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denktanklandschap, dat veel gelijkenissen

Wat de andere twee dimensies betreft,

vertoont met de diversiteit aan denktanks

autonomie en onderzoekscapaciteit, is er

in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde

meer variatie onder de bevraagde denk-
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tanks. Wat autonomie betreft, focussen

selecteerden uit een populatie van 59 denk-

we hier op beleidsinhoudelijke autono-
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denktanks met een minimum aan zicht-
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21 (70%) bereid waren deel te nemen aan

len te formuleren. Dat vereist een vrij

een semigestructureerd interview.
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denktanks effectief een pioniersmentaliteit heerst. Op de vraag waarom ze een
bepaald dossier prioriteit gaven, beklemtoonden quasi alle denktanks dat ze werken rond thema's die zij belangrijk vinden
én die geen aandacht krijgen van andere
organisaties. Dat wijst op een belangrijke
troef van denktanks: eerder dan te werken
rond dossiers die al op de politieke agenda
staan of standpunten in te nemen die aansluiten bij bestaand beleid of waarvoor
ze politieke bondgenoten hebben en dus
snel resultaten kunnen boeken, proberen
ze onderbelichte kwesties onder de aandacht te brengen. Die pioniersmentaliteit
is voor veel organisaties gekoppeld aan
een sterke focus op de lange termijn: ze
proberen proactief en over een lange periode te investeren in een beperkt aantal
dossiers, eerder dan steeds te reageren op
zaken die de plotse aandacht van journalisten en beleidsmakers weten te kapen.
Daarin verschillen ze sterk van andere
politieke organisaties, zoals politieke partijen en belangenorganisaties, waarvan
leden verwachten dat ze snel en effectief
inspelen op de steeds veranderende politieke actualiteit (voor een discussie over
het specifieke karakter van partijstudiediensten, zie Pattyn et al. (2014)).
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beleidsvoorstel-

nodige bewegingsruimte geeft. Hoewel er
uiteraard denktanks zijn die zich beperken tot één beleidsdomein, zoals milieu
of defensie, vinden we onder de prominentste denktanks vooral organisaties met
een erg algemeen geformuleerde missie
(bijvoorbeeld "politieke, sociale en economische ongelijkheid verminderen" of
"het politieke debat en beleid vormgeven
door relevant onderzoek"), waardoor ze
hun aandacht op diverse thema's kunnen
richten en gemakkelijker voorstellen kunnen formuleren die verschillende beleidsdomein overschrijden. Daarbij moeten we
één belangrijke kanttekening maken. Hoewel denktanks geen leden hebben die hun
inhoudelijke vrijheid aan banden kunnen
leggen, kan de financiële afhankelijkheid
van bepaalde sponsors uiteraard wel een
belangrijke rol spelen. De mate waarin
een denktank zijn inkomstenbronnen diversifieert, en die potentiële afhankelijkheid minimaliseert of beperkt tot thematische sturing, is evenwel vaak moeilijk in
te schatten.
Ook wat betreft onderwekscapaciteit
zijn onze resultaten niet eenduidig. Enerzijds vormt de focus op onderzoek een van
de belangrijkste onderscheidende kenmerken van denktanks. Uit onze studie bleek
dat ze een "reputatie voor intellectuele
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kwa lit e it en geloofwa ardigheid " absoluut

digheid. Zo niet dreigen somm ige denk-

cruciaal vinde n , e n dat veel belangrijker

tanks dichter op te sc hui ven in de richting

vinden dan regelmatige to ega ng tot bele id -

va n belangengroepen e n opini emake rs e n

smakers of z ichtbaarhe id in de media (in

ook op die manier gepercipieerd te wor-

lijn met vorig onderzoek, z ie ond er meer ' t

den door beleidsmakers.

Hart en Vromen (2008)). Anderzijds word t
die a mbitie niet steeds weerspiegeld in de
financiële midd e len en s tafcapacite it. Zo
hebben veel denktanks ee n zeer b eperkt
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