% (nationaal)  

• Juni 2012: 26,9% (nationaal)  

• September 2015: 35,5% 
(nationaal; regeringsdeelname)  

• 2019: 31,5% (nationaal)  

• Campagne tegen EU in 2012  

 Referendum over bailout in juli 
2015 

• Gelijkaardige partijen: Podemos, SP, etc. 

Duitsland: Alternative für Deutschland (Single issue anti-Europese partijen) 

• Ideologie (2013-2015): single issue, anti-euro, (elitair)  

 Na 2015: anti-migratie en anti-EU 

• Verkiezingsuitslagen:  

• 2013: 4,7% (nationaal; eerste verkiezingsdeelname)  

• 2014: 7,1% (Europees)  

• 2017: 12,6% (nationaal)  

• 2019: 11% (Europees)  

• Gelijkaardige partijen: vroege UKIP/Brexit Party, Juni-Beweging (Denemarken en Zweden) 
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Frankrijk: Rassemblement National 

o Ideologie: uiterst rechts, anti-immigratie, protectionisme  

o Verkiezingsuitslagen:  

• 2007: 4,3% (nationaal)  

• 2012: 13,6% (nationaal)  

• 2014: 24,9% (Europees)  

• 2017: 13,2% (nationaal)  

• 2019: 23,3% (Europees)  

o Gelijkaardige partijen: Vlaams Belang, FPÖ, PVV 

Polen: Rechts en Rechtvaardigheid (PiS) 

• Ideologie: rechts-conservatief, nationalistisch (nationaal-conservatief) 

• Regeringsdeelname  

• Verkiezingsuitslagen:  

• 2004: 12,7% (Europees)  

• 2011: 29,9% (nationaal)  

• 2014: 31,8% (Europees)  

• 2015: 37,6% (nationaal)  

• 2019: 45,38% (Europees)  

• Gelijkaardige partijen: Fidesz, Conservatives, (N-VA, niet echt valabele vergelijking vandaag) 

Duidelijke verschillen 

• “hard” eurosceptisch: UKIP, PVV, FN  

• Economisch links: Syriza, SP, PiS, FN  

• Progressief (GAL): M5S, Syriza  

• Regering: Fidesz, N-VA, PiS, Syriza  
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• Strategie of ideologie? + Belang van context van het land!  

• “zacht” eurosceptisch: M5S, VB, Syriza, AfD  

• Economisch rechts: UKIP, AfD  

• Conservatief (TAN): PiS, Fidesz  

• Oppositie: UKIP, VB, PVV 

 

Verzamelterm 

• Strategie of ideologie?  

Enorme verdeeldheid 

+ Belang van context van het land! 

Alliance of the Eurosceptic far-right? 

 

Gemeenschappelijke fractie van Euroskeptische partijen in EP ten tijde van verkiezingen in 2019 

 Projecties van grote fractie 

Nieuwe toenaderingen in 2021 (Le Pen, Salvini, Orban) 

Moeilijk omwille van divergerende posities (vb. houding tegenover Rusland) en rivaliteit ECR 
en ID 



35 
 

Samenstelling EP in 2019 

 

Geen gemeenschappelijke Euroskeptische fractie 

 Verspreid over ECR, ID, en NI (laatste met Brexit Party en M5S) 

Positie omtrent Europese integratie 

 
Bijkomende moeiliijkheid: niet alleen positie ten aanzien van Europese integratie, maar ook belang 
(salience) van EU 

Met opmerkingen [DS1]:  
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 EU niet belangrijk voor VB, wel voor PVV en RN 

“Respectable Radicals”: belang van nationale situatie 

Dezelfde kiezersgroep 

Profileren en distantiëren van elkaar -> niet in dezelfde fractie in EP en meerdere fracties in 
EP 

• Partijen uit dezelfde lidstaat zijn elkaars concurrenten:  

• N-VA ↔ Vlaams Belang  

• Conservatives ↔ UKIP/Brexit Party  

• Europese samenwerking wordt nationaal afgestraft:  

UKIP nooit met FN samengewerkt 

Vb. Associatie met Front National 

• UKIP: “The problem is not Marine Le Pen. The problem is not Marine Le Pen’s policies. 
The problem is when you say ‘Front National’, people immediately think of Jean-Marie Le 
Pen and all that associated history and his comments over the years.”  

• Deense Volkspartij: “Some of these parties have had a history that, in our perspective, you 
cannot come back from. One of them is that party… It is very much about history. You can 
say we don’t prioritise to have a larger group [of right-wing Eurosceptics] if we would have 
negative, really negative press in Denmark. 

Wie is een populist? 

Dezelfde moeilijkheden als bij Euroskepticisme 

Intuïtief aangevoeld, moeilijk te onderzoeken 

Populisme 

POPULISM  

“ONE OF THE MOST CONTESTED CONCEPTS IN THE SOCIAL SCIENCES”  

Cas Mudde (2013)  

“LONG BEEN A CONTESTED AND AMBIGUOUS CONCEPT”  

Michael Kazin (2016) 

Populisme 



37 
 

“It constantly changes “colors” and threatens to escape 
analytical grasp. As soon as scholars are confident that they 
have encircled it with their definitional snares, it resurfaces in 
a different form in another corner of the impenetrable jungle 
of politics.” (Weyland, 2017, 72) 

Epistemologie: uitdaging om definitie constant aan te passen 
aan politieke realiteit 

 Nooit volledig 

 Conceptuele moeilijkheid duidelijk aanwezig 

Wat is populisme? 

IDEOLOGY  

“thin-centered ideology, that considers society to be ultimately separated into two homogenous and 
antagonistic groups, ‘the pure people’ and ‘the corrupt elite’, and which argues that politics should 
be an expression of the volonté générale (general will) of the people.”-  Mudde (2004), Kaltwasser 
(2007)  

STRATEGY  

“populism is best defined as a political strategy through which a personalistic leader seeks or 
exercises government power based on direct, unmediated, uninstitutionalized support from large 
numbers of mostly unorganized followers.” - Roberts (2006), Jansen (2011)  

Populisme als politieke strategie versus als ideologie 

Vooral in Latijns-Amerika of Italië (vb. Forza Italia en Silvio Berlusconi) 

Personalistische politiek 

 Focus op sterke persoonlijkheid met meeste beslissingsmacht bovenaan 

DISCOURSE  

“populism in modern democracies is best seen as an appeal to ‘the people’ against both the 
established structure of power and the dominant ideas and values of the society. [... ] They involve 
some kind of revolt against the established structure of power in the name of the people.” - Kazin, 
(1995), Laclau (2005) 

Stijl of vorm van communicatie 

Populisme als ideologie 

• Artikel: “ideational approach”: populisme is een ideologie (eerste definitie) 

 Niet te maken met epistemologie 

→ pragmatische reden van gemakkelijk onderzoek?  

“most applicable for empirical analysis as its concise definition is amendable to clear operationalization 
and as it is applicable to various different actors and domains”  

• Nochtans: problemen met meten van populisme:  
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• Construct-validiteit  

 Methodologische kant van concepten 

• Verschillende dimensies  

• Precisie  

• Reikwijdte 

Construct and measure (construct-validiteit) 

 

In welke mate ga je empirisch meten wat je beweert te meten? 

Latente constructen: concepten die in realiteit niet direct gemeten kunnen worden 

 Populisme 

 Gebruik maken van vervangende componenten (proxies) 

  Meting komt sterk overeen met theoretische construct 
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  Soms iets anders meten dan wat je in theorie bedoeld hebt 

   Vb. kritiek op Chapel Hill Expert Surveys: construct-validiteit 

Populisme als ideologie (verschillende dimensies) 

• Probleem van construct validiteit in meting van populisme:  

• Volgens Meijers & Zaslove bestaat populisme uit 5 componenten (proxies):  

1) Het gewone volk is soeverein  

2) Het gewone volk als een homogene groep  

3) Belangen worden verenigd in algemene wil (volonté générale of general will) 

4) Corrupte elite (versus pure volk) 

5) Morele strijd tussen gewone volk en elite als strijd tussen goed en kwaad  

→ Al deze componenten moeten aanwezig zijn 

Populisme als ideologie 

 

Gradatie in vijf verschillende componenten (meer of minder aanwezig zijn) 

Populisme 

• Probleem van construct validiteit in meting van populisme:  

• Chapel Hill Expert Surveys (CHES) meten populisme:  

• Belang (salience) van anti-establishment retoriek  

• Belang van politieke corruptie tegengaan  

• Problemen:  

In welke mate overeenkomst met theoretische conceptie van populisme? 

 Waarschijnlijk amper 

• Niet alle componenten gemeten  
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 Nadruk op politieke corruptie en anti-establishment retoriek 

Homogeniteit van bevolking en algemene wil van volk afwezig 

• Juistheid meting 

Is belang (salience) hetzelfde als (aan- of afwezigheid) van een bepaald 
standpunt? 

Vb. Vlaams Belang: wel euroscepsis in zeker opzicht, maar lage belang 
in partijdiscours  (lage salience) 

Lage salience = geen euroscepsis 

Populisme 

• Probleem van multi-dimensionaliteit in meting van populisme om concept helemaal te vatten:  

 Hele grote groep van politieke partijen in groep incorporeren 

• Nood aan het apart meten van de verschillende componenten van populisme  

• Kritiek op Hawkins et al.: “holistische” benadering:  

• Algemene evaluatie van de mate van populisme (onderzoek naar speeches van 
presidenten en eerste ministers) 

Geen differentiatie van subcomponenten 

Populisme 

• Probleem van precisie:  

• Studies die populisme invullen als dichotoom concept (0 of 1) 

• MAAR: vaak problemen in literatuur (“contentious cases”)  

• Bv. Socialistische Partij (NL)  

• Bv. Forza Italia (IT) -> “borderline case”  

• Onduidelijk of het populisme “gemeend” of “strategisch” is (bv. ideologie ↔ retoriek)  

 Strategisch: populistisch of niet? 

  Afhankelijk van epistemologische positie 

   Niet van belang voor auteurs van artikel 

• Link met “inhoud” van concept populisme: ideologie of strategie?  

• Klopt dat wel epistemologisch? 

 Verschillende fenomenen door elkaar meten 

Populisme 

• Probleem van precisie: “Mudde notes that adjudicating a parties’ populism becomes all the more 
difficult if a party continues to voice populism “strategically.” Yet, deciding that one party’s use of 
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populism is “sincere” [gemeend] and another’s “strategic” [strategisch] is inevitably arbitrary. If we 
are to regard populism not as an “all or nothing” affair but as a matter of degree, we can appreciate 
parties’ limited application of populism precisely as a low degree of populism. A continuous measure 
of populism would therefore allow us to avoid conceptual confusion on whether populism is “sincere” or 
“strategic.” (Meijers & Zaslove 2020, 8) 

Populisme 

• Probleem van reikwijdte:  

• Selection bias: vaak dezelfde landen en politieke partijen geselecteerd om te bestuderen  

 Partijen die al beschouwd worden als populistisch 

 Wat met mainstreampartijen? 

• → Te wijten aan methode: handmatig coderen van teksten (tijdsintensief → waarom tijd 
besteden aan niet-populistische partijen + belang van taalkennis)  

• Bestaande expert surveys wel breed bereik, maar focus op presidenten en eerste ministers 
(Wiesehomeier, 2018)  

• → quid externe validiteit? 

Populisme 

• Gebruik van expert surveys (~ CHES) 

 

Vragen voorschotelen aan experten 

11 puntenschaal voor 5 componenten 

Populisme 
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Vergelijking van methodes 

 Beter dan Chapel Hill (CHES) omwille van betere verdeling 

  Alle 5 componenten zijn belangrijk in het meten van populisme 

  Dominantie van indicator van salience 
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Voordeel van expert surveys: gemakkelijk populisme met andere ideologische factoren meten 

Populisme bij partijen aan uiteindes van spectrum 

 Partijen in centrum gewoonlijk minder populistisch 

Voordeel tegenover dichotome categorisering 

 

Voordeel ten opzichte van dichotome positie: fijnmazigere schaal met gradatie 
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Inhoudelijke verschil van populisme tussen links en rechts 

 Radicaal-linkse partijen benadrukken meer politiek pluralisme en minder volonté générale 

➔ Meer fijnmaziger conclusies 

20211028 Stakeholders consulteren 
Donderdag 28 oktober 2021, 11u 

AV 03.12 

Prof. dr. Bert Fraussen 

Inleiding 

Heel essentieel onderwerp 

Vast onderdeel van elk beleidsproces 

 Impact over denken op karakter, uitkomst, draagvlak, en effectiviteit van beleid 

 Op alle niveaus 

  Vb. COP26 in Glasgow 

Heel veel aandacht door stakeholders: belangenorganisaties, academica, en individuen 

 Stakeholder = iedereen bij belang met bepaald beleid 

Vaak kritiek op processen 

 Lang proces 
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 Ondanks grondige en lange voorbereiding 

  Verzamelen van input en onderbouwen van beleidsstandpunten 

Check the box: niet zo belangrijk volgens consensus 

Iets waar meer aandacht en energie in zou moeten gestoken worden, ondanks omgekeerde 
mening 

Terugblik 

• Strategische capaciteit denktanks  

Gastlezing Karel Lannoo (directeur CEPS)  

Mooie aanvulling op artikel Fraussen en Halpin (zie samenvatting artikels) 

Inzicht in werking en waarde van denktank 

Positief standpunt over onafhankelijkheid en rol van denktank 

 Nood aan kritische benadering 

Ingaan tegen bemerking dat denktanks minder transparant zijn dan ze 
beweren 

Transparantie over financiering(sbronnen) van denktanks 

Kijken naar beleidsdomeinen van organisaties die financieren 
versus beleidsdomeinen van denktank 

 Bij overlap vragen over onafhankelijkheid 

Gebrek aan kritische bevraging van beleid 

 Financiële aspecten zeer beperkt geëvalueerd 

 Oneens: lang proces vooraf aan regelgeving op Europees niveau  

  Consultatie van belangenorganisaties en burgers 

 Eens: publiek debat over technische onderwerpen beperkt 

Nut van beide perspectieven 

Onderscheid tussen publieke debat en regelgeving 

 Beperkt aantal personen met laatste bezig omwille van complexiteit 

Financiële aspecten slechts beperkt besproken in gespecialiseerde 
publicaties zoals De Tijd 

• Populistische en Eurosceptische partijen  

Dr. Wouter Wolfs 

Zeer nuttige bespreking van artikel 

Hoe termen en labels wetenschappelijk conceptualiseren en meten? 
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 Fundamenteel voor goed onderzoek 

Wetenschappelijk insteek en inhoud van (gast)lezingen zijn belangrijk 

Volgende week (online) 

Week van 1 november (les op donderdag 4 november) 

• Lobbyen in Europa: de impact van Covid-19 (Dr. Marcel Hanegraaff, UVA)  

• Verplichte literatuur op Toledo  

o Junk, W. M., Crepaz, M., Hanegraaff, M., Berkhout, J., & Aizenberg, E. (2021). Changes in 
interest group access in times of crisis: no pain, no (lobby) gain. Journal of European Public 
Policy, 1-21. doi:10.1080/13501763.2021.1968936  

• Suggestie (blog)  

o https://medium.com/3streams/lobbying-in-times-of-corona-crisisthe-good-the-bad-and-
the-ugly-3290d7ec30ea  

• Update volgende colleges  

o Legitimiteit internationale organisaties (16 december) 

Drie analytische perspectieven 

• Lobbyen & belangenvertegenwoordiging  

o Online consultaties  

 Veel data beschikbaar 

 Veel gebruikt door Europese Commissie en steeds meer op nationaal niveau 

o Bias in participatie  

Consultatie als kanaal om lobby-invloed uit te oefenen 

• Beleidsproces  

 Rol en impact van consultatieprocessen in bredere beleidsproces 

Vb. meer expertise verzameld door beleidsmakers en zo beleid meer evidence-based 
wordt? 

o Evidence-based policymaking  

o Politisering 

 Trend van meer consultatie, ook bij regelgevende agentschappen, vb. EMA 

  Grotere deelname van stakeholders en grotere zichtbaarheid 

 Gevolg van grotere deelname van stakeholders en grotere zichtbaarheid 

• Democratische innovatie  

 Consultaties om democratie te vernieuwen 

https://medium.com/3streams/lobbying-in-times-of-corona-crisisthe-good-the-bad-and-the-ugly-3290d7ec30ea
https://medium.com/3streams/lobbying-in-times-of-corona-crisisthe-good-the-bad-and-the-ugly-3290d7ec30ea
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o Betrokkenheid burgers  

 Burgers veelal aan zijlijn 

o Democratisch en transparant karakter  

 Meer diverse organisaties betrekken 

o Kenmerken consultatie-instrumenten 

Nadenken over hoe meer diverse organisaties aan tafel krijgen 

Zie ook college over democratische vernieuwingen en burgerraden van Dr. Yves Dejaeghere 

Consultatie in de praktijk 

• Verplaats jezelf in de rol van beleidsmedewerker (vb. bij de Vlaamse Overheid), die de opdracht 
heeft een beleidsinitiatief voor te stellen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren  

o Welke maatschappelijke organisaties beschouw je hier als “relevante” stakeholders?  

 CLB’s, universiteiten, VLOR, werkgeversorganisaties, vakbonden, starters 

  Welke organen zijn er al en welke organisaties zijn daarin aanwezig? 

o Wat lijkt jou de beste manier om de input van deze organisaties te verzamelen, en waarom?  

In stappen van trajecten werken: experten raadplegen, nadenken over 
beleidsinstrumenten en diverse groep van organisaties daarbij betrekken 

Vooraf informeel benaderen van bekende organisaties door beleidsmedewerker 

 Kanttekeningen en nadelen 

  Terechtkomen bij usual suspects 

Focusgroep of cocreatieproces 

 Meer diepgaand, tijdintensief en gefocust 

In praktijk meerdere instrumenten gecombineerd: online consultatie, input 
gebruiken, kijken naar diversiteit van organisaties, deel ervan uitnodigen voor een 
adviesraad, focusgroep of co-creatieproces 

 Invloed van keuzes en diversiteit van actoren op thema’s op agenda 

  Vb. balans van werk en onderwijs 

Hoe Europese Commissie verschillende instrumenten inzet en hoe dit leidt 
tot meer diverse groep 

  Online bevraging: open benadering 

   Meer democratisch op papier 

Weinig enthousiasme, grote impact 

Waarom consulteren? 
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Waarom consultatieprocessen goed organiseren? 

Beleidsvorming en externe stakeholders 

• Politieke instellingen en individuele beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau hebben 
twee gemeenschappelijke behoeften  

Legitimiteit, of een sterk maatschappelijke draagvlak  

Beleidsexpertise om effectieve wetgeving te maken  

 Verbetering van bestaande situatie 

• Externe stakeholders spelen een sleutelrol in beide processen  

 Verlangen dat hun kwesties en ervaringen meegenomen worden in beleid 

Overleg terug te vinden in alle aspecten en fases van beleidscyclus en in elk 
beleidsdomein 

   Meest uitgebreid in fase van beleidsformulering: agenda mee bepalen 

Interactie externe stakeholders en beleidsmakers een van de centrale kenmerken van 
hedendaags bestuur  

Inzicht in hun relaties en contacten essentieel om beleidsdynamieken en – uitkomsten beter 
te begrijpen  

Relevant op elk beleidsniveau, en binnen elk beleidsdomein  

Grote verschillen in zichtbaarheid voor brede publieke en formaliteit van organisatie 

  Nooit zonder overleg met relevante stakeholders 

• Betrokkenheid bij beleidsprocessen versus invloed 

 Kritiek van burgers en multinationals 

  Vb. kapitaalvereisten voor banken 

 Verschil tussen gehoord worden en beleidsvoorkeuren die meegenomen worden 

Tussen droom… 

“Een brede inbreng vanuit de samenleving bevordert een brede afweging van belangen en komt de 
kwaliteit van beleid, besluitvorming en wetgeving ten goede.” (Kabinetsreactie Nota Lobby in 
Daglicht) 

Uitdagingen 

• Hoe kan het consulteren van stakeholders op een betekenisvolle manier georganiseerd worden?  

• Wie is een relevante stakeholder?  

• Hoe worden stakeholders betrokken?  

• Hoe wordt de input van stakeholders verwerkt? 

… en daad 
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“Wat ik zo grappig vind, is dat die specialisten het enorm uit de klauwen hebben laten groeien met 
al die stakeholders. Ik hoor tenminste overal geklaag dat stakeholders zo vaak ‘tegengestelde 
belangen’ hebben, dat ze zorgen voor ‘complexe vraagstukken’ en dat het een ‘enorme opgave’ is 
alle stakeholders evenveel gewicht te geven, zo hoorde ik laatst een schat van een stakeholder 
engager zeggen. Tja. Eigen schuld. Als je allemaal verschillende belangen in een diepe put gooit, is 
het geen wonder dat het een puinhoop wordt. We zijn allemaal stakeholders, zeker in Nederland 
waar iedereen zich altijd overal mee wil bemoeien.” 

(Japke-d. Bouma, ‘Een stakeholder is een sukkel die er voor spek en bonen bij zit’, NRC, 18-5-2016) 

Meer diversiteit = andere en meer tegengestelde belangen 

 Draagvlak vraagt meer energie en tijd 

 Grotere kans op falen 

➔ Verleidelijk om enkel bekende organisaties te betrekken (vb. VLOR of Vlaamse 
Onderwijsraad) omwille van grotere kans op succes 

The usual suspects of trouwe bondgenoten 

Aantrekkingskracht 

Risico’s 

Alternatieven 

Aantrekkingskracht? 

Belangrijke stemmen bij traditionele partners 

Expertise 

Ervaring met beleidsinitiatieven versus creativiteit bij nieuwe organisaties 

I trust you: vertrouwen is belangrijk 

 Betrouwbaar, constructief, en expertise 

➔ Dezelfde mensen zitten vaak aan tafel 

Onbekend is onbemind 

• Analyse vertegenwoordiging belangenorganisaties in Strategische Adviesraden Vlaanderen  

 12 strategische adviesraden en aantal subraden 

• 126 van de 315 leden = sociale partners (vakbonden en werkgevers) 

 Aanwezig in bijna alle raden 

• Opmerkelijk! 

 Relatief nieuw adviesstelsel: kans om meer diverse organisaties erbij te betrekken 

 Internationaal ondernemen, gezondheid, milieu: niet-klassieke sociale thema’s 

  Raken aan economische en sociale thema’s: plaats voor sociale partners 
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  SERV: plaats voor consumenten- en milieuorganisaties? 

   Veelal erbuiten gehouden 

Kleine kern van organisaties dominant met stevige vertegenwoordiging 

Fraussen, B., & Wouters, R. (2015). Aandacht trekken of advies verstrekken De aanwezigheid van 
middenveldorganisaties in adviesraad- en beeldbuispolitiek. Res Publica, 57(2), 159-183. 

Fraussen, B., Beyers, J., & Donas, T. (2015). The Expanding Core and Varying Degrees of Insiderness: 
Institutionalised Interest Group Access to Advisory Councils. Political Studies, 63(3), 569-588 

Risico’s 

• Routine versus strategie in deelnemers 

• Status quo bias 

 Dezelfde actoren 

 Belangen van bestaande actoren dominant 

Bekend met en steun voor politieke agenda -> minder in staat nieuwe thema’s op 
agenda te plaatsen 

 Gebrek aan echte veranderingen -> bestendiging van status quo 

Routine versus strategie 

“Dit zijn de organisaties waar we al jaren mee samenwerken” 

• “Deze organisatie heeft exact wat we voor dit project nodig hebben” (fictief antwoord) 

o Expertise  

o Netwerk  

o Draagvlak  

o Achterban  

o Creativiteit 

  Niet bekend met systeem, wel nieuwe ideeën 

Braun, C. (2013). The Driving Forces of Stability: Exploring the Nature of Long-Term Bureaucracy–
Interest Group Interactions. Administration & Society, 45(7), 809-836. 
doi:10.1177/0095399712438377 

Status quo bias 

• “The things Congress does best are nothing and overreacting.”  

• “Defenders of the status quo usually win in Washington.”  

• “New information only rarely reorients how policymakers view the justification for established 
public policies.” 
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Amerikaanse politiek gekenmerkt door langdurige stabiliteit en af en toe punctuatie en radicale 
verandering 

Gemakkelijker om bestaand beleid te behouden dan te veranderen (zie Senaat bij les Bart 
Kerremans) 

Moeilijk om beleidsmakers van mening te veranderen ondanks nieuwe informatie 

 Moeilijk voor evidence-based policy 

Baumgartner, F. R., Berry, J. M., Hojnacki, M., Kimball, D. C., & Leech, B. L. (2009). Lobbying and 
Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why. Chicago: University of Chicago Press. 

Designing stakeholder consultations: Reinforcing or alleviating bias in the European Union system 
of governance? 

Abstract 

Consultations with stakeholders are a policy instrument widely used by policy makers to design 
policies and prepare legislative proposals arcs national and supranational systems of government. 
The European Union has recently reviewed its stakeholder consultation regime and asked for 
stakeholders' policy input. This offers an opportunity to examine empirically stakeholders' own 
evaluation of the regime and to ask a fundamental question about its democratic credentials: Do 
stakeholders recognize the EU consultation regime as reinforcing bias in interest representation by 
benefiting policy insiders, or conversely as an instrument that alleviates bias in supranational policy 
making? Building on rational choice institutionalism, this article outlines the potential distributional 
outcomes of the regime and argues that they are likely to vary along the lines of a classic divide in 
policy making that opposes policy insiders to outsiders.  

Two competing narratives are discussed in relation to the expected direction of this variation by 
focusing on insider incentives to support or oppose the regime. The observable implications are 
tested empirically on an original dataset containing information about stakeholders' positions on the 
evaluation of the regime status quo, its proposed further institutionalization and their 
recommendations for change.  

The findings describe a consultation regime that seems to have created conditions alleviating bias 
in stakeholders participation in supranational policy making. This is evident in the lack of systematic, 
significant differences between insiders and outsiders in the evaluation of the consultation regime. 
Where differences do occur, they are consistent with the image of a consultation regime that has 
not reinforced bias in favor of policy insiders. These actors are found to be more critical of the 
regime status quo institutionalization and more inclined to recommend policy improvements.  

This supports an optimistic view over the democratic credentials and legitimacy of the EU 
consultation regime and outlines an additional scenario under which policy actors that are 
traditionally associated with exerting more power and influence find themselves stripped of their 
privileged position in the context of European supranational governance. 

Gedetailleerde analyse van consultatiesysteem op Europees niveau 

Insiders pleiten voor meer openheid en toegankelijkheid van systeem (geen versterking bias) 

Alternatieven? 

Wie is een relevante stakeholder? 
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 Bekende organisaties 

Zes tests voor stakeholder identificatie* 

Test 1 Wie wordt direct beïnvloed door dit beleidsinitiatief/project?  

Test 2 Wie wordt indirect beïnvloed door dit beleidsinitiatief/project?  

Test 3 Wie wordt mogelijk beïnvloed door dit beleidsinitiatief/project?  

Test 4 Welke inbreng /draagvlak is nodig om dit beleidsinitiatief/project te realiseren?  

 Welke capaciteiten zoeken we? 

Test 5 Wie vinden dat ze expert zijn /iets afweten van dit beleidsinitiatief/project ?  

Test 6 Wie zullen een belang tonen /hebben bij dit beleidsinitiatief/project? 

Traditionele vragen 

  Draagvlak en capaciteiten 

Heel groot verschil tussen criteria 

Leidt tot bredere set aan organisaties 

* Gebaseerd op tool 53 consultation strategy, better regulation process, EU Commission, p. 388-
389 

Hard things are hard 

Denkwerk 

Potentiële dreiging voor gevestigde stakeholders 

Onderwijs in Vlaanderen: stakeholders in scholen 
bezoeken 

Klassieke stakeholders moeten geraadpleegd 
worden (maar zeker niet als enige) 

Voorbij de usual suspects?! 

• Belangrijk  

• Moeilijk  

• Maar niet onmogelijk!  

 Nieuwe technologie 

o 6 concrete vragen om blikveld te 
verruimen  

• Stakeholder engagement is geen tool!  

o Cruciale rol voor beleidsmedewerkers 

https://www.ftm.nl/artikelen/lobbyparagraaf-dode-letter-of-transparantie?share=1  

https://www.ftm.nl/artikelen/lobbyparagraaf-dode-letter-of-transparantie?share=1
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“Als je alleen maar met de ene kant van het veld praat, dan is dat geen goede inbreng. Dat is nog wel een 
van de dingen waar medewerkers zich hier bewust van moeten worden. Wanneer je wordt benaderd vanuit 
één kant, probeer dan ook te kijken welke belanghebbenden er nog meer zijn.” 

“Over het algemeen werken daar (bij organisaties met kleine staf) deskundige mensen, maar hebben ze 
wat meer op hun bordje dan een belangenorganisatie die op een heel specifiek deelbelang is gericht. Ik zie 
het als onze taak om ze uit te nodigen en, waar nodig, ze ook meer in detail te informeren dan de hele 
professionele lobby.” 

Actieve rol voor beleidsmakers 

 Moeilijker te bereiken organisaties contacteren 

Uitdagingen 

• Hoe kan het consulteren van stakeholders op een betekenisvolle manier georganiseerd worden?  

• Wie is een relevante stakeholder?  

• Hoe worden stakeholders betrokken?  

• Hoe wordt de input van stakeholders verwerkt? 

Conceptualizing consultation approaches: identifying combinations of consultation tools and 
analyzing their implications for stakeholder diversity 

Abstract 

Contemporary governance is increasingly characterized by the consultation of different types of 
stakeholders, such as interest groups representing economic and citizen interests, as well as public 
and private institutions, such as public authorities and firms. Previous research has demonstrated 
that public officials use a variety of tools to involve these actors in policymaking. 

Yet, we have limited knowledge on how particular consultation approaches relate to stakeholder 
participation. To what extent do open, closed and hybrid consultation approaches, with the first two, 
respectively, referring to the use of public and targeted tools, and the third one implying a 
combination of both of them, relate to the policy engagement of a different set of stakeholders? In 
this paper, we identify the different tools used by the European Commission to engage stakeholders 
in policymaking and assess how variation in consultation approaches relates to stakeholder 
participation via a descriptive and multivariate analysis. We rely on two datasets: a regulatory 
database that contains detailed information on 41 EU regulations and a stakeholder database that 
comprises 2617 stakeholders that were involved in these regulations through different consultation 
tools. Our main finding is that implementing different consultation approaches affects stakeholder 
diversity. Specifically, closed consultation approaches lead to a lower level of business dominance 
than hybrid approaches that combine open and targeted consultation tools. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-020-09382-3  

Meest geavanceerd consultatiesysteem op Europees niveau 

Vertrekpunt 

• Grote diversiteit consultatie-instrumenten  

o Online consultaties, werkgroepen van experten, adviesraden, workshops, hoorzittingen,…  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-020-09382-3
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• Deze instrumenten worden vaak gecombineerd binnen de context van 1 beleidsproces 

 Hoe worden deze ingezet? 

Doet het ertoe hoe je het aanpakt? 

Een systematische blik 

• Relatie tussen consultatiebenadering en effectiviteit en draagvlak beleid  

 Eerste weinig impact op laatste twee 

• Verschillende consultatie-instrumenten  

• Leiden bepaalde (combinaties van) consultatie-instrumenten tot een grotere diversiteit aan 
betrokken stakeholders? 

 Diversiteit aan actoren blijft soms identiek ondanks andere instrumenten 

Wetenschappelijke bijdrage 

• Institutional design can “bridge the gap between potential and realized benefits of participatory 
approaches”, and also shapes “which stakeholders participate, how they deliberate and share 
information, and how stakeholder engagement processes connect to policy decisions” (Baldwin, 
2018; see also Fung, 2006; Nabatchi, 2012).  

• If policymakers involve a more diverse set of stakeholders, “they give voice to multiple 
perspectives and different interests, allowing for more thoughtful decisions that take a broader view 
of those who will benefit or be harmed by an action" (2012, p. 704). 

Strategisch nadenken over instrumenten zou verschil moeten maken: grotere diversiteit en beter 
beleid 

Beter beeld bij beleidsmakers op wie er voordeel of nadeel ondervindt aan bepaalde ontwikkelingen 

Onderzoeksdesign 

• 2-Capture: The driving forces of regulatory capture  

 Alle consultatietools 

• Twee datasets:  

 Wetgevende initiatieven in 2015-2016 

o EU Regulatory issue database: 43 wetgevende initiatieven waarop stakeholders 
geconsulteerd werden  

o Stakeholder database: 1,824 betrokken externe stakeholders  

• Onafhankelijke variabele  

o Consultatiebenadering  

• Afhankelijke variabele (diversiteit) 

 Maakt consultatiebenadering verschil in diversiteit aan actoren? 
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o Business dominance (%) 

Bedrijven met economische invalshoek dominanter dan organisaties die burgers 
vertegenwoordigen 

Consultation approaches 

Open approach  

Approach that only includes the use of (public) consultation tools, such as online consultations, in 
which all interested stakeholders can get involved 

Open proces: iedereen bevragen 

 Vb. online consultatie 

Closed approach  

Approach that only includes the use of targeted consultation tools, such as expert groups and 
workshops, where stakeholders are granted access 

Selectie van bepaalde organisaties door uit te nodigen 

 Vb. raad van experten of adviesraad 

Hybrid approach  

A mix of open and closed approaches, for instance, online consultation and expert groups 

Starten met online consultatie en daarna gesloten benadering 

Consultation tools of the European Commission 

Consultation tool Concrete goals 
Public consultation 
(ooen benadering) 

Gather inputs from a broad range of stakeholders through different 
instruments 

Public hearings and 
workshops (open 
benadering) 

Gather input and specific information from targeted stakeholders through 
direct interaction 

Expert groups 
(gesloten benadering) 

Gather input and advice and expert knowledge from experts on a well-
defined mandate 

Source: Adapted from European Commission (2017a, b, p. 396) 
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Combinaties van tools 

Aantal richtlijnen en verordeningen waarin deze combinatie werd toegepast 

Eerste bevinding van het onderzoek 

Gesloten (expert group of hearings and workshops) of hybride benadering (open consultaties 
+ hearings and workshops + expert groups of open consultaties + expert groups) dominant 

 Niet één bepaald beleidsproces dominant 

 Lijkt vrij willekeurig, geen strategie 

  Instrumenten op verschillende manieren ingezet 

 Internetconsultatie als vorm van open strategie is zeldzaam 

  Commissie bewust van beperkingen 

Online consultatie als enige instrument is zeldzaam 

 

Twee meest voorkomende benaderingen 

Economische belangen minder dominant in gesloten benadering 

Meer open, meer diversiteit? 

Verwachting 

Niet het geval: meer gesloten -> meer diversiteit 

 Aard belangenorganisaties evenwichtig op Europees niveau 

  Bewuste evenwichtige selectie in gesloten proces 

Hybride: meer bedrijven met meer middelen -> economische belangen dominanter 


