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Samenvatting  

Doel en achtergrond 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft ADE de opdracht verleend een onafhankelijke 

evaluatie uit te voeren van de activiteitensubsidie aan Instituut Clingendael voor de publieke 

platformfunctie. De omvang van de totale subsidie is € 3.2 miljoen voor een periode van vier jaar, 

2017-2020. De algemene doelstelling van deze subsidie is dat Clingendael een bijdrage zal leveren 

aan onafhankelijke meningsvorming en het nationale en internationale (met name Europese) debat 

op het terrein van de internationale betrekkingen vanuit een Nederlandse invalshoek. 

Het doel van de evaluatie is inzicht te verschaffen in de wijze waarop en mate waarin de 

doelstellingen van de subsidie zijn gerealiseerd en aanbevelingen formuleren voor de volgende 

subsidieperiode voor zowel BZ als subsidieverstrekker als voor Clingendael. 

In de inceptiefase is een evaluatiematrix opgesteld met indicatoren en methoden voor alle 

evaluatievragen als leidraad voor de dataverzameling en -analyse. De belangrijkste methoden van 

dataverzameling waren: 

• Documentonderzoek, waaronder het BZ-beleidskader voor deze subsidie en Clingendael 

jaarrapporten en een zelfevaluatie. 

• Diepte-interviews, 29 in totaal – grotendeels online en telefonisch – met 

vertegenwoordigers van verschillende groepen zoals BZ, Clingendael, andere denktanks, 

media, Clingendael afnemers, etc. 

• Twee online surveys onder respectievelijk BZ-staf en andere deelnemers/afnemers van 

Clingendael met respectievelijk 70 en 853 respondenten.  

• Drie casestudies, waarvan één gericht is op een nieuw instrument de Buitenland barometer, 

een opinieonderzoek, en twee thematische casestudies met betrekking tot de Brexit en 

China. 

In het eindrapport zijn bevindingen van verschillende bronnen gevalideerd en getrianguleerd om 

tot goed onderbouwde conclusies en aanbevelingen te komen. De zeer beperkte doorloopperiode 

voor deze evaluatie, inclusief de zomervakantie, het beperkte budget en de moeilijkheid om 

resultaten van de publieke platformfunctie te onderscheiden van andere Clingendael 

denktankactiviteiten vormen de belangrijkste beperkingen. 

Het evaluatieteam heeft regelmatig overlegd met een referentiegroep met vertegenwoordigers van 

BZ en de directeur van Clingendael. 

Conclusies 

1. Clingendael heeft zeker bijgedragen aan de onafhankelijke meningsvorming en het 

nationale en internationale debat op het terrein van internationale betrekkingen 

vanuit een Nederlands perspectief, waarmee de algemene doelstelling van deze 

subsidie is gerealiseerd. 

Het bereik van Clingendael via publicaties en bijeenkomsten laat een continue en sterke stijging 
zien sinds de start van de subsidie als gevolg van gerichte activiteiten om niet alleen een groter, 
maar ook een meer gevarieerd, jonger en internationaler publiek te bereiken. Clingendael heeft 
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daarmee goed bijgedragen aan het debat over verschillende buitenlandthema’s. Dat is vooral in 
Nederland gebeurd en ook in Europa, maar dat laatste is in mindere mate het geval. 

2. Het afschaffen van de instellingssubsidie aan Clingendael eind 2016 – en eerdere 

vermindering van die subsidie- leidde tot een reorganisatie- en transformatieproces 

bij Clingendael. De nieuwe subsidie voor de publieke platformfunctie heeft een 

positief aanjagende rol gespeeld in dit transformatieproces en heeft bijgedragen aan 

de externe oriëntatie en profilering van Clingendael. 

De publieke platformsubsidie was nieuw en zette Clingendael aan tot nieuwe, meer extern 
georiënteerde activiteiten. Deze subsidie heeft daarom als aanjager gefunctioneerd in het 
transformatieproces, waardoor er ook meer aandacht is gekomen voor communicatie, grotere 
gerichtheid op de media, etc. 

3. De omvang van de subsidie verhoudt zich goed tot de behaalde resultaten die zeker 

aan deze financiering kunnen worden toegeschreven. Wel zijn de belangrijkste 

resultaten (outcome-niveau) zoals toegenomen zichtbaarheid en 

gezaghebbendheid mede door andere onderzoeksactiviteiten gerealiseerd. De 

publieke platformfunctie van Clingendael omvat een belangrijk, maar slechts 

beperkt deel van de gehele internationale denktankfunctie van Clingendael.  

Met een relatief beperkt budget heeft Clingendael veel bereikt, vooral omdat de publieke 
platformactiviteiten mede zijn gebaseerd op andere onderzoeksactiviteiten die op andere manieren 
zijn gefinancierd (andere BZ-subsidies of opdrachten, opdrachten van derden).  

4. De doelstellingen van BZ met betrekking tot de denktank- en publieke 

platformfunctie in het licht van kennisborging bij BZ zijn niet altijd helder 

geformuleerd, waardoor het ontbreekt aan strategisch overleg. 

De BZ-doelstellingen op het gebied van denktanks, het publieke debat over buitenlands beleid en 
kennismanagement zijn niet duidelijk in de Rijksbegroting geformuleerd en vallen onder 
Publieksdiplomatie met als doelstelling “Uitdragen Nederlandse waarden en belangen”. Dit past 
niet goed bij het financieren van een onafhankelijke denktank. Hoewel er geen formeel overleg 
nodig is tussen BZ-directies en Clingendael over de publieke platformfunctie, achten de meeste 
betrokkenen dit wel zinvol en noodzakelijk.  

5. Clingendael is erin geslaagd goed aan te sluiten bij het gepolitiseerde 

buitenlanddebat in Nederland en internationaal. Clingendael speelt veel meer dan 

in het verleden in op de actualiteit. 

De meningen over de manier waarop Clingendael inspeelt op het actuele buitenlanddebat zijn 
positief. Op sommige thema’s zoals China, Brexit en migratie heeft Clingendael het publieke debat 
ook proactief vormgegeven door deze onderwerpen zelf op de agenda te zetten via media-
optredens of anderszins.  

6. Clingendael is erin geslaagd om het aantal onderwerpen te verbreden, terwijl er ook 

grote waardering is voor de kwaliteit van de analyse. Er zou nog wel ruimte zijn 

voor verdere innovatie, waarbij de spanning tussen verbreding enerzijds en 

verdieping anderzijds aandacht verdient. 

De drie belangrijkste onderwerpen die het meest in de belangstelling staan zijn Europa en de EU, 
Europa en de wereld en vrede en veiligheid. Terwijl van oudsher vrede en veiligheid meer op de 
voorgrond stond, is dat nu in mindere mate het geval. Er zijn wel enkele kanttekeningen geplaatst 
bij de mate waarin Clingendael als innovatief wordt gezien. Dit geldt ook voor de soms grote 
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diversiteit van opvattingen van verschillende Clingendaelonderzoekers over Europa die de 
effectiviteit van het Clingendaeloptreden negatief kan beïnvloeden.  

7. Het nationale en internationale gezag van Clingendael is toegenomen, met nog veel 

ruimte voor verbetering voor de internationale profilering.  

Clingendael wordt gezien als een sterk merk. Clingendael behoort nog niet bij de absolute top van 
de denktanks, maar heeft een duidelijke plaats in de subtop met ruimte voor verdere verbetering. 
Clingendael is meer gaan samenwerken met experts van andere universiteiten en denktanks, 
waardoor de hubfunctie is versterkt.  

8. De subsidie is op flexibele en doelmatige wijze beheerd, waarbij de activiteitenmix 

steeds is aangepast aan de actualiteit en de belangstelling.  

De flexibiliteit bleek ook uit het goed inspelen op de Covid-19 pandemie door specifieke publicaties 

op dit thema en de organisatie van webinars.  

9. De Buitenland Barometer voorziet in een belangrijke behoefte, omdat nadere 

duiding van de Nederlandse standpunten inzichten wordt geboden aan een breed 

nationaal en internationaal publiek op actuele buitenlandthema’s. 

De Buitenland Barometer is een nieuwe ambitieuze activiteit van Clingendael die bestaat uit 
periodieke opiniepeiling om de opvattingen van Nederlanders ten aanzien van buitenlandthema’s 
te duiden en aan een groot publiek in Nederland en het buitenland te presenteren. Dit is zeker 
relevant, maar het is echter nog te vroeg om de effectiviteit te beoordelen, alhoewel de eerste 
resultaten positief zijn. 

Aanbevelingen BZ 

1. Gezien de goede behaalde resultaten, zou de subsidie voor de publieke 

platformfunctie van Clingendael voortgezet moeten worden op minimaal hetzelfde 

niveau. Eventueel zou, een eenjarige verlenging overwogen kunnen worden indien er 

onvoldoende tijd is om een nieuw beleidskader voor te bereiden voordat een nieuwe 

vierjarige subsidieperiode van start gaat. 

2. BZ zou een heldere visie moeten ontwikkelen op de rol van Clingendael als 

Nederlandse denktank op het gebied van Europa- en buitenlandbeleid. Daarbij zou 

ook de relatie met andere departementen en de financiering van andere denktanks kunnen 

worden meegenomen. Tevens moet voor de volgende subsidieperiode het strategisch 

overleg tussen Clingendael en BZ-directies goed vorm worden gegeven. 

3. Voor de nieuwe vierjarige subsidieperiode kan een keuze kan worden gemaakt uit 

drie opties elk met voor- en nadelen: 

i. Voortzetting van de huidige subsidie voor een periode van vier jaar met ESA 

als formele verantwoordelijke voor de subsidieverlening namens BZ met meer 

aandacht voor een goede inbedding in het kennismanagement en adequaat 

strategisch overleg.  

Hierbij erkent BZ de voordelen van de flexibiliteit van de huidige subsidie die 
Clingendael toelaat actief op de actualiteit in te spelen, en tegelijk integreert BZ die 
subsidie beter in een visie op kennismanagement. Dit vereist een meer strategische 
visie van ESA dan de huidige strikte focus op een goed subsidiebeheer in lijn met de 
formele vereisten.  
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ii. Publieke platformfunctie koppelen aan Progress. 

Het voordeel van deze optie is dat het heel direct zou passen bij een verbeterd BZ-
kennismanagement op basis van een heldere visie zoals weergegeven in aanbeveling 
2. Er zijn echter ook grote nadelen van fundamentele en praktische aard. Het 
onderbrengen van de publieke platformfunctie bij Progress zou de vrijheid van 
Clingendael om hier eigen invulling aan te geven beperken en zou ten koste kunnen 
gaan van de noodzakelijke onafhankelijkheid. Ook is Progress een opdracht aan een 
consortium wat door Clingendael wordt geleid en geen subsidie.  

iii. Decentralisatie van de publieke platformfunctie onder verschillende directies 

en/of ESA.  

Het voordeel van een decentralisatie van de publieke platformfunctie is dat er een 
directe band ontstaat met de financierende directies wat zorgt voor meer directe 
aansluiting bij die directies. De nadelen zijn echter de verdere versnippering van BZ-
financieringen van Clingendael, terwijl het ook ten koste kan gaan van de 
onafhankelijkheid.  

iv. Het verdient overweging om de activiteitensubsidie om te zetten in een 

outputsubsidie. 

Een activiteitensubsidie is een weinig voorkomende vorm van subsidie. Een outputfinanciering 
houdt in dat de subsidieverlening niet alleen wordt gekoppeld aan een aantal verschillende 
activiteiten zoals nu het geval is, maar dat afspraken worden gemaakt over het bereik van de 
activiteiten, communicatie en zichtbarheid, de hubfunctie, de waardering van de activiteiten, etc.  

Aanbevelingen Clingendael 

1. Clingendael zou een strategische visie op de relatie met BZ moeten ontwikkelen. 

2. Clingendael zou de centrale rol van de publieke platformfunctie t.o.v. andere financieringen 

goed moeten uitwerken, inclusief mogelijke spanningsvelden. 

3. Clingendael zou met behoud van de noodzakelijke flexibiliteit moeten waken voor een te 

grote verbreding van onderwerpen, omdat dit ten koste gaan van vernieuwing en diepgang.  

4. Streven naar een goede balans tussen brede zichtbaarheid voor een gemengd groot publiek 

(o.a. via de Buitenland Barometer) in Nederland en grotere internationale zichtbaarheid. 

 

 

 



EVALUATIE VAN DE PUBLIEKE PLATFORMFUNCTIE VAN INSTITUUT CLINGENDAEL, 2017-2020 ADE 

Eindrapport – Oktober 2020 Afkortingen 

Lijst van afkortingen 

BZ Buitenlandse Zaken  

CAROO Clingendael Advisory Council on Research and Training 

CEPS Centre for European Policy Studies 

CFRP Conflict & Fragility Research Partnership  

DGIS Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking 

DSH Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp  

DVB 
 
ECFR 

Directie Veiligheidsbeleid 
 
European Council on Foreign Relations 
 

ESA 
 
HCSS 
 

Eenheid Strategische Advisering 
 
The Hague Centre for Strategic Studies 

IISS International Institute for Strategic Studies  

IFRI 
 
SCP 
 

Institut français des relations internationales 
 
Sociaal en Cultureel Planbureau 

SG 
 
SIO 

Secretaris-Generaal 
 
Clingendael Strategic Initiatives and Outreach 
 

SWP Stiftung Wissenschaft und Politik 

ToC Theory of Change 

ToR Terms of Reference 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



EVALUATIE VAN DE PUBLIEKE PLATFORMFUNCTIE VAN INSTITUUT CLINGENDAEL, 2017-2020 ADE 

 

Eindrapport – Oktober 2020 Page 1 

1. Inleiding  

Achtergrond 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft ADE de opdracht verleend een evaluatie uit te 
voeren van de activiteitensubsidie aan Instituut Clingendael over de periode 2017-2020. De basis 
van deze opdracht is de Terms of Reference (ToR, zie Annex 1). De activiteitensubsidie is bedoeld 
om de publieke platformfunctie van Clingendael als onafhankelijke internationale denktank vorm 
en inhoud te geven. De omvang van de activiteitensubsidie is € 800.000 per jaar voor een periode 
van vier jaar (2017-2020). Het jaarlijks budget van Clingendael in de periode 2017-2020 varieerde 
tussen € 14-16 miljoen, waarvan ongeveer de helft voor onderzoek en de helft voor de Clingendael 
Academy. De publieke platformactiviteiten vormen de derde pijler van Clingendael naast de 
onderzoeks-en trainingsactiviteiten en vertegenwoordigen ongeveer 5% van de jaarlijkse begroting 
van Clingendael. 

Tot en met 2016 ontving Clingendael een instellingssubsidie van de Ministeries van BZ en Defensie 
voor de onafhankelijke denktankfunctie. Naast de activiteitensubsidie voor de publieke 
platformfunctie zijn er verschillende andere BZ-financieringen (zowel subsidies als opdrachten) 
voor activiteiten van Clingendael zowel voor de Clingendael Academy (training) als voor 
vraaggestuurd onderzoek (zie hoofdstuk 4 voor een overzicht), waarvan sommige activiteiten ook 
als onderdeel van de denktankfunctie kunnen worden beschouwd. De verandering van 
instellingssubsidie (€ 2.3 miljoen per jaar) naar andere vormen van financiering werd door 
Clingendael ervaren als een bezuiniging en noopte tot een reorganisatie.  

Terwijl deze evaluatie zich expliciet op de activiteitensubsidie richt t.b.v. de publieke 
platformfunctie, is echter in de praktijk de afbakening niet eenvoudig. Immers de publieke 
platformfunctie hangt nauw samen met onderzoeksactiviteiten die via andere bronnen zijn 
gefinancierd. Wel is er een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de onderzoeksactiviteiten 
door Clingendael en de Academy. In deze evaluatie blijft de Academy buiten beschouwing. 

Doel 

De ToR stelt dat het doel van de evaluatie is inzicht te verschaffen in de wijze waarop en mate 
waarin de doelstellingen van de subsidie worden gerealiseerd waarmee verantwoording wordt 
afgelegd over de wijze van de besteding van de activiteitensubsidie. Een tweede doel is het trekken 
van lering ten behoeve van de volgende subsidieperiode. Daarom bevat deze evaluatie 
aanbevelingen voor zowel BZ als subsidieverstrekker als voor Clingendael. 

Methodologie 

Twee evaluatiebenaderingen zijn gecombineerd centraal in de aanpak en methodologie voor deze 
evaluatie: 

1. Theory-based: In de inceptiefase is een Theorie van Verandering (Theory of Change- 
ToC) opgesteld door het evaluatieteam op basis van documentonderzoek en interviews. 
Deze ToC is gevalideerd in de referentiegroep. De ToC vormt de basis voor de 
evaluatiematrix en de dataverzameling (zie figuur 1.1). De ToC geeft op impactniveau de 
hoofddoelstelling weer zoals weergegeven in het BZ-beleidskader voor deze subsidie, 
namelijk “Clingendael zou een bijdrage leveren aan onafhankelijke meningsvorming en het 
nationale en internationale (met name Europese) debat op het terrein van de internationale 
betrekkingen vanuit een Nederlandse invalshoek”. Daaronder kunnen drie verschillende 
doelen/outcomes onderscheiden worden namelijk 1) het voeden van het publieke debat; 
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2) het bijdragen aan strategische denken en voeden van buitenlands beleid; 3) het inzicht 
bieden in Nederlandse opinies t.a.v. internationale thema’s. In het centrale deel van de 
figuur, de resultaatketen, zijn outputs gelinkt aan activiteiten en verschillende inputs die 
leiden tot elk van de drie specifieke doelen/outcomes. Daarnaast zijn externe factoren 
weergegeven die de resultaten beïnvloeden en ook veronderstellingen die aan de 
resultaatketen ten grondslag liggen. 

2. Utilisation-focused: hierbij ligt de focus op de gebruikers van de evaluatie waarbij een 
onderscheid is gemaakt tussen primaire en secondaire gebruikers. De primaire gebruikers 
zijn BZ en Clingendael en deze zijn vertegenwoordigd in de referentiegroep. Secondaire 
gebruikers zijn de deelnemers en afnemers van Clingendael. De interactie met de primaire 
gebruikers heeft centraal gestaan in de organisatie van deze evaluatie. Daarom is – ondanks 
de zeer korte doorlooptijd – een inceptiefase ingelast en zijn ook de voorlopige 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan de referentiegroep worden voorgelegd 
alvorens het draft eindrapport is ingediend. De referentiegroep heeft het draft eindrapport 
van commentaar voorzien en dit commentaar is verwerkt in het definitieve eindrapport. In 
een apart document heeft het evaluatieteam voor alle inhoudelijke commentaren aangeven 
of en hoe het commentaar is verwerkt met inachtneming van de onafhankelijkheid van het 
evaluatieteam. 
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Figuur 1.1. Publieke platformfunctie Clingendael: Theorie van verandering (ToC). 
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Evaluatievragen en evaluatiematrix 

In de ToR (Annex 1) zijn de 16 evaluatievragen gegroepeerd onder drie evaluatiecriteria: relevantie 
(vier vragen), effectiviteit (negen vragen) en doelmatigheid (drie vragen). Er zijn geen op de 
toekomstgerichte evaluatievragen, maar wel verzoekt de ToR om aanbevelingen. De vragen zijn 
verder gehergroepeerd en uitgewerkt op basis van de meest recente OECD-DAC definities van 
evaluatiecriteria1 en verder onderzoek in de inceptiefase. Dit heeft geleid tot de evaluatievragen 
zoals weergegeven in Tabel 1.1. Nadere uitleg over de herstructurering van de evaluatievragen en 
de gedetailleerde evaluatiematrix is te vinden in Annex 2 Methodologie. De twee overkoepelende 
vragen zijn vooral op basis van plausibiliteit beantwoord. 

Tabel 1.1. Overzicht evaluatievragen. 

No Evaluatievragen 

Relevantie 

1 In hoeverre sluit de doelstelling van de activiteiten aan bij de operationele doelstellingen 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken? 

2 Welke typen activiteiten zijn er ondernomen en met welke frequentie? Wat is het aantal 
Engelstalige publicaties en events? Welke veranderingen in typen activiteiten hebben zich 
voorgedaan t.o.v. de oorspronkelijke planning? Wat zijn daarvoor de redenen? 

3 Hoe beoordelen de deelnemers/afnemers, de subsidieverstrekker en deskundigen de 
relevantie van de activiteiten? 

4 In hoeverre sloten de activiteiten qua timing en inhoud aan bij de actualiteit c.q. het 
debat in Nederland? 

Effectiviteit 

5 Wat zijn de outputs van de activiteiten die in het kader van de publieke platformfunctie 
zijn uitgevoerd in termen van bereik (aantallen en typering van deelnemers, alsmede 
aanwezigheid op conferenties en uitnodiging van gerenommeerde sprekers), 
belangstelling en gebruik, en communicatie en zichtbaarheid? 

6 Wat zijn de outcomes van de activiteiten die in het kader van de publieke platformfunctie 
zijn uitgevoerd in termen in termen van kwaliteit en waardering van de activiteiten, 
bijdrage aan het publieke debat en buitenlands beleid, en de gezaghebbendheid van 
Clingendael? 

Doelmatigheid 

7 Biedt de verslaggeving inzicht in de uitvoering van de activiteiten? Worden de uitgaven ten 
behoeve van de activiteiten afdoende verantwoord in de financiële verslaglegging? In welke 
mate zijn de activiteiten tijdig en kosteneffectief uitgevoerd? 

8 In hoeverre faciliteert of belemmert de huidige wijze van financiering (meerjarige 
financiering binnen een door het ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld kader) 
het realiseren van de doelstellingen? 

Overkoepelende vragen (niet in evaluatiematrix) 

9 In welke mate werd de activiteitendoelstelling behaald? 

10 Hoe verhoudt de omvang van de subsidie zich tot de impact van de activiteiten? 
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Methoden van dataverzameling 

De belangrijkste methoden van dataverzameling zijn (zie ook de methodologische verantwoording 
in Annex 2): 

1. Documentonderzoek (zie Annex 4, Lijst met documenten), waarbij vooral ook het BZ-
beleidskader voor deze subsidie en het voorstel en de zelfevaluatie door Clingendael 
belangrijke bronnen vormden. 

2. 29 diepte-interviews met 29 personen, waarbij sleutelpersonen bij BZ/ESA en 
Clingendael 2 keer zijn geïnterviewd en enkele interviews met meer dan één persoon plaats 
vond. Geïnterviewden zijn afkomstig uit verschillende groepen: BZ (9 personen inclusief 
directeuren van belangrijke directies, Permanente Vertegenwoordiging Brussel, strategische 
beleidsadviseurs), Clingendael (9 personen, inclusief Raad van Toezicht en Advisory 
Board), leden Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)en staf van andere 
internationale denktanks/universiteiten (9 personen, inclusief Bruegel instituut, HCSS, 
SWP, etc.), Ministerie van Defensie (1 persoon). Interviews hebben plaats gevonden op 
basis van vertrouwelijkheid en anonimiteit en er zijn geen referenties naar individuele 
interviews. De interviews zijn bedoeld ter verdieping van de bevindingen uit de surveys en 
er is geen representativiteit nagestreefd. 

3. Drie casestudies: in de inceptiefase is besloten drie casestudies uit te voeren, namelijk één 
casestudy van een belangrijke nieuwe activiteit namelijk de Barometer, waarvan de eerste 
resultaten tijdens de evaluatie beschikbaar zijn gekomen, en twee thematische casestudies 
m.b.t. China en de Brexit. De eerste casestudie richt zich vooral op het proces en de 
relevantie. De thematische casestudies richten zich vooral op relevantie en effectiviteit. 

4. Surveys (zie Annex 5 voor verantwoording en surveyresultaten) om informatie te 
verzamelen bij een groter aantal stakeholders, vnl. m.b.t. relevantie en effectiviteit. Twee 
online surveys werden ontworpen en verzonden naar respectievelijk BZ-
beleidsmedewerkers en andere deelnemers/afnemers van Clingendael o.b.v. hun 
adressenbestand. De survey werd beantwoord door 70 respectievelijk 853 respondenten, 
oftewel een responspercentage van 4,8% voor BZ en 5,7% voor Clingendael. In de opzet 
van de surveys werd ingezet op een respons van 1000 personen voor Clingendael en werd 
geen aantal voor BZ voorzien. De samplegroottes voldoen dus min of meer aan de 
verwachtingen, hoewel de responspercentages vrij laag zijn. Er zijn relatief weinig 
verschillen gevonden in antwoorden tussen beide doelgroepen en tussen demografische 
groepen; de resultaten worden doorgaans dan ook gecombineerd gepresenteerd. 

Tot slot hebben de evaluatoren aan een aantal evenementen (webinars) deelgenomen en publicaties 
gelezen met als doel om vertrouwd te raken met het type activiteiten. Deze observatie had niet ten 
doel om de kwaliteit te beoordelen. 

Analyse en triangulatie 

Triangulatie van verschillende bronnen is essentieel om tot solide evaluatiebevindingen te komen. 
Daarom zijn bevindingen uit het documentonderzoek, de diepte-interviews, de surveys en de 
casestudies zorgvuldig met elkaar getrianguleerd tijdens de synthesefase. De presentatie van 
voorlopige bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan de referentiegroep op 24 september had 
tevens een validatiefunctie. 
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Beperkingen 

De belangrijkste beperking van deze evaluatie is de korte doorloopperiode en het beperkte budget 
voor een groot aantal activiteiten die midden in de zomervakantieperiode moest worden 
uitgevoerd. De ToR (Annex 1) geeft expliciet aan dat de evaluatie bedoeld is om BZ in staat te 
stellen de evaluatie mee te nemen in het nieuwe subsidiebesluit aangezien de huidige 
subsidieperiode afloopt einde 2020. De ToR geeft tevens aan dat de evaluatie in juni had moeten 
starten, maar de daadwerkelijke start was op 9 juli 2020. Dit zorgde voor nog meer druk op de 
uitvoering van deze evaluatie. De opdrachtgever ESA is van mening dat de evaluatie desalniettemin 
tijdig van start is gegaan. Andere betrokkenen en het evaluatieteam zijn van mening dat in het licht 
van adequaat risicomanagement en voor een goede en zorgvuldige besluitvorming omtrent 
toekomstige financiering de evaluatie eerder had moeten starten. Ondanks de hoge druk en de 
problemen om tijdens de zomervakantieperiode de activiteiten op te starten is het evaluatieteam 
erin geslaagd om per half oktober de evaluatie volledig af te ronden zoals gevraagd werd in de ToR.  

De BZ-Rijksbegroting 2021 lijkt nu uit te gaan van een halvering van het subsidiebedrag voor de 
publieke platformfunctie. Het is niet duidelijk waarop dit gebaseerd is, maar ESA heeft benadrukt 
dat er geen enkel besluit is genomen over de toekomstige subsidie en dat aanbevelingen van deze 
evaluatie de basis vormen voor besluitvorming.  

De responspercentages op de surveys zijn vrij laag zoals hierboven weergegeven, vooral voor BZ 
als meest betrokken ministerie. De aanzienlijke samplegroottes laten desalniettemin toe om toch 
duidelijke bevindingen vast te stellen; de lage responspercentages hebben het trekken van 
conclusies dus niet verhinderd. Wel zijn er nauwelijks verschillen aangetroffen tussen antwoorden 
van BZ en van Clingendael, waardoor surveyresultaten vrijwel altijd tezamen worden 
gepresenteerd. De surveyresultaten hebben vooral gediend als kwantitatieve bevestiging van de 
bevindingen uit interviews, terwijl de interviews ook verdiepende waarde hebben gehad. 

In lijn met de theory-based benadering is ook een beperkte contributieanalyse uitgevoerd om de 
resultaten zoveel mogelijk te relateren aan de subsidie voor de publieke platformfunctie. Daarbij is 
een belangrijke complicatie, zowel in de interviews als de surveys, dat men de resultaten van de 
verschillende activiteiten van Clingendael, d.w.z. onderzoek in opdracht, vraaggestuurd onderzoek 
via Progress en activiteiten via deze subsidie, niet goed van elkaar kan onderscheiden. Zo is de 
reputatie van Clingendael niet alleen gebaseerd op de publieke platformfunctie, maar op het geheel 
aan activiteiten. Dit betekent dat de afbakening van het onderzoek niet altijd eenvoudig was.  

Aangezien BZ-geïnterviewden vaak spontaan refereerden aan andere Clingendael-financieringen 
door BZ die tevens de denktankfunctie betreffen is er in dit rapport ook aandacht besteed aan de 
samenhang tussen de verschillende financieringen. De aanbevelingen gaan dan ook in op het beter 
vormgeven van deze samenhang. 
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2. Relevantie  

In dit hoofdstuk worden de bevindingen met betrekking tot relevantie gepresenteerd op basis van 
de vier evaluatievragen onder dit evaluatiecriterium (zie Tabel 1.1). Allereerst zal kort de context 
voor de totstandkoming van de activiteitensubsidie ten behoeve van de publieke platformfunctie 
van Clingendael geschetst worden (zie sectie 2.1). Vervolgens komt in sectie 2.2 evaluatievraag 2 
met betrekking tot het type en de aard van de activiteiten naar voren. Vervolgens in sectie 2.3 de 
aansluiting bij het actuele debat in Nederland (evaluatievraag 4) en bij de BZ-doelstellingen (sectie 
2.4; evaluatievraag 1). Evaluatievraag 3 “Hoe beoordelen de deelnemers/afnemers, de 
subsidieverstrekker en deskundigen de relevantie van de activiteiten?” is verwerkt in de 
verschillende secties, omdat het een overkoepelende relevantievraag betreft. 

 
  

Hoofdbevindingen relevantie: 

• Clingendael heeft gedurende de subsidieperiode een goede mix aan activiteiten 
ontwikkeld met zowel verschillende soorten publicaties als publieks- en 
expertbijeenkomsten en veel media-optredens naast de Barometer als opinieonderzoek 
op buitenlands gebied. Clingendael past de activiteitenmix flexibel aan op basis van de 
vraag en de actualiteit bijv. COVID 19 als nieuw onderwerp en de organisatie van 
webinars. Het toenemende aantal Engelstalige publicaties en bijeenkomsten (83% van 
het totaal) geeft aan dat Clingendael meer aandacht is gaan besteden aan het 
internationale debat, zoals de bedoeling was. 

• De drie belangrijkste thema’s zijn Europa en de EU gevolgd door Europa in de 
wereld en Vrede en Veiligheid. In de loop van de jaren is er verbreding geweest van 
het aantal thema’s en is Vrede en veiligheid minder prominent geworden. 

• Zowel uit de survey als uit interviews blijkt dat respondenten van mening zijn dat 
Clingendael goed inspeelt op de actualiteit van het buitenlanddebat in 
Nederland en internationaal. Dit is een belangrijke verbetering t.o.v. de periode vóór 
2017.  

• Vooral ook via de Barometer wil Clingendael aansluiten bij de politisering van 
buitenlanddebat en een bredere doelgroep aanspreken en daar is veel belangstelling 
en waardering voor. De eerste resultaten zijn nu beschikbaar, die de relevantie van deze 
innovatieve activiteit onderschrijven. 

• De doelstellingen van BZ m.b.t denktanks, het publieke debat over buitenlands 
beleid en kennismanagement zijn niet duidelijk in de Rijksbegroting 
geformuleerd. Het beleidskader voor de publieke platformfunctie formuleert wel een 
duidelijke algemene doelstelling voor deze subsidie, maar noemt tevens een groot aantal 
vereisten die niet altijd goed combineerbaar zijn.  
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2.1  Achtergrond subsidie publieke platformfunctie  

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ is opgericht in 1983 en 
ontving vanaf de oprichting een instellingssubsidie van de Ministeries van BZ en Defensie. Voor 
de periode 2005-2008 bedroeg deze ruim € 2,5 miljoen op jaarbasis.1 De IOB-evaluatie uit 2008 
van deze instellingssubsidie was grotendeels positief en onderschreef het belang van Clingendael 
als Nederlands kennisinstituut op het gebied van internationale vraagstukken. Clingendael zou een 
significante bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over internationale vraagstukken en een 
bescheiden rol bij de ontwikkeling van nieuwe inzichten met betrekking tot buitenland- en 
veiligheidsbeleid. Een andere hoofdbevinding van de IOB-evaluatie is dat de ministeries van BZ 
en Defensie hun verwachtingen van Clingendael onvoldoende expliciet gemaakt hadden, Dit 
betreft vooral het ontbreken van een net door alle partijen geaccordeerde onderzoeksagenda. IOB 
stelde ook vast dat de waardering van Clingendael als denktank varieerde en dat de internationale 
profilering beperkt was. De IOB-evaluatie van Clingendael gaat meer in op het strategisch 
onderzoek dan op de publieke platformfunctie, maar beveelt wel aan een betere 
communicatiestrategie inclusief meer media-optredens te ontwikkelen. Ondanks de aanbeveling 
van IOB om de subsidie te continueren, werd geleidelijk de instellingssubsidie verminderd. Die 
vermindering had volgens interviews te maken met percepties binnen beide ministeries dat 
Clingendael onvoldoende relevant en productief zou zijn. 

In 2016 besloten beide ministeries dat een instellingssubsidie niet meer paste in hun 
financieringsbeleid. Dit besluit betrof niet alleen Clingendael, maar ook enkele andere instellingen. 
In 2017 is een nieuwe activiteitensubsidie t.b.v. de publieke platformfunctie gestart als onderdeel is 
van de statutaire ontkoppeling die in de plaats is gekomen van de instellingssubsidie. Een andere 
nieuwe vierjarige financiering die startte in 2017 was Progress. Dit is een gezamenlijk 
onderzoeksprogramma van de Ministeries van BZ en Defensie op het gebied van strategische 
vraagstukken dat in opdracht wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van Clingendael. 
Progress, fase 1 is in 2019 geëvalueerd en dit leidde tot een nieuwe fase Progress 2, 2020-2023 met 
een budget van € 8-10 miljoen. Zowel de activiteitensubsidie als Progress worden aangestuurd 
vanuit de Eenheid Strategische Advisering (ESA). Het publieke platform en het vraaggestuurde 
onderzoek kunnen worden beschouwd als onderdeel van de denktankfunctie.  

Daarnaast waren er ook vóór 2017 andere BZ-financieringsstromen voor denktank gerelateerde 
activiteiten (zowel subsidies als opdrachten) die ook na 2017 bleven voortbestaan of werden gestart 
(zie Hoofdstuk 4). Daarmee heeft de financiering van Clingendael door BZ een toenemend hybride 
en gefragmenteerd karakter gekregen. 

Reorganisatie en transformatie van Clingendael 

De geleidelijke vermindering en afbouw van de instellingssubsidie noopten Clingendael tot een 
transformatie en reorganisatie. Clingendael moest de financieringsbronnen gaan diversifiëren en 
daarvoor waren ook interne wijzigingen noodzakelijk in de werkwijze en het profiel van 
onderzoekers. Het transformatieproces kreeg volgens geïnterviewden geleidelijk vorm en zette het 
instituut onder redelijk zware druk.  

Bij het volledig afschaffen van de instellingssubsidie einde 2016 bleek dat ook een verandering van 
de governance structuur nodig was. Clingendael paste oude arbeidscontracten volgens BZ-
voorwaarden aan en kwam afvloeiingsregelingen overeen. Clingendael kreeg in 2017 van BZ en 
Defensie een eenmalig budget van € 1.5 miljoen voor deze transitie. 

 
1  IOB, oktober 2008, Samenwerking met Clingendael, Evaluatie van de subsidieovereenkomst tussen de ministeries van 

Buitenlandse Zaken en Defensie en Instituut Clingendael, IOB rapport No.318 
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Ook trad op 1 juli 2016 een nieuwe directeur aan die een Clingendael meerjarenvisie 2017-2020 
formuleerde en een reorganisatie doorvoerde. In deze visie werden binnen de snel veranderende 
context en financiering prioritieten bepaald zoals vergroting van de bekendheid Clingendael en de 
toegankelijkheid van medewerkers, versterking van de internationalisering, beter gebruik van de 
producten naast het bouwen aan een meerjarenfinanciering en professionalisering van de publieke 
platformfunctie. De processen van het ontwikkelen van een meerjarenvisie en een voorstel voor 
de publieke platformfunctie liepen vrijwel parallel aan elkaar in 2016. 

De zelfevaluatie van Clingendael2 geeft aan dat met de reorganisatie een decentralisering van het 
management doorgevoerd is, met de aanstelling van een afdelingshoofd Academy, drie 
unithoofden voor drie thematische Research-units, en een apart unithoofd voor de publieke 
platformfunctie (organisatie in drie pijlers: Academy, Research en Publiek platform). De 
reorganisatie maakte tevens ruimte voor de aanstelling van een gepromoveerde kwantitatieve 
onderzoeker (en daarmee de versterking van het opinieonderzoek van Clingendael ten behoeve van 
de Buitenland Barometer), en van een nieuw team en hoofd communicatie en marketing, een 
zakelijk directeur en nieuwe medewerkers met een meer publiek profiel. Het unithoofd Strategic 
Initiatives and Outreach (SIO) is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het 
programma. Er is wekelijks publiek platform overleg met de algemeen directeur van Clingendael, 
het unithoofd SIO, het hoofd Communicatie en Marketing. 

Beleidskader en doel van de subsidie 

In april 2016 stuurde de Secretaris-Generaal (SG) van BZ het ‘Beleidskader denktankfunctie 
Clingendael 2017-2020’ aan Clingendael met het verzoek om vóór 1 november 2016 een aanvraag 
voor een programma van maximaal 4 jaar in te dienen met een overzicht van de beoogde 
activiteiten en bijbehorende begroting van maximaal € 0,8 miljoen per jaar. Het beleidskader geeft 
de volgende doestelling weer voor een meerjarige activiteitensubsidie die de onafhankelijke 
denktankfunctie van Clingendael moet ondersteunen: 

“Clingendael levert een prikkelende en (inter)nationaal gewaardeerde bijdrage aan onafhankelijke 
meningsvorming en het nationale en internationale (met name Europese) publieke debat op het terrein van de 
internationale betrekkingen - het functioneren van de Europese Unie en het buitenlands- en veiligheidsbeleid in 
het bijzonder - vanuit een Nederlandse invalshoek”. 

Als achtergrond voor het beleidskader stelt het Ministerie “dat goede besluitvorming rondom 
buitenlands beleid alleen tot stand kan komen door een kwalitatief hoogwaardige discussie die is 
gebaseerd op verschillende inzichten en perspectieven. Het ministerie wil graag een instituut 
steunen dat voldoende kennis heeft van de Nederlandse beleidsoverwegingen en onafhankelijke 
meningsvorming bij het bredere Nederlandse en internationale publiek kan stimuleren, door 
informatievoorziening en door opiniërende activiteiten. Uiteindelijk heeft het beleidsdebat daar 
ook profijt van. Tot slot hecht het ministerie aan een 'hub' in het Europese denk- en 
beïnvloedingscircuit, om daar ook het Nederlandse geluid in vertegenwoordigd te krijgen. Het wil 
daarom een robuust Nederlands instituut steunen dat deze functie kan vervullen”. 

In de aanvraag dienen toetsbare (SMART) indicatoren te worden opgenomen op de volgende 
terreinen: reputatie, actualiteit en innovatie, communicatie, hubfunctie en publieksvoorlichting. 
Tevens is aangegeven dat Clingendael jaarlijks een werkplan in moet dienen waarin de beoogde in- 
en outputs helder worden omschreven. Verantwoording geschiedt eveneens op jaarbasis. Het 

 
2  Zoals aangegeven in de ToR (Annex 1) heeft Clingendael een zelfevaluatie uitgevoerd. Instituut Clingendael. (2020b). 

Zelfevaluatie Activiteitensubsidie Instituut Clingendael Januari 2017 t/m juni 2020. Met deze zelfevaluatie wilde Clingendael 
inzicht bieden in de inzet van de middelen en de wijze waarop en de mate waarin de doelstellingen van de subsidie zijn 
gerealiseerd. Door de zelfevaluatie vooraf te laten gaan aan het werk van de externe evaluator streefde Clingendael naar 
maximale transparantie in de inhoudelijke en financiële verslaglegging ten behoeve van een grondige en leerzame externe 
evaluatie. 
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beleidskader noemt geen specifieke doelstellingen en er is geen duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende niveaus van resultaten, hoewel wel enkele vereisten zijn opgenomen op het 
gebied van outcomes zoals een gezaghebbende positie van Clingendael (McGann index voor 
denktanks), outputs (breedte van het publiek, aantrekken van gerenommeerde sprekers, etc.) als 
wel op het niveau van activiteiten (geen vraaggestuurd onderzoek, geen opleidingen, aantal 
Engelstalige publicaties, publieksbijeenkomsten, etc.).  

Voorstel Clingendael 

Het door Clingendael ingediende voorstel voor de denktankfunctie schetst uitgebreid de 
achtergrond en de noodzaak voor een denktank op het gebied van internationale betrekkingen 
inclusief de publieke platformfunctie: 

“De maatschappelijke urgentie en politisering van buitenlandvraagstukken en Europa verdienen een goed 
publiek debat. Een debat waarin we meer weten over de (ontwikkeling van) zorgen, aspiraties en opvattingen 
van mensen over het buitenland en Europa en het beleid dat Nederland dienaangaande voert. Een evidence-
based in plaats van fact-free debat, waarin mensen de gebeurtenissen en ontwikkelingen kunnen plaatsen. Een 
debat waarin ook vooruitgekeken wordt, in plaats van louter gereageerd op incidenten. Een debat waarin de 
beleidsconsensus geprikkeld en uitgedaagd wordt. En een debat waarin het zwijgen over Europese opties 
doorbroken wordt, opdat niet langer louter het roepen van de populisten hoorbaar is”.3 

Aanvullend aan de algemene doelstelling vermeldt Clingendael dat het met zijn publieke 
platformfunctie wil bijdragen aan het voeden van het nationale en internationale publieke debat en 
indirect ook van de beleidswereld met vernieuwende inzichten over de EU en het buitenlands- en 
veiligheidsbeleid. 

De meeste aandacht gaat uit naar de presentatie van een 8-10-tal activiteiten die onder de noemer 
outputs worden gepresenteerd (zie 2.2 voor overzicht van activiteiten). Tot slot stelde Clingendael 
enkele targets voor zoals investeren in de evidence base van het publieke debat, versterking van de 
internationale hub-functie, versterking van de publieke debatfunctie en verbetering en innovatie 
van de outreach, vindbaarheid en rating van het Clingendael werk. Deze targets maken ook geen 
onderscheid tussen niveaus van activiteiten en resultaten, maar zijn verwerkt in de ToC (Figuur 
1.1). 

2.2  Overzicht van activiteiten  

Er zijn acht groepen met hoofdactiviteiten die gesplitst kunnen worden in publicaties en 
bijeenkomsten plus nog een restcategorie: 

Publicaties: 
1. Policy briefs, verdiepende publicaties van 10-12 pagina’s; 
2. Alerts, korte prikkelende publicaties van ongeveer vier tot vijf pagina’s:  
3. Clingendael Magazine de Spectator, dat als doel heeft om een gevarieerd netwerk van 

auteurs en columnisten op het terrein van de internationale betrekkingen aan zich te binden, 
en regelmatig artikelen en dossiers te publiceren over actuele internationale onderwerpen. 

Bijeenkomsten 
1. Publieke bijeenkomsten, waarvoor veel wordt samengewerkt met partners en internationale 

gerenommeerde sprekers worden uitgenodigd. Recentelijk zijn ook grote publiek webinars 
georganiseerd.  

2. Expertbijeenkomsten, zowel in Den Haag, Brussel als elders in Europa, waarbij vaak het 
rondetafelmodel gebruikt wordt. 

 
3  Clingendael, november 2016, Voorstel Denktankfunctie Clingendael 2017 – 2020, jaarplan 2018 
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Rest: 
1. Media-optredens en publicaties (incl. website, sociale media, opiniestukken/ opiniestukken 

en podcasts) 
2. Barometer: dit is een belangrijke activiteit die in de tweede helft van 2020 tot publicaties en 

bijeenkomsten leidt, maar die niet in het meerjarenoverzicht weergegeven kan worden (zie 
sectie 2.5). 

3. Diversen: activiteiten die weinig frequent zijn of niet meer bestaan (Strategy Groups, Crisis 
group, Crisis watch, Serious simulations, Uploading tours/ Uploading events). 

De frequentie van activiteiten van de belangrijkste groepen is in Figuur 2.1 weergegeven met 
uitzondering van media waar alleen de opiniestukken (opiniestukken) en podcasts zijn 
weergegeven. In totaal is Clingendael in de periode 2017- 2019, 2.080 keer in de (inter)nationale 
media verschenen, d.w.z. twee keer per dag.4  

Figuur 2.1. Frequentie van belangrijkste activiteiten, 2017-2020 (t/m mei 2020). 

 
Bron: Clingendael, rapportage publiek platform 2017-2020 

Ondanks wat fluctuaties zijn de verschillen per jaar niet heel groot. Opiniestukken komen het 
meeste voor en dat past bij de publieke platformfunctie. Volgens de zelfevaluatie zijn de meeste 
van de bijna 100 opiniestukken geschreven over de EU, gevolgd door Brexit. De opiniestukken 
zijn verschenen in verschillende binnen- en buitenlandse media, waarbij de Nederlandse media 
dominant zijn met NRC op de eerste plaats, gevolgd door de Volkskrant. In de eerste helft van 
2020 lijkt het aantal Alerts snel te stijgen en dit is het resultaat van een bewuste strategiewijziging 
om minder lange publicaties zoals Policy briefs te maken en meer korte zoals de Alerts. De 
zelfevaluatie geeft aan dat de Alerts goed worden opgepikt door de media en dit heeft prioriteit. 
Ook de barometerpublicaties zijn in de vorm van Alerts met gebruikmaking van infographics. Via 
de Barometer is samenwerking gezocht met het AD voor publicaties en publieksbijeenkomsten om 
zo een bredere doelgroep te bereiken. 

De activiteiten zijn ook ingedeeld naar onderwerp en het overzicht in Figuur 2.2 toont aan dat 
Europa en de EU veruit het belangrijkste onderwerp is gevolgd door Europa in de wereld en 
Veiligheid en Defensie. De drie belangrijkste onderwerpen voor de activiteiten van de publieke 
platformfunctie vertegenwoordigen ook drie belangrijke Progress onderwerpen.  

  

 
4  Instituut Clingendael. (2020b). Zelfevaluatie Activiteitensubsidie Instituut Clingendael Januari 2017 t/m juni 2020. 
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Figuur 2.2. Overzicht activiteiten per onderwerp, 2017-2020 (t/m mei 2020). 

 
Bron: Clingendael, rapportage publiek platform 2017-2020 

In de voorbereiding van de jaarlijkse programmering van publieke platformactiviteiten kunnen 
unithoofden voorstellen doen voor publicaties en bijeenkomsten, waaruit het 
programmamanagement een keuze maakt op basis van selectiecriteria voor de platformfunctie. 
Daarbij is het logisch dat unithoofden proberen voort te bouwen op de expertise van medewerkers 
en het combineren van financieringsbronnen, bijv. een diepgaand onderzoek naar een bepaald 
thema dat wordt gepresenteerd in een Alert of een bijeenkomst. Dat kan er potentieel toe leiden 
dat ‘hobby horses’ die niet altijd aansluiten bij de actualiteit toch tot activiteiten in het kader van 
deze subsidie hebben geleid. Dat is in de praktijk ook wel eens gebeurd, geeft Clingendael aan in 
interviews, omdat het moeilijk is om harde criteria te stellen. Het programmerings- en 
selectieproces is wel verbeterd in de loop van de jaren en in de programmening wordt steeds meer 
aangesloten op de actualiteit (zie sectie 2.3) 

Tot slot zijn de activiteiten ingedeeld naar taal in Figuur 2.3, waaruit blijkt 83% van de publicaties 
en bijeenkomsten (m.u.v. de opiniestukken) Engelstalig is. Alleen de opiniestukken zijn in 
meerderheid (61%) Nederlandstalig. Ook publieke events zijn voor 70% Engelstalig. Er zijn slechts 
één Franstalige en twee Duitstalige publicaties. Clingendael heeft bewust ingezet op meer 
Engelstalige publicaties en bijeenkomsten om een internationaler bereik te hebben. Daarbij worden 
Nederlandstalige publicaties niet uit het oog verloren zoals blijkt uit de opiniestukken en dat de 
barometer publicaties steeds in het Nederlands en het Engels worden uitgebracht. 

Figuur 2.3. Taal van de activiteiten, 2017-2020 (t/m juni 2020). 

 
Bron: Clingendael, rapportage publiek platform 2017-2020 
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Adequate mix van activiteiten 

De geïnterviewden zijn van mening dat er een adequate mix van activiteiten is ontwikkeld. De 
meesten zijn van mening dat het goed is om meer korte publicaties te hebben. Echter uit 
verschillende hoeken wordt aangegeven dat langere diepgravende publicaties niet moeten 
verdwijnen. De vraag is wel of deze subsidie wel geschikt is voor meer diepgravend onderzoek (zie 
ook sectie 3.2). De organisatie van evenementen, ook in Brussel, wordt goed gewaardeerd. Men is 
van mening dat Clingendael voldoende gerenommeerde sprekers met vertegenwoordigers van 
andere denktanks of universiteiten, beleidsmakers en politici weet aan te trekken. De lijst met 
sprekers laat de grote variëteit zien. 

De barometer vertegenwoordigt een heel andere type onderzoek waarmee ook een veel breder 
publiek wordt aangesproken (zie casestudy). 

Clingendael erkent nu dat het aanvankelijke voorstel nogal ambitieus was in termen van aantal 
activiteiten. De activiteiten in de groep diversen zijn om uiteenlopende redenen niet goed van de 
grond gekomen. Opvallend is dat dit vooral ook voor de specifieke op BZ-gerichte activiteiten 
geldt. De Strategy groups waren aanvankelijk bedoeld om met de jaarlijkse programmering aan te 
sluiten op wensen van beleidsdirecties, maar dit bleek deels te overlappen met Progress. Er is met 
een nieuwe invulling geëxperimenteerd namelijk om senior ambtenaren van Buitenlandse Zaken te 
verbinden aan Europese top-experts, Clingendael deskundigen en/of senior EU-officials op een 
thema dat strategisch relevant is voor Nederland bijv. de geopolitieke EU. Serious simulations met 
een high tech situation/ negotiation room bleek van een te hoog ambitieniveau. De Crisis watch 
was in 2017 gericht op Libië en in 2019 aan Turkije gewijd met enkele publicaties. Echter een aparte 
programmering heeft niet echt meerwaarde en daarom is deze activiteit gestopt (publicaties zijn 
wel meegenomen in het overzicht). Clingendael wil van de groep diversen alleen doorgaan met de 
Strategy Groups. 

2.3  Aansluiting bij het actuele debat in Nederland  

De geïnterviewden zijn positief over de aansluiting met actuele debatten in Nederland over 
internationale relaties. Men geeft aan dat Clingendael in de loop van de tijd steeds beter is gaan 
aansluiten bij het actuele debat: “Clingendael zit dicht op de actualiteit”. Zo wordt aangegeven dat 
er meer aandacht is voor Europa en voor wat vanuit binnenlands oogpunt van belang is zoals 
migratie, klimaat/duurzaamheid, China en Brexit. Clingendael geeft aandacht aan brandende 
kwesties en zou dat beter doen dan in het verleden. De reactie op de COVID-19 crisis is daarvan 
een goed voorbeeld (zie Figuur 2.2 voor het overzicht van onderwerpen). Clingendael zou ook een 
goed besef hebben van de dynamiek tussen publieke opinie en buitenlandbeleid. Dat past bij de 
trend dat het buitenlandbeleid steeds politieker is geworden.  

De geïnterviewden stellen vast dat er in de loop van de jaren minder nadruk is gekomen op het 
klassieke thema van vrede en veiligheid. Enkelen betreuren dat, omdat Clingendael zich nu minder 
profileert op dit terrein, maar anderen zien vooral de verbreding van thema’s en zijn daar positief 
over. Via het nieuwe instrument, de Barometer, probeert Clingendael thematisch opinies van 
Nederlanders in kaart te brengen over actuele buitenlandthema’s (zie 2.5). 

In de surveyresultaten wordt het patroon van de interviews bevestigd (zie Figuur 2.4). Zo vindt 
80% van de respondenten dat de publicaties van Clingendael in de lijn liggen van het actuele debat 
en dit debat verrijken. Voor de bijeenkomsten is 65% van mening dat ze in lijn liggen met het 
actuele debat.  
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Figuur 2.4. Survey: Mate waarin Clingendaelbijeenkomsten (links) en -publicaties 
(rechts) aansluiten bij het actuele debat en het verrijken. 

  

2.4  Aansluiting bij doelstellingen Buitenlandse Zaken  

De Rijksbegroting is ingedeeld naar beleidsartikelen en voor BZ -exclusief ontwikkelings-
samenwerking en economische betrekkingen- zijn er vier hoofdartikelen. De activiteitensubsidie 
valt onder artikel 4 “Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden” en dit geldt 
ook voor het onderzoeksprogramma Progress.5 De belangrijkste onderdelen van dit beleidsartikel 
zijn de consulaire dienstverlening en het internationale cultuurbeleid. De algemene doelstelling van 
dit beleidsartikel richten zich op deze twee terreinen. Dan is er nog een soort restcategorie namelijk 
Publieksdiplomatie met als doelstelling “Uitdragen Nederlandse waarden en belangen”, waar naast 
Progress en de publieke platformsubsidie voor Clingendael, ook andere onderzoeksactiviteiten, de 
bijdrage aan de AIV en voorlichting onder vallen. Daarom wordt dit artikel door ingewijden ook 
wel een vergaarbak genoemd. Geïnterviewden merken op en ook de analyse van de begroting geeft 
aan dat er geen duidelijke doelstelling is voor de onafhankelijke denktankfunctie zoals die vorm 
wordt gegeven via de activiteitensubsidie, Progress en financieringen van andere denktanks. 
Immers onafhankelijk onderzoek en het op een onafhankelijke manier aanjagen van het publieke 
debat gaat niet goed samen met het uitdragen van Nederlandse waarden wat past bij voorlichting 
en publieksdiplomatie. Verder roepen de gereserveerde bedragen in de begroting 2020 en 2021 
voor de subsidie aan Clingendael vragen op (zie Hoofdstuk 4). 

Geïnterviewden, vooral binnen BZ, wijzen op onvolkomenheden in het BZ-beleid t.a.v. 
kennismanagement en in het bijzonder het beleid t.a.v. onafhankelijke denktanks. 
Kennismanagement valt ook onder de verschillende directies en daarmee onder verschillende 
beleidsartikelen en ESA zou daar een centrale rol in moeten spelen. Vooral Progress heeft een 
belangrijke rol in het kennismanagement, maar ook het stimuleren en participeren in het publieke 
debat over buitenlandthema’s is voor BZ van wezenlijk belang. De gedachtewisseling tussen BZ-
directies, ESA als aanspreekpunt voor Clingendael en Clingendael over het publieke debat – met 
inachtneming van de onafhankelijkheid van Clingendael – is te beperkt volgens de meeste 
betrokken geïnterviewden. Immers BZ heeft ook belang bij een goed publiek debat, maar er is 
weinig discussie hoe dat in de praktijk kan worden vormgegeven. BZ-directies worden verzocht 
om hun reactie te geven op de jaarplannen voor de publieke platformfunctie, maar dit is 
onvoldoende voor een inhoudelijke discussie over de verschillende rollen in het publieke debat. 
BZ-respondenten geven aan dat een dergelijke discussie wel zinvol zou zijn. Wanneer het 
kennismanagement betreft is ook het onderzoeksprogramma Progress van belang. BZ’ers 
refereerden aan afstemmingsproblemen en moeilijkheden met de vraagarticulatie vooral in fase 1 
van Progress (2017-2019. In het nieuwe Progress-programma 2020-2023 zijn er wel verbeteringen 
doorgevoerd op deze punten. Echter interviews wijzen nog steeds op ‘zwalkend beleid’ op het 

 
5  De andere drie artikelen zijn Versterkte internationale rechtsorde, Veiligheid en stabiliteit en Effectieve Europese samenwerking. 
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gebied van kennismanagement en een heldere visie op de rol van Clingendael als onafhankelijke 
denktank, terwijl de noodzaak voor adequaat kennisbeheer bij BZ zeer hoog is.  

In sectie 2.1 werd al gerefereerd aan het beleidskader en de algemene doelstelling voor deze 
subsidie. Het valt op dat de titel is “Beleidskader denktankfunctie Clingendael 2017-2020”, maar in 
de praktijk betreft het de publieke platformfunctie. De publieke platformfunctie kan inderdaad 
onderzoeksactiviteiten omvatten, maar gezien de brede algemene doelstelling en de noodzaak om 
verschillende activiteiten uit te voeren, is de ruimte voor diepgaand onderzoek beperkt. Daarom 
berust de publieke platformfunctie in belangrijke mate op onderzoeksactiviteiten die op een andere 
manier gefinancierd zijn, inclusief Progress. Die complementariteit wordt niet benoemd in het 
beleidskader, maar is volgens geïnterviewden wel van belang. Zo zou de versnippering van BZ-
subsidies voor allerlei denktankactiviteiten van Clingendael meer aandacht vereisen van zowel BZ 
als Clingendael. Verder wijzen interviews op vermeende tegenstrijdigheid van sommige vereisten 
uit het beleidskader zoals verbredend en verdiepend zijn, conventionele wijsheden uitdagen en 
innovatief zijn; allemaal via een focus op het publieke debat. 

2.5  Casestudy: Buitenland Barometer  

In het subsidievoorstel van Clingendael voor de publieke platformfunctie was de Buitenland 
Barometer als een nieuwe activiteit opgenomen. Het doel van dit periodieke opinieonderzoek is 
om de opvattingen van Nederlanders over internationale ontwikkelingen en het Nederlandse 
buitenlandbeleid te peilen en verklaren, zowel voor een Nederlands als een internationaal publiek.  

Clingendael is van mening dat de Buitenland Barometer een belangrijke innovatie betekent in het 
Nederlandse buitenland- en Europadebat, omdat er geen systematisch periodiek onderzoek op dit 
gebied wordt gedaan. Clingendael geeft ook aan dat er een grote behoefte aan dergelijk onderzoek 
zou bestaan, omdat er een sterk verkokerd debat over buitenlandthema’s plaatsvindt, waarbij 
groepen elkaar niet onderling treffen. Deze behoefte is in interviews onderschreven en ook 
expliciet aangegeven door de Minister van Buitenlandse Zaken, de Secretaris-Generaal en de BZ-
bestuursraad. Daarnaast wordt ook aangegeven dat in andere landen, vooral in Europa, er behoefte 
is aan duiding van het Nederlandse standpunt dat niet goed wordt begrepen. De Barometer zou 
ook in deze behoefte kunnen voorzien.  

Na de selectie van thema’s, het opstellen en testen van vragenlijsten, en het samenstellen van een 
geschikt sample van respondenten, zijn tussen september 2019 en april 2020 drie peilingen verricht 
waaraan in totaal 49.824 Nederlanders hebben deelgenomen. De derde post-corona peiling in april 
2020 is toegevoegd om Covid-gevoeligheid te testen. Uiteindelijk hebben 17.136 respondenten ook 
de derde peiling ingevuld. In de definitieve Barometer dataset voor de eerste twee waves wordt 
gewerkt met 23.593 valide respondenten. Kieskompas werkt met een panel op basis van zelfselectie 
en er is veel aandacht besteed bij het samenstellen van de sample aan een goede vertegenwoordiging 
van ondervertegenwoordigde groepen, zoals te lezen is in de methodologische verantwoording.  

Een enkele geïnterviewde geeft aan dat er al verschillende opiniepeilingen in Nederland bestaan die 
buitenlandvragen bevatten. Zo komt het burgerperspectief op buitenlandgebied terug bij 
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in bijvoorbeeld specials over migratie of 
Europa, en in onderzoek in opdracht van BZ (zie Annex 4 voor referenties). Ook komen er in de 
Eurobarometer - opiniepeilingen van het Europese Parlement- wel buitenlandthema’s aan de orde 
(zie Annex 4). Internationale survey-bureaus als PEW-research, en buitenlandse denktanks als 
European Council on Foreign Relations (ECFR), die opiniepeilingen (laten) doen over 
internationale onderwerpen in Europese landen, zouden Nederland met enige regelmaat overslaan, 
omdat er weinig goede informatie beschikbaar is. Het valt buiten het kader van deze evaluatie om 
uitgebreid onderzoek te doen naar de manier waarop dit andere opinieonderzoek is verricht en met 
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welke regelmaat welke thema’s zijn afgedekt. Echter op basis van de interviews en een beperkte 
analyse van deze andere onderzoeken stelt het evaluatieteam vast dat de Buitenland Barometer van 
Clingendael aanvullende meerwaarde heeft door het grote aantal thema’s dat systematisch wordt 
onderzocht, de grote steekproef in combinatie met de drie waves, en de thematische analyse waar 
ook inhoudelijke buitenlandexperts van Clingendael bij zijn betrokken. Daarom wordt de relevantie 
van een Buitenland Barometer breed onderschreven. 

De Barometer heeft een bijzonder lange aanloopperiode gehad, waardoor de eerste resultaten pas 
in september 2020 beschikbaar zijn gekomen. Clingendael had nauwelijks capaciteit op het gebied 
van kwantitatief onderzoek, en de uitrol van de Barometer was lang afhankelijk van de Algemene 
Directeur die verantwoordelijk was voor de reorganisatie en andere zaken. Achteraf kan vastgesteld 
worden dat de planning te ambitieus was. Clingendael zocht wel naar externe partners, maar dit 
heeft veel tijd in beslag genomen. Na een zoekperiode is in Kieskompas een goede complementaire 
partner gevonden. In 2019 kon Clingendael een eigen kwantitatief onderzoeker aantrekken en dit 
leidde tot versnelling in de uitrol van de Barometer.  

De kosten voor de Barometer voor de periode 2017 tot 2019 zijn € 228.000 (Figuur 2.5). Het 
budget voor 2020 is € 204.000, omdat het grootste deel van de uitrol dit jaar plaats vindt. De 
uitbesteding van het mede opstellen van de vragenlijsten en uitvoeren van de survey aan 
Kieskompas als gespecialiseerd opinieonderzoeksinstituut is een belangrijke kostenpost die door 
Clingendael uit de activiteitensubsidie wordt betaald. De lange aanloopperiode heeft de 
doelmatigheid van deze activiteit zeker negatief beïnvloed, maar moet in het licht worden gezien 
van het innovatieve karakter van dit instrument en de leercurve binnen Clingendael. 

Figuur 2.5. Barometer budget (in €000). 

 
Bron: Clingendael Jaarplannen en jaarverslagen publiek platform 

Er zijn veertien thema’s gekozen voor de Barometer, op basis van brede consultaties tussen experts, 
Kieskompas en BZ-medewerkers, waarbij rekening is gehouden met het actuele debat en nieuwe 
BZ-strategieën. De twee eerste Nederlandstalige Alerts (Rusland en Trans-Atlantische 
betrekkingen) zijn in september 2020 gepubliceerd evenals de methodologische verantwoording. 
Alle resultaten/alerts zullen zowel in het Engels als Nederlands worden uitgebracht. Het uitbrengen 
van de publicaties wordt zo goed mogelijk afgestemd op de actualiteit en politieke agenda. Zo zijn 
er verschillende activiteiten ondernomen om de resultaten onder de aandacht te brengen zowel bij 
beleidsmakers als het brede publiek. Er zijn expertbijeenkomsten georganiseerd met betrokken BZ-
directies en ook met buitenlandwoordvoerders in de Tweede Kamer. De samenwerking met het 
AD heeft geleid tot twee publicaties: “Rusland is voor velen nog een vijand, maar hoe kijken zij 
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eigenlijk tegen ons aan?” en ”Onderzoek Clingendael: Vaarwel Amerika, hallo Frankrijk en 
Duitsland” op resp. 20 en 21 september 2020. Ook andere nationale en internationale media zoals 
de Financial Times, NRC, VK, NRC, FD, het Parool, De Morgen, BNR gaven aandacht aan de 
eerste Barometer resultaten.6 Er zijn publieksbijeenkomsten gepland in de regio met AD-lezers 
waarbij ook BZ-directeuren aanwezig zullen zijn. Daarmee bereikt Clingendael een nieuw breder 
publiek. De geplande aftrap op 28 september in aanwezigheid van de minister van BZ moest 
gecanceld worden i.v.m. Covid-19. Ook wordt samenwerking gezocht met een vaste TV-partner. 
Tot slot zal de internationale uitrol en samenwerking met instituten zoals PEW veel aandacht 
krijgen.  

Kortom, de Buitenland Barometer is zeker relevant en kan potentieel ook zeker effectief zijn, maar 
het is nog te vroeg om dat nu al volledig te kunnen beoordelen, maar de eerste resultaten hebben 
zeker bijgedragen een het publieke debat.  

 
6  Zie voor een overzicht https://www.clingendael.org/nl/research-program/buitenland-barometer 
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3. Effectiviteit  

Er zijn twee evaluatievragen met betrekking tot effectiviteit die in dit hoofdstuk beantwoord 
worden: 

• Wat zijn de outputs van de activiteiten die in het kader van de denktankfunctie zijn 
uitgevoerd in termen van bereik (aantallen en typering van deelnemers, alsmede 
aanwezigheid op conferenties en uitnodiging van gerenommeerde sprekers), belangstelling 
en gebruik, en communicatie en zichtbaarheid (sectie 3.1)? 

• Wat zijn de outcomes van de activiteiten die in het kader van de denktankfunctie zijn 
uitgevoerd in termen van kwaliteit en waardering van de activiteiten, bijdrage aan het 
publieke debat en buitenlands beleid, en de gezaghebbendheid van Clingendael (sectie 3.2)? 

Op basis van de door Clingendael verzamelde informatie is het wel mogelijk om het bereik van 
enkele specifieke activiteiten weer te geven, maar als het gaat om de waardering van de activiteiten 
(outcome-niveau) maken de respondenten – zowel in de interviews als in de survey – geen 
onderscheid tussen de publieke platformactiviteiten en op een andere manier gefinancierde 
Clingendael activiteiten. De contributie – attributieproblematiek wordt in sectie 3.3 uiteengezet 
alsmede de analyse van sterke en zwakke punten van Clingendael die aan effectiviteit is gerelateerd.

Hoofdbevindingen effectiviteit: 

• In de periode 2017-2020, laat het overzicht van het bereik van de publieke 
platformactiviteiten een duidelijke, aanzienlijke en continue stijging zien in termen 
van aantal page views van de website, lezers van publicaties, etc. 

• De Clingendael gebruikers hebben een gevarieerde achtergrond qua gender, en 
professionele achtergrond en aanzienlijk meer niet-Nederlanders worden bereikt dan in het 
verleden het geval was. Via de Barometer zou een nog breder publiek bereikt moeten worden. 

• Respondenten van de surveys en in interviews geven aan dat de communicatie door 
Clingendael is verbeterd en ook de zichtbaarheid in de binnenlandse en buitenlandse 
media is sterk toegenomen met een gemiddelde van twee keer per dag. De zichtbaarheid 
in internationale media is nog minder dan in Nederland, maar is ook sterk toegenomen. 

• De Clingendael bijeenkomsten en de publicaties worden ruim geconsulteerd en gewaardeerd. 

• De kwaliteit van de analyse door Clingendael en het brede aantal onderwerpen wordt 
hoog gewaardeerd, terwijl de waardering voor verdieping en met name innovatieve analyses 
nog steeds positief is, maar wel lager. 

• Clingendael heeft de hubfunctie verder ontwikkeld. Daardoor komen gerenommeerde 
sprekers naar Clingendael bijeenkomsten en wordt meer samengewerkt met universiteiten en 
internationale denktanks. 

• Respondenten zijn van mening dat Clingendael een goede bijdrage levert aan het 
publieke debat in Nederland, terwijl Clingendael ook in toenemende mate bijdraagt aan 
het internationale debat. Daar dragen de publicaties, bijeenkomsten en media-optredens aan 
bij. 

• Een meerderheid van de respondenten is ook van mening dat Clingendael een bijdrage 
levert aan de vorming van het buitenlandse beleid. In het gepolitiseerde klimaat rondom 
over het Nederlandse buitenlandbeleid is het niet eenvoudig om bij te dragen aan het beleid. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de ontvangststructuur bij BZ en de ontvankelijkheid voor 
onafhankelijk beleidsadvies, die beperkt zou zijn volgens geïnterviewden en zoals blijkt uit de 
China casestudy.  

• De reputatie en gezaghebbendheid van Clingendael t.o.v. andere internationale 
denktanks is duidelijk toegenomen, hoewel er nog ruimte is voor verdere verbetering. 
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3.1  Outputs: doelgroepen, bereik en communicatie 

Bereik 

Clingendael heeft zelf een goed algemeen overzicht bijgehouden van het bereik van de activiteiten 
in het kader van deze subsidie en het bereik van Clingendael in bredere zin. Zo wordt het aantal 
page views van de website gemonitord en het aantal keren dat bepaalde publicaties zijn geopend 
en bijeenkomsten zijn bezocht. Die gegevens zijn vermeld in interactieve rapportages m.b.t het 
publieke platform en de zelfevaluatie. Op verzoek van het evaluatieteam heeft Clingendael ook 
aangegeven hoeveel page views er zijn voor de alerts. Dit geeft nader inzicht, maar is niet gedaan 
voor alle activiteiten omdat dat erg veel werk zou zijn. Verder is er geen inzicht in kenmerken van 
lezers van publicaties of bezoekers van evenementen, zoals leeftijd, gender en professionele 
achtergrond. Er zijn wel algemene kenmerken van de Clingendael website bezoekers en afnemers, 
maar deze gegevens worden niet per activiteit of speciaal voor de verantwoording van deze subsidie 
verzameld. Dat komt ook niet aan de orde in het beleidskader en BZ heeft hier niet om verzocht. 
In Figuur 3.1 is het bereik van de website en sociale media weergegeven: 

Tabel 3.1. Website bezoekers Clingendael en andere sociale media, 2017-2020. 

Website & Outreach 2017 2018 2019 
2020 (t/m 

juni) 

Page views 887.467  987.620  1.360.000 624.955 

Clingendael’s weekly Newsletter (#abonnees) 6.259  7.023  8.626 10.718 

Twitter volgers 9.120  10.409  12.899 14.300 

LinkedIn volgers 9.023  11.320  16.163 18.215 

Facebook volgers 4.820  5.500  6.593 7.059 
Bron: Clingendael Dashboard Publiek Platform 2017-2020 

Terwijl er in 2016 slechts 335.000 page views waren liep dit snel op vanaf 2017 toen de website 
werd vernieuwd als één van de activiteiten in het kader van de publieke platformfunctie. Volgens 
de door Clingendael aangeleverde aanvullende gegevens die zijn gecheckt door het evaluatieteam 
is het gemiddeld aantal page views voor de Alerts gestegen van 460 in 2017, naar 1.650 in 2019 en 
ruim 1000 in 2020 (dit laatste aantal zal zeker nog verder toenemen. Het aantal keren dat Policy 
Briefs worden geopend ligt lager, maar is ook gestegen in de loop van de evaluatieperiode. Het 
aantal page views van de Clingendael Spectator verdubbelde van 2017 tot 2020 met 207.000 in 
2017 tot 205.000 voor alleen het 1e half jaar van 2020, terwijl iets minder dan de helft van de 
Spectator lezers van buiten Nederland komt.7 Het gemiddeld aantal streams van de top-5 podcasts 
ligt beduidend lager met 535 streams, terwijl iets minder dan de helft van de Spectator lezers van 
buiten Nederland komt. Een overzicht van de top-5 van publicaties qua bereik geeft aan dat een 
opiniestuk over corona in 2020 bovenaan staat met bijna 12.000 page views (exclusief de lezers van 
de NRC online en papieren editie). Op de tweede plaats staat een Brexit alert met 4.700 page views. 
Dit is ruim boven de hiervoor genoemde gemiddelden. 

Aan de fysieke publieksbijeenkomsten (locaties als Permanente Vertegenwoordiging (PV) Brussel, 
De Balie, Humanity House, Glazen Zaal, Nieuwspoort) namen meestal 100-200 deel. Er zijn 
bijeenkomsten in Brussel georganiseerd samen met de PV of andere denktanks en dat was naar 
tevredenheid van de verschillende partijen. Er is nagedacht over een eigen Clingendael locatie in 
Brussel, maar interviews geven aan dat dit niet nodig wordt geacht. Ook in Den Haag zijn 
verschillende locaties gebruikt. Het is de bedoeling dat bij de uitrol van de Barometer regionale 

 
7  . Instituut Clingendael. (2020b). Zelfevaluatie Activiteitensubsidie Instituut Clingendael Januari 2017 t/m juni 2020, p.16. 
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bijeenkomsten samen met het AD en in aanwezigheid van BZ-staf zal worden georganiseerd op 
verschillende plekken in het land. De webinars hebben vooral tijdens de corona lockdown een 
grote vlucht genomen. De publieke online webinars tellen soms wel een vertienvoudiging aan 
kijkers op YouTube (Sico van der Meer en Huib Modderkolk 2.000 kijkers, webinar met Kaag en 
Sijbesma 1.300 kijkers, webinar COVID-19 en Rusland 1.600 kijkers). Met de online publieke 
events heeft Clingendael een meer verscheiden en jonger publiek weten aan te trekken, d.w.z. een 
publiek dat zich van nature veel meer online beweegt (sociale media).  

Aan de fysieke expertbijeenkomsten namen gemiddeld 25-40 deelnemers deel en dat geldt ook voor 
de online events. Ook dit type event (indien geen Chatham House Rule) is online gestreamed op 
YouTube. Zo telt het webinar ‘What will US-Chinese competition mean for European security?’ 
op 8 oktober 2020 bijvoorbeeld 427 kijkers. Hier is te zien dat niet alleen BZ de bijeenkomst volgt, 
maar dat meer verschillende ministeries en meer verschillende experts uit buiten- en binnenland 
deelnemen/kijken. Omdat alle livestreams blijven staan op YouTube, groeit het aantal kijkers nog 
gestaag. 

Tot slot is een overzicht gemaakt van het aantal sprekers bij de bijeenkomsten. Dit overzicht toont 
een grote verscheidenheid aan sprekers met verschillende achtergronden en nationaliteiten. 
Interviews geven dan ook aan dat Clingendael voldoende gerenommeerde sprekers weet aan te 
trekken voor haar bijeenkomsten.  

Bovenstaand overzicht geeft aan dat de hubfunctie van Clingendael ook aanzienlijk verbeterd is, 
voor de publicaties werkt Clingendael meer samen met associates, andere denktanks en 
universiteiten. Dat heeft geleid tot een verbreding van het netwerk, waaruit Clingendael kan putten 
om sprekers uit te nodigen voor de bijeenkomsten. In interviews wordt aangegeven dat Clingendael 
beter netwerkt, maar ook dat er nog ruimte is voor verbetering. 

Belangstelling en gebruik 

De surveyresultaten geven aan dat 30% van de respondenten minstens aan één publieks-
bijeenkomst heeft deelgenomen, terwijl 40% niet heeft deelgenomen en 30% niet (meer) weet of 
ze hebben deelgenomen (zie Annex 5, Figuur A5.8). Wat de expertbijeenkomsten betreft geeft de 
BZ-survey aan dat die vooral populair zijn bij beleidsmakers van Buitenlandse Zaken: 45% van de 
respondenten uit deze groep heeft er minstens één keer aan deelgenomen (zie Annex 5, Figuur 
A5.8). De surveyresultaten met betrekking tot gebruik van de verschillende publicaties liggen in lijn 
met de gegevens op het gebied van bereik en geven aan zeer frequent (20 tot 25%) tot frequent 
(nog eens 25%) hiervan gebruik te maken (zie Figuur 3.1). De website wordt het meeste 
geconsulteerd. De podcasts worden een stuk minder beluisterd. Dit betekent dat de Clingendael 
Spectator, Website, Policy Brief en Alert regelmatig door de respondenten gelezen, geconsulteerd 
of gescand worden. Daarbij zien we dat de Clingendael respondenten net iets frequenter de 
publicaties consulteren in vergelijking met de beleidsmakers van BZ (zie Annex 5, Figuur A5.10).  
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Figuur 3.1. Survey: Frequentie van gebruik van Clingendaelpublicaties.  

  

Het beeld van het daadwerkelijk gebruik van de publicaties toont dat ongeveer 60% van de 
respondenten de publicaties leest, ofwel diagonaal (30%) ofwel volledig (30%) (zie Figuur 3.2). Een 
minderheid van 5-10% leest enkel de titels van de artikels en een andere kleine minderheid 
bespreekt de artikels met collega’s.  

Figuur 3.2. Survey: Gebruik van Clingendaelpublicaties.  

 

Op de surveyvraag waarom men deelneemt aan activiteiten en waarom men publicaties consulteert 
(zie Annex 5, Figuur A5.12) antwoordt 50 - 60% van de respondenten dat ze dit doen om hun 
kennis te verruimen en te verdiepen, om een verwijzing te maken in rapporten of memo’s of om 
een Nederlandse invalshoek te verkrijgen op een bepaald thema. Slechts een zeer kleine minderheid 
van de respondenten vindt de activiteiten en publicaties niet interessant en verkiest het werk van 
andere denktanks.  
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Communicatie en zichtbaarheid 

De geïnterviewden geven aan dat ze de communicatie van Clingendael duidelijk verbeterd vinden 
de afgelopen jaren. Daar speelt de vernieuwde website en het gebruik van sociale media een 
belangrijke rol in. Tevens is veel aandacht besteed, vooral ook via het peer review proces, aan een 
meer aantrekkelijke presentatie door goed vormgeving, gebruik van infographics en toegankelijk 
taalgebruik. Dit wordt gesignaleerd en gewaardeerd zoals blijkt uit de ruim 50% van de 
surveyrespondenten die de toegankelijkheid van taalgebruik, visuele presentatie, etc. hoog tot zeer 
hoog waardeert. Ook de informatie van bijeenkomsten wordt door bijna 50% als goed tot zeer 
goed aangemerkt (zie Annex 5, Figuur A5.21). 

Wat betreft de zichtbaarheid van Clingendael in de media zijn de geïnterviewden, bijna zonder 
uitzondering van mening dat Clingendael meer zichtbaar is geworden, vooral in Nederland, en in 
meer beperkte mate internationaal. Terwijl in het verleden de algemene directeur van Clingendael 
vrijwel het enige externe boegbeeld was vooral op het gebied van vrede en veiligheid, zijn er nu 
meerdere toonaangevende Clingendaelers op meerdere thema’s zichtbaar in diverse media. 
Geïnterviewden geven aan dat Clingendael goed zichtbaar is als commentator op actuele 
internationale kwesties d.w.z. in een meer passieve rol, terwijl ze nog zichtbaarder zouden zijn 
indien ze zelf proactief het publieke debat zouden entameren. Clingendael erkent dat niet iedere 
onderzoeker automatisch goed is om een standpunt in de media naar voren te brengen. Bij het 
aantrekken van nieuwe medewerkers wordt dat nu meegenomen in de profielkenmerken. Ook 
worden mediatrainingen gevolgd die niet uit deze activiteitensubsidie worden betaald. 

Uit de survey blijkt desalniettemin dat 40-60% van de respondenten geen mening heeft over 
Clingendael’s aanwezigheid in de media (Figuur 3.3). De zichtbaarheid in de Nederlandse media 
wordt door 60% gesignaleerd en ruim 20% geeft aan dat die zichtbaarheid goed tot zeer goed is. 
Nog eens ruim 20% vindt Clingendael gematigd zichtbaar is in de Nederlandse media en 10% vindt 
dit onvoldoende. De zichtbaarheid in internationale media en sociale media wordt aanmerkelijk 
lager gewaardeerd, zoals ook in interviews is aangegeven. Dit betekent dat er ondanks duidelijke 
vooruitgang in de zichtbaarheid van Clingendael, er nog aanzienlijke ruimte voor verdere 
verbetering is.  

Figuur 3.3. Survey: Zichtbaarheid van Clingendael in de media. 
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3.2  Outcomes: kwaliteit en waardering  

Verdieping, verbreding, innovatie en kwaliteit 

Het beleidskader uit 2016 (zie sectie 2.1) noemt als één van de vereisten: Actualiteit en innovatie: 
signaleringen en adviezen moeten verrassen, en nieuwe invalshoeken inbrengen in de discussie 
(verbreding, verdieping, conventional wisdoms uitdagen).8 In de survey is de respondenten gevraagd 
om een aantal van deze aspecten te scoren en dat levert het beeld in Figuur 3.4 op.  

Figuur 3.4. Survey: Kwaliteit van Clingendaelpublicaties en -bijeenkomsten. 

 

De antwoorden uit de survey geven aan dat 65% van de respondenten de publicaties en 
bijeenkomsten van hoge tot zeer hoge kwaliteit vindt en 27% heeft geen mening. Het algemene 
oordeel over de kwaliteit is daarmee positief. Ook de interviews gaven aan dat men de kwaliteit 
positief beoordeeld. Clingendael heeft een speciaal peer review proces voor de publieke platform 
publicaties, waarbij iemand uit de inhoudelijke unit van de auteur, de programmaleider voor het 
publieke platform en het hoofd communicatie de publicaties lezen en van commentaar voorzien. 
Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor de inhoudelijke kwaliteit, maar ook voor de 
toegankelijkheid en de presentatie. Dit proces is in de loop van de jaren verfijnd. 

Survey-respondenten zijn in bijna gelijke mate positief over de diepte van de analyse, namelijk 60% 
vindt dit goed tot zeer goed. In de interviews komt wat meer nuance naar voren wanneer het gaat 
om de diepgang van de analyse, met name in contrast met de verbreding van de analyse. Vrijwel 
alle geïnterviewden stellen vast dat Clingendael zich de laatste jaren op een breder aantal 
onderwerpen is gaan richten zoals China, Brexit, duurzaamheid en globalisering. Daar is men zeer 
positief over.  

Enkele geïnterviewde personen vrezen dat deze verbreding ten koste zou kunnen gaan van de 
noodzakelijke verdieping op onderwerpen. Immers gezien het grote aantal internationale thema’s 
en de beperkingen van financieringsbronnen – zelfs indien die gediversifieerd en uitgebreid worden 
– zal Clingendael keuzes moeten maken t.a.v. het aantal thema’s en de diepgang van de analyse, zo 

 
8  Onder deze noemer wordt ook genoemd “en tegelijkertijd aansluiten bij beleidsdiscussies (qua timing en qua inhoud.)” Dit 

aspect is onder de relevantie aan de orde gekomen. 
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geven geïnterviewden aan. Het is uiteraard niet zo dat verbreding en verdieping diametraal 
tegenover elkaar staan, maar er zit wel een zekere spanning tussen deze vereisten. Clingendael geeft 
zelf aan dat verbreding en verdieping ook samen kunnen gaan, zoals het geval is geweest voor twee 
nieuwe thema’s China en Brexit (zie sectie 3.3). Geïnterviewden noemen deze terreinen ook vaak 
en tevens migratie als nieuw terrein waar goede analyses zijn verricht. Dit spanningsveld tussen 
verbreding en verdieping vergt volgens respondenten ook in de toekomst aandacht.  

Opvallend is dat het oordeel over de mate van innovatie van Clingendael (zie Figuur 3.5) duidelijk 
minder positief is dan het oordeel over de kwaliteit en diepgang van de analyse, want slechts 30% 
van de respondenten vindt Clingendael in (zeer) hoge mate innovatief. Een kwart vindt dat in 
slechts beperkte mate het geval. Dit komt overeen met de bevindingen uit interviews waar innovatie 
zeker niet als één van de sterkste punten van Clingendael wordt gezien, maar waar duidelijk ruimte 
voor verbetering is. Een hieraan verwant thema is de opinie over de mate waarin Clingendael 
interdisciplinair werkt en vernieuwende onderzoeksmethoden toepast. Enkele personen maken 
daar wat kritische kanttekeningen bij. Er wordt erkend dat Clingendael meer dan in het verleden 
interdisciplinair is gaan werken. Zo heeft de economische invalshoek meer aandacht gekregen (zie 
China en Brexit). De kritische personen geven aan dat nog meer interdisciplinariteit gewenst zou 
zijn. In dit verband wordt ook verwezen naar de complementariteit en samenwerking met andere 
(internationale) denktanks en universiteiten. Hieraan is volgens geïnterviewden duidelijk meer 
aandacht besteed, maar dit zou nog verder uitgewerkt kunnen worden.  

Een aantal geïnterviewden vindt de activiteiten van Clingendael te zeer “mainstream” en ingebed 
in een zeer lange traditie waarbij het Nederlandse beleid, en de duiding daaromtrent, werden 
afgestemd op de Trans-Atlantische relatie met de VS. Deze geïnterviewden verwachten dat 
Clingendael deze traditionele relatie ter discussie durft te stellen en daarbij nieuwe denkkaders 
aanreikt. Zeker nu de wereld meer multipolair geworden is en de VS niet meer de lead neemt in 
geopolitieke en wereldwijde vraagstukken. Dit betreft een bredere discussie dan alleen het publieke 
platform. 

Een laatste aspect betreft de diversiteit in gezichtspunten van Clingendael die in de survey ook een 
wat lagere waardering krijgt dan de kwaliteit en diepgang van de analyse, met een score van 38% 
die dit goed of zeer goed vindt. De interviews gaven op dit punt verschillende meningen weer. 
Allereerst gaf men aan dat Clingendael vooral op externe EU-onderwerpen is gericht en minder op 
de interne EU en institutionele onderwerpen. Verder signaleerden betrokkenen dat de Clingendael 
standpunten van hun Europa experts vrij ver uiteenlopen en er werd zelfs gesproken van een 
‘stammenstrijd’ tussen de meer klassieke Europese integratiegerichtheid en de meer Nederlandse 
Eurosceptische opstelling. Clingendael herkent dit punt, maar is van mening dat een diversiteit aan 
opinies de onafhankelijkheid benadrukt. Alle medewerkers moeten zoveel mogelijk ‘evidence-
based’ werken en zijn ingekaderd in een robuust peer review proces. Een aantal geïnterviewden 
buiten Clingendael signaleerde echter dat de grote diversiteit of zelfs tweedeling in hun ogen 
afbreuk deed aan het externe optreden van Clingendael. Ook zou het Clingendael belemmeren om 
op dit belangrijke Europaterrein effectief als denktank te functioneren, terwijl er ook geen 
alternatief is voor Clingendael. De optelsom van individuen zou niet tot de noodzakelijke 
meerwaarde leiden. Anderen vonden echter die diversiteit juist positief.  
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Effect op personen en bijdrage aan het publieke debat 

In Figuur 3.5 is het antwoord op de vraag in hoeverre Clingendael bijeenkomsten en publicaties 
effect heeft gehad op het denken van respondenten weergegeven, waarbij 67% van mening is dat 
hun denken over internationale relaties zeker door Clingendael is beïnvloed. 

Figuur 3.5. Survey: Effect van Clingendael op het persoonlijk denken over 
internationale relaties. 

 

In de survey is eveneens gevraagd naar de mening over Clingendael’s bijdrage aan het publieke 
debat over internationale zaken in Nederland, in de EU en daarbuiten (zie Figuur 3.6). 

Figuur 3.6. Survey: Bijdrage van Clingendael aan het publieke debat. 

 

Respondenten zijn van mening dat een grotere bijdrage aan het debat in Nederland dan aan het 
Europese/internationale debat wordt geleverd. Dat was te verwachten ook op basis van het 
overzicht van de aanwezigheid van Clingendael in de Nederlandse en internationale media. Terwijl 
40% van mening is dat een hoge tot zeer hoge bijdrage aan het debat in Nederland wordt geleverd 
(en bijna 60% geeft aan dat er enige bijdrage is), is dat 30% voor de bijdrage aan het 
Europese/internationale debat. Dit beeld is bevestigd en verder genuanceerd in interviews. Men 
geeft aan dat Clingendael heel duidelijk internationaal actiever en zichtbaarder is geworden en nu 
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ook bijdraagt aan het internationale debat, terwijl dat in het verleden nauwelijks het geval was. Zoals 
hiervoor al aangeven, ziet men ook nog veel ruimte voor verdere verbetering. 

Bijdrage aan buitenlands beleid 

De BZ-staf is gevraagd naar hun mening over het effect van Clingendael op de vorming van het 
buitenlands beleid (zie Figuur 3.7): 

Figuur 3.7. Survey: Mening van BZ-staf over Clingendael’s bijdrage aan 
beleidsvorming. 

 

56% van de BZ- respondenten vindt dat Clingendael op zijn minst enig effect heeft op de 
totstandkoming van het Nederlandse buitenlandbeleid. Dat is een vrij hoog percentage dat in het 
licht moet worden gezien van het vrij lage responspercentage van de BZ-survey van iets minder 
dan 5%. In interviews wordt gesteld dat Clingendael weliswaar enig effect heeft, maar dat dat vrij 
beperkt is. Volgens geïnterviewden -inclusief BZ- heeft dit vooral ook te maken met de 
ontvangststructuur bij BZ en de ontvankelijkheid voor onafhankelijk beleidsadvies, die beperkt zou 
zijn. Daarbij wordt vaak verwezen naar de recente Chinastrategie (zie sectie 3.3) en de Ruslandbrief, 
waarbij slechts een zeer beperkt deel van het advies is overgenomen. Juist bij deze outcome speelt 
zeer expliciet dat de activiteiten ondernomen in het kader van Progress, de publieke platformfunctie 
maar ook de Clingendaelbijdrage aan AIV-advies inzake China door elkaar lopen. 

De onafhankelijkheid van Clingendael wordt door niemand echt in twijfel getrokken en de meesten 
stellen vast dat Clingendael in de loop van de tijd meer tegenspraak is gaan leveren aan de 
ministeries. Sommige personen vinden Clingendael nog steeds te weinig de ‘luis in de pels’ functie 
vervullen, maar anderen zijn van mening dat dat in voldoende mate wordt gedaan. Men geeft 
daarbij aan dat indien Clingendael te veel ‘luis in de pels’ zou zijn, dit ten koste zou gaan van de 
effectiviteit om het buitenlandse beleid te beïnvloeden. Niet-Nederlandse respondenten geven 
expliciet aan dat er behoefte is aan duiding van het Nederlandse geluid in het EU-debat naast het 
officiële politieke standpunt. Daarbij wordt wel verwezen naar het 2019 Clingendaelrapport 
“Weinig empathisch, wel effectief” in opdracht van de vaste Kamercommissie voor Europese 
Zaken van de Tweede Kamer9 en veranderingen die sindsdien zijn opgetreden. Vooral ook in Zuid-

 
9  Clingendael, april 2019, Weinig empathisch, wel effectief’, Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese 
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Europese landen, zo wordt gesteld, zou er behoefte zijn aan een onafhankelijk Nederlands geluid 
en/of duiding van het Nederlandse standpunt. Dat wordt nu nog gemist volgens enkele 
respondenten. Wellicht zouden de barometerpublicaties hier ook een rol in kunnen spelen.  

Clingendael als internationale denktank 

Clingendael verwijst zelf in jaarrapporten en in de zelfevaluatie naar de verbeterde ranking op de 
lijst van internationale denktanks. De Global Go To Think Tanks index rapporten die sinds 2006 
worden gepubliceerd zijn het meest bekend. Elk jaar beoordelen peers de aangemelde denktanks 
volgens een vaste vragenlijst. In 2019 zijn in totaal 8.250 denktanks geregistreerd, waarvan meer 
dan 2.200 in Europa waarvan 83 in Nederland en ruim 2000 in Noord-Amerika. In Tabel 3.2 is de 
Clingendael ranking in de rapporten 2008-201910 voor de belangrijkste lijsten weergegeven: 

Tabel 3.2. Clingendael ranking volgens Global Go To Think Tank Reports 2008-2019. 

Year GGTR Clingendael 
rank on Top-

50/100 
worldwide (non-

US) 

Clingendael rank on 
Top-25/40 Western 

Europe 

Clingendael rank 
on Top-150/100 

worldwide (US and 
non-US) 

Clingendael rank 
on Top Foreign 

Policy & 
International 

Affairs 

2008 -- 25   

2009 24 28   

2010 19 15   

2011 25 14   

2012 21 16 28  

2013 24 15 31 31 

2014 24 11 34 30 

2015 24 17 46 41 

2016 22 17 48 39 

2017 19 10 33 25 

2018 14 10 26 19 

2019 14 10 25 17 

De laatste jaren is de ranking van Clingendael aanzienlijk verbeterd. Van de Europese denktanks 
staat Bruegel bovenaan (ook op de Top-50 wereldwijd van non-US denktanks, terwijl ook het Britse 
International Institute for Strategic Studies (IISS) en Chatham House naast het Franse Institute of 
International Relations (IFRI) in de top-5 op de algemene denktanklijsten staan. Wanneer het gaat 
om denktanks op het gebied van buitenlands beleid en internationale betrekkingen wereldwijd staat 
Clingendael op de 17e plaats in 2019 en staan alleen dezelfde Britse en Franse denktanks plus de 
Duitse, Italiaanse en Spaanse internationale denktank daar vlak boven. Veel nationale denktanks 
en ook Bruegel staan veel lager op deze lijst. Hoewel deze rankings geen absolute waarde kan 
worden toegekend, geeft de verbeterde ranking van Clingendael wel een duidelijke indicatie van 
toenemende internationale bekendheid en gezaghebbendheid.  

Dit beeld wordt bevestigd in interviews en de grote meerderheid van de geïnterviewden is van 
mening dat Clingendael internationaal meer zichtbaar en gezaghebbender is geworden. Daarbij 
wordt tevens opgemerkt dat Clingendael meer is gaan samenwerken met andere denktanks en de 
complementariteit zoekt. De verbeterde hubfunctie draagt hier positief aan bij. Men geeft wel aan 
dat er nog zeker ruimte is voor verdere verbetering op dit terrein om een vergelijkbare 
internationale profilering te hebben als Bruegel, CEPS, IISS en IFRI, maar de onderlinge 

 
10  McGann, J.G. (2020). TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. 2008-2019 Global Go To Think Tank Index Report. 

https://repository.upenn.edu/think_tanks/ 
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vergelijkbaar blijft problematisch, zeker omdat de nationale instituten ook een binnenlandse taak 
hebben net als Clingendael. 

3.3  Thematische casestudies: Brexit en China 

Er zijn twee thematische casestudies verricht om de samenhang tussen de verschillende activiteiten 
te analyseren. Brexit en China zijn twee onderwerpen waar Clingendael de aandacht mee heeft 
getrokken en waar de subsidie voor de publieke platformfunctie een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Deze casestudies kunnen niet als representatief voor alle thema’s worden beschouwd, maar zijn 
wel illustratief. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de via de platformsubsidie gerealiseerde 
activiteiten. 

Tabel 3.3. Dashboard Clingendael activiteiten Brexit en China11 

Dashboard Publiek Platform Aantal activiteiten betreffende Brexit of China t.o.v. totaal 
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Alerts 0 1 13  1 0 7  1 1 6  0 1 10 

Policy briefs 0 0 6 1 0 12  1 2 7  1 2 8 

Media / Uploading                 

Interviews, nat. + intl.| radio, TV, 
geschreven 

25 26 785 37 38 642 45 66 716 14 69 293 

Podcasts 1 0 7 1 1 8 1 3 12 0 1 3 

Opiniestukken 4 2 29 7 3 27 5 7 27 1 0 13 

Internationale Spectator                 

Dossiers 0 0 4  1 0 6  0 0 6  0 1 4 

Events (Inter)national               

Publieksbijeenkomsten (incl. met 
NGIZ) 

3 0 25 5 0 28 3 2 21 - - - 

Expertbijeenkomsten 1 0 9 3 0 10 0 7 20 1 1 6 

Online bijeenkomsten (publiek en 
experts) 

 - - -  - - -  - - -  1 0 7 

* Tot en met september 2020 
Bron: Clingendael zelfevaluatie en dashboard publiek platform 2017-2020 

Dit overzicht toont aan dat op beide thema’s vrijwel alle activiteiten van diverse soorten publicaties 
tot media-optredens, opiniestukken en podcasts tot expert- en publieksbijeenkomsten zijn ingezet. 

Brexit 

Van 2017 t/m mei 2020 zijn er drie Policy briefs, twee Alerts, drie podcasts en zeventien 
opiniestukken gepubliceerd over Brexit en zijn er elf publieksevenementen en vijf expert-
bijeenkomsten georganiseerd en is Clingendael ten minste 121 keer in de media geweest over dit 
onderwerp.12  

Met de focus op Brexit speelde Clingendael in op een relevant thema en actueel debat in Nederland 
en Europa. Het feit dat een nieuw aangetrokken onderzoeker zeer relevante internationale expertise 

 
11  Instituut Clingendael. (2020). Clingendael in de media. https://www.clingendael.org/nl/in-the-media; Instituut Clingendael. 

(2020). Clingendael Jaarverslagen 2017, 2018, 2019. Dashboard zelfevaluatie. 
12  Zie jaarverslagen Clingendael en rapportage publiek platform (zie Annex 4)  



EVALUATIE VAN DE PUBLIEKE PLATFORMFUNCTIE VAN INSTITUUT CLINGENDAEL, 2017-2020 ADE 

 

Eindrapport – Oktober 2020 Page 30 

had op dit gebied zorgde ervoor dat Clingendael zich daadwerkelijk kon profileren op dit thema. 
Dit zorgde voor een katalyserend effect, waarbij Clingendael een breder politiek verhaal over Brexit 
vanuit een Nederlands perspectief in toenemende mate op verschillende manieren voor het 
voetlicht kon brengen. Dit kon grotendeels op flexibele wijze worden gefinancierd met de 
activiteitensubsidie. Daarentegen behoorde Brexit zelden tot de onderwerpen binnen het 
onderzoeksprogramma Progress, en was het daar geen prioriteit.  

Clingendael richt zich primair op het vervullen van een sterke en toonaangevende denktankrol 
m.b.t Brexit binnen Nederland. Bij het Brexit thema is de economische invalshoek van belang, een 
relatief nieuwe invalshoek voor Clingendael. Dit zorgt ook voor specifieke belangstelling van het 
bedrijfsleven met een focus op specifieke sectoren zoals de haven van Rotterdam, de tuinderij en 
de visserij. Dit zorgt voor een bereik van een relatief groot en nieuw publiek, zoals ook regelmatig 
is aangegeven in interviews. Een Brexit Alert “Which firms are moving to the Netherlands because 
of Brexit?” zorgde voor bijna 5.000 page views. 

Brexit zou zowel verbredend (immers een nieuw thema), als verdiepend zijn geweest met een goede 
kwaliteit, terwijl het heeft bijgedragen aan een vergrote zichtbaarheid van Clingendael vooral in 
Nederland. Ook de hubfunctie is versterkt zoals blijkt uit expertbijeenkomsten als de Future of 
Europe Breakfast series met gerenommeerde (buitenlandse) sprekers. De evenementen die met 
andere denktanks in Brussel worden georganiseerd zijn een goede toevoeging op de evenementen 
in Nederland, hoewel de zichtbaarheid in Brussel minder hoog is. Clingendael heeft niet de ambitie 
om te concurreren in Brussel, met instituten zoals Bruegel, maar wil juist het Nederlands 
perspectief ook internationaal uitdragen.  

De Brexit activiteiten kunnen op basis van deze bevindingen als relevant, effectief en doelmatig 
worden beschouwd. 

China 

Van januari 2017 t/m mei 2020 zijn er over China drie Alerts, vier Policy briefs, vijf podcasts, 
twaalf opiniestukken, en een International Spectator dossier verschenen.13 Er zijn twee publieke 
evenementen en acht expertbijeenkomsten over China geweest, en Clingendael is met dit 
onderwerp ten minste 199 keer in de media14 verschenen.  

Clingendael had in het recente verleden een Aziëcentrum die een meerjarige subsidie ontving. Die 
subsidie werd afgeschaft en wegens gebrek aan belangstelling werd in 2013 dit centrum opgeheven, 
maar de Chinaexpertise bleef wel behouden binnen Clingendael. Clingendael heeft er zelf aan 
bijgedragen om het Chinadebat weer op de kaart te zetten in Nederland, namelijk allereerst via een 
interview met de Algemeen Directeur op 19 april 2018 in de NRC15. Zij wees toen op het ontbreken 
van een Chinastrategie in Nederland. De Tweede Kamer pikte dit op en vroeg vervolgens om een 
Chinastrategie waarna de AIV een verzoek kreeg om een advies omtrent China. AIV had te weinig 
kennis in huis en twee Chinaexperts van Clingendael zijn ad-hoc aan de AIV-commissie 
toegevoegd. Dit resulteerde volgens geïnterviewden in een kwalitatief goed advies. Ook werden 
andere activiteiten ontwikkeld, zoals blijkt uit Tabel 3.3. Vervolgens zette Clingendael op eigen 
initiatief in 2019 een nieuw Chinacentrum op. Clingendael is er daarom in geslaagd om het China-
onderzoek en debat in Nederland proactief op de kaart te zetten. Clingendael voedt dit debat verder 
zowel in Nederland als internationaal, zoals blijkt uit interviews. Daarmee zijn deze activiteiten zeer 
relevant. 

Met de China-activiteiten is ook een redelijk groot en gevarieerd publiek bereikt en Clingendael 
heeft zeker bijgedragen aan het publieke- en beleidsdebat hierover. Geïnterviewden zijn niet erg 

 
13  Zie jaarverslagen Clingendael en rapportage publiek platform (zie Annex 4)  
14  Instituut Clingendael. (2020d). Clingendael in de Media. https://www.clingendael.org/nl/in-the-media 
15  NRC, 19 april 2018, Het stormt nog niet, maar het is zwaar weer in de internationale orde 

https://www.clingendael.org/nl/in-the-media
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positief over het gebruik van het AIV-advies waar Clingendael een belangrijke rol in speelde voor 
de Chinastrategie. Dat zou niet liggen aan de kwaliteit van het advies, maar aan politieke 
overwegingen waarbij Nederland tussen twee vuren zit met China enerzijds en de VS anderzijds. 
Wel gaf de strategie aan dat een Chinakennisnetwerk zou moeten worden gevormd, waarbij 
Clingendael een belangrijke rol zou moeten spelen. 

Net zoals bij de Brexit heeft de flexibiliteit van de activiteitensubsidie eraan bijgedragen dat er op 
korte termijn een reeks activiteiten over China kon worden gerealiseerd, zoals het grote Chinadebat 
dat nauw aansloot op de publicatie van de Chinastrategie. Ook kon met de publieke 
platformsubsidie het Chinacentrum worden opgebouwd met publicaties en evenementen. Daarom 
kunnen ook de China activiteiten op basis van deze bevindingen als relevant, effectief en als 
doelmatig worden beschouwd. 

Wel klinken er verschillende geluiden dat het Chinakennisplatform dat in de Chinastrategie wordt 
aangekondigd relatief langzaam van de grond komt. Dit is de verantwoordelijkheid van BZ. 
Ondertussen heeft Clingendael via het Chinacentrum wel kunnen voorzien in de onmiddellijke 
maatschappelijke en beleidsbehoefte aan een Chinakennisplatform via de diverse publieke 
platformactiviteiten. Ook werkt Clingendael op Chinagebied nauw samen met De Rijksuniversiteit 
Leiden.  

3.4  Sterkte-zwakte analyse en contributieanalyse 

Sterkte-zwakte analyse 

In de survey is een slotvraag opgenomen naar de opinie over sterktes en zwaktes van Clingendael. 
Dit is een vraag die ook goed kan dienen ter validatie van de bevindingen. Figuur 3.8 geeft aan dat 
twee aspecten er duidelijk uitspringen namelijk de diversiteit van onderwerpen dat gedekt wordt en 
de kwaliteit van de analyse.  

Op de vraag naar de terreinen waarop verbetering mogelijk is, zijn de antwoorden veel minder 
eenduidig (zie Annex 5, Figuur A5.24). Er is weliswaar ook een top 2, maar slechts ongeveer 10% 
geeft aan dat de bijdrage aan het publieke debat en het bieden van innovatieve inzichten in 
internationale relaties voor verbetering vatbaar is. Dit wil zeggen dat hetzelfde aspect (bijdrage tot 
publiek debat) zowel voorkomt bij de sterktes (25%) als de verbeterpunten (10%). De surveyvragen 
naar sterktes en zwaktes bevestigd in grote lijnen de bevindingen uit interviews, maar dragen niet 
veel bij aan de diepgang van de analyse. 
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Figuur 3.8. Survey: Sterktes van Clingendael. 

 

Contributieanalyse 

Een belangrijke vraag is in hoeverre de resultaten aan de publieke platformfunctie zijn te danken. 
Bij de beantwoording speelt de ToC een belangrijke rol (zie Figuur 1.1). De outputs kunnen direct 
gerelateerd worden aan de specifieke activiteiten die door deze subsidie zijn gefinancierd. Bij de 
outputs is een gestage stijging van het bereik en gebruik, verbetering van de communicatie en 
zichtbaarheid en een verbeterde hubfunctie vastgesteld. Deze stijging en verbetering is veroorzaakt 
door het maken van toegankelijke publicaties, verbeterde website, inzetten van sociale media, 
organisatie van bijeenkomsten etc. De publieksgerichte focus die nodig was om deze outputs te 
realiseren hangt samen met de transformatie en reorganisatie van Clingendael die nodig was door 
het eerst verminderen en latere afschaffen van de instellingssubsidie. De subsidie voor de publieke 
platformfunctie heeft de noodzakelijke externe oriëntatie van Clingendael zeker gestimuleerd.  

Die vergrote externe oriëntatie in brede zin was zeker ook nodig om de outcomes te realiseren 
zoals een grotere diversiteit aan onderwerpen, goede kwaliteit, een goed gewaardeerde bijdrage aan 
het publieke debat in Nederland en daarbuiten, een bijdrage aan het buitenlandbeleid en 
toenemende gezaghebbendheid. Ook hier heeft de activiteitensubsidie een rol gespeeld, maar de 
bevindingen op outcome-niveau kunnen niet exclusief aan de publieke platformfunctie gekoppeld 
worden, maar betreft meer een oordeel over Clingendael in bredere zin. Alleen in het geval van de 
Barometer zijn de outcomes, waarvoor het nog te vroeg is om die al goed te kunnen vaststellen- 
wel heel direct gerelateerd aan deze subsidie. De publieke platformactiviteiten zijn vaak gebaseerd 
op andere Clingendael onderzoeksactiviteiten en zijn complementair aan elkaar. Dit betekent dat 
Clingendael erin is geslaagd om de publieke platformfunctie een redelijk centrale rol te geven in de 
veranderingsstrategie en daar goed is geslaagd. Daarbij is zeker nog ruimte voor verdere 
verbetering.  
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Bijdrage aan buitenlands beleid van Nederland

Zet Nederland op de kaart in internationale denktankcirkels.

Bijdrage aan het publieke debat over internationale relaties in Nederland

Breed netwerk in Nederlands buitenlands beleidskringen

Kwaliteit van analyse

Behandeling van een breed scala aan internationale topics
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4. Doelmatigheid  

Er zijn twee evaluatievragen m.b.t. doelmatigheid die in resp. 4.1 – verslaglegging, verantwoording 
en kosteffectiviteit- en 4.2 – de adequaatheid van deze subsidievorm- aan de orde komen.  

 

4.1  Verantwoording en kosteneffectiviteit 

In Figuur 4.1 is een overzicht van de uitgaven voor de periode 2017-2019 en de begroting voor 
2020 (aangezien nog geen uitgavencijfers beschikbaar zijn) in het kader van deze activiteitensubsidie 
gepresenteerd: 

  

Hoofdbevindingen doelmatigheid: 

• De activiteitensubsidie is op een flexibele en doelmatige manier beheerd met 
goede aanpassingen van de activiteitenmix op basis van belangstelling en de actualiteit. 

•  De ontwikkeling van de Buitenland Barometer is minder doelmatig geweest, omdat 
er sprake was van een zeer lange aanloopperiode. Verklarende factoren zijn de 
innovativiteit en complexiteit van dit nieuwe instrument in combinatie met 
capaciteitsproblemen bij Clingendael mede door de reorganisatie. Wel is er sprake van 
een duidelijke leercurve. 

• De publieke platformactiviteiten van Clingendael hangen noodzakelijkerwijs nauw 
samen met andere onderzoeksactiviteiten van Clingendael die door BZ en anderen 
worden gefinancierd. BZ heeft tot op heden nauwelijks aandacht besteed aan de 
complementariteit van de verschillende BZ-financieringen van Clingendael. Dat 
betekent dat er geen duidelijke BZ-visie is op de rol van Clingendael als denktank. 

• De afstemming van de publieke platformactiviteiten met de verschillende BZ-
directies is problematisch. 

• BZ heeft geen duidelijke visie op de rol en betekenis van denktanks - inclusief 
Clingendael - op het gebied van buitenlandbeleid van Clingendael voor het eigen 
kennismanagement. Dit is een belangrijke prioriteit is in het licht van de veranderende 
rol van BZ en de toenemende rol van andere departementen op internationaal terrein. 
Het ontbreekt aan strategisch overleg tussen de BZ-directies en Clingendael over de 
publieke platformfunctie, wat geen formele vereiste is, maar uit strategisch oogpunt zeer 
wenselijk zou zijn. 
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Figuur 4.1. Uitgaven 2017-2019 en begroting 2020 per type activiteit. 

 
Bron: Clingendael Jaarplannen en jaarverslagen publiek platform 

Hieruit blijkt dat media een stijgende en tevens de grootste uitgavenpost is met ongeveer een kwart 
van de totale uitgaven. Het budget is zelfs niet toereikend om aan alle verzoeken te voldoen. De 
begroting in het oorspronkelijke voorstel was om ongeveer € 150.000 per jaar te besteden aan 
media-activiteiten, maar voor 2020 is de begroting € 250.000. De volgende kostenpost zijn de 
bijeenkomsten waar in totaal ongeveer € 600.000 aan is uitgegeven, wat grotendeels in lijn is met 
de oorspronkelijke begroting voor de hele subsidieperiode. De derde uitgavenpost is het 
Clingendael Magazine met € 540.000, ook in lijn met de oorspronkelijke begroting. Het meest 
fluctuerende beeld is voor de vierde uitgavenpost betreffende de Barometer waar naar verwachting 
ruim € 400.000 aan zal worden uitgegeven. Hier heeft Clingendael gekampt met aanloopproblemen 
wegens onvoldoende capaciteit in de beginjaren van de subsidie voor deze nieuwe activiteit (zie 
sectie 2.5), die de doelmatigheid van deze activiteit negatief heeft beïnvloed. 

 Op een aantal momenten deed zich enige vertraging voor op enkele essentiële momenten in het 
subsidieproces. Aan het begin van de subsidietoekenning waren zowel ESA als Clingendael in de 
veronderstelling dat de brief van de Secretaris-Generaal aan Clingendael d.d. 5 april 2016 met het 
beleidskader, waarin het besluit werd meegedeeld jaarlijks een bedrag van maximaal € 0,8 miljoen 
te reserveren voor een meerjarige activiteitensubsidie, een voldoende rechtsbasis vormde voor de 
subsidie. Dit bleek niet het geval te zijn en een formele subsidiebeschikking was nodig, waardoor 
extra stappen gezet moesten worden was. Deze formele beschikking werd aldus geregeld en op 6 
december 2017 naar Clingendael verzonden.16 Deze procedurele omissie heeft geen invloed gehad 
op de uitvoering van de subsidie. Clingendael en BZ opereerden vanaf maart 2017 op de basis dat 
alles was goedgekeurd, want alle activiteiten onder deze subsidie zijn vanaf januari 2017 door 
Clingendael gedeclareerd en door BZ betaald. Aan het einde van de subsidieperiode is de evaluatie 
relatief laat van start gegaan, namelijk op 9 juli waardoor de evaluatie midden in de zomerperiode 
en onder grote druk moest worden afgerond (zie Hoofdstuk 1).  

Conform het beleidskader dient Clingendael jaarlijks een jaarplan en begroting in en tevens een 
jaarrapport met verantwoording van de activiteiten en uitgaven. Daarin zijn geen termijnen 
aangegeven voor uiterste datum van indiening. Clingendael heeft steeds jaarrapportages en plannen 
ingediend. De correspondentie geeft aan dat er regelmatig sprake is geweest van enige vertraging 
bij de indiening, waar ESA op heeft gewezen.17 Er lijkt sprake van een zich herhalend patroon van 

 
16  Het beleidskader was beschikbaar in april 2016 en het voorstel van Clingendael werd ingediend op 2 november 2016. Het 

beoordelingsmemorandum door ESA is op 6 december 2016 goedgekeurd. Dit vormt de basis voor de subsidietoekenning op 
6 december 2016. Het voorstel voor de denktankfunctie werd op 1 maart 2017 goedgekeurd. 

17  Het jaarplan 2018 werd ingediend op 1 december 2017, een maand voor de start van het nieuwe subsidiejaar. Een herzien 
jaarplan werd ingediend op 1 maart 2018 en de formele goedkeuring door BZ dateert van 3 april 2018. In 2018 was eerst eind 
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relatief late indiening, verdere vragen en correspondentie en daardoor late uiteindelijke goedkeuring 
van de jaarplannen. Dit lijkt de uitvoering en flexibiliteit niet negatief beïnvloed te hebben, maar 
past niet bij doelmatig subsidiebeheer. 

Clingendael heeft beargumenteerde wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting doorgevoerd 
zoals veranderingen in de activiteitenmix (zie sectie 2.2). De wijzingen zijn ook steeds onderwerp 
van gesprek geweest tussen BZ en Clingendael en BZ heeft zich flexibel opgesteld en niet 
vastgehouden aan de oorspronkelijke begroting. De correspondentie geeft tevens aan dat er 
regelmatig wat discrepanties waren in de financiële verslaglegging en dat is gecorrigeerd. De 
jaarlijkse inhoudelijke verslaglegging gaat in op de diverse activiteiten en geeft ook inzicht in enkele 
resultaten. Dat gebeurt niet volgens een helder output- en outcome-stramien, omdat dat niet is 
overeengekomen aan het begin van de subsidieperiode. 

Het evaluatieteam stelt vast dat de activiteitensubsidie t.b.v. de publieke platformfunctie in het 
algemeen flexibel, doelmatig en kosteneffectief is beheerd. Hierboven zijn kanttekeningen geplaatst 
bij vertragingen aan beide zijden in het beheersproces. Wat betreft de activiteiten is het 
evaluatieteam van mening dat het lange aanloopproces rond de Barometer niet als doelmatig kan 
worden aangemerkt. Daar zijn goede redenen voor zoals de reorganisatie en beperkte interne 
capaciteit, maar op basis van die redenen had Clingendael kunnen besluiten pas later met het 
complexe Barometerproces van start te gaan. 

4.2  Activiteitensubsidie: geschikt instrument? 

De activiteitensubsidie van € 800.000 per jaar voor de publieke platformfunctie – de derde pijler 
naast onderzoek en training - en vertegenwoordigd slechts 5% van de jaarlijkse begroting van 
Clingendael. Echter alle interviews geven aan dat deze subsidie van de centrale publieke 
platformfunctie een overstijgend belang heeft voor Clingendael. Deze subsidie stelt Clingendael 
expliciet in staat om naar buiten te treden en een publieke rol te vervullen. De resultaten (zie 
hoofdstuk 4) zijn dan ook niet alleen gerealiseerd met deze subsidie, maar zijn ook gebaseerd op 
complementariteit tussen de verschillende onderzoeksactiviteiten. Die complementariteit is niet 
benoemd in het beleidskader, maar is in de praktijk wel van belang.  

Al voor het afschaffen van de instellingssubsidie aan Clingendael in 2016, financierde BZ ook 
daarbuiten via subsidies en opdrachten onderzoeksactiviteiten die gerelateerd zijn aan de 
denktankfunctie. Zo geeft de onder DGIS vallende Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp (DSH) 
al jaren een subsidie aan Clingendael voor Conflict & Fragility Research Partnership (CFRP), wat 
een typische denktankfunctie activiteit is. Daarnaast is er het Knowledge Platform Security & Rule 
of Law wat een opdracht is na een tender die door een consortium met Clingendael als leider is 
gewonnen. Een deel van deze opdracht betreft een kennismanagementfonds. Verder is er het 
vraaggestuurde onderzoeksprogramma dat samen met Defensie gefinancierd wordt. Progress 2 is 
in 2020 van start gegaan voor een periode van vier jaar met een totale budget ruimte van € 8-10 
miljoen. Nieuwe mogelijke subsidies van directies voor specifieke denktankactiviteiten van 
Clingendael worden besproken. Ook financiert BZ (en bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën) 
andere internationale denktanks, maar ook daar is geen overzicht van, terwijl er ook geen overzicht 
beschikbaar is van criteria om denktanks te financieren. Er is sprake van een vrij hybride 
financieringsmodel voor internationale denktanks, inclusief Clingendael. 

De Rijksbegroting BZ 2020 bevat onder artikel 4.4 “Uitdragen Nederlandse waarden en belangen” 
een onderdeel subsidie voor Clingendael voor het jaar 2018 een bedrag van € 800.000, dat stijgt 
naar € 820.000 voor 2019 en 2020 en vervolgens verder stijgt naar € 2.420.000 voor de jaren 2021-

 
april overeengekomen voor de inhoudelijke en financiële jaarverslagen maar dat werd op verzoek van Clingendael verzet naar 
eind juni 2018, omdat de audit niet eerder beschikbaar was. 
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2024. De eerste stijging in 2019 met € 20.000 zou een subsidie aan Clingendael via een andere 
directie dan ESA betreffen. De stijging met € 1.6 miljoen vanaf 2021 zou de abusievelijke 
vermelding van Progress onder de noemer subsidies betreffen in plaats van onder opdrachten.18 
Dit is gecorrigeerd in de begroting 2021 waar conform de begroting van Progress fase 2 een bedrag 
van € 2 miljoen als opdracht voor Clingendael is opgenomen. Dit zou betekenen dat er slechts € 
400.000 per jaar beschikbaar zou zijn voor de publieke platformfunctie. Dit is volgens BZ niet 
bedoeld als bezuiniging, maar de begroting zou onvoldoende afgestemd zijn met ESA. 

Interviews wijzen op een ontbrekende overkoepelende visie t.a.v. het kennismanagement bij BZ 
en hoe daarbij gebruik te maken van denktanks. In eerdere onderzoeken zoals het onderzoek naar 
het Moderniseren van de diplomatie uit 2013 onder leiding van Docters van Leeuwen en een groep 
van Wijzen, inclusief de toenmalige directeur van Clingendael,19 wordt gewezen op het belang van 
professionalisering van diplomatie. Daarnaast komt de veranderde rol van BZ nadrukkelijk aan de 
orde, omdat andere departementen zich meer en meer met buitenland bezighouden. Daarop zou 
BZ moeten inspelen. Voor de noodzakelijke verdere professionalisering zou geïnvesteerd moeten 
worden in kennis. Interviews geven aan dat er wel enkele activiteiten zijn ondernomen, maar het 
ontbreekt aan een algemeen kader. BZ – eventueel bijgestaan door een denktank- zou ook een 
kennisborgingsfunctie hebben t.o.v. andere departementen op het gebied van buitenlandse 
vraagstukken, maar dat heeft nog weinig aandacht. 

Verder geven vooral de interviews met BZ-staf aan dat de wijziging in instellingssubsidie de rol van 
Clingendael als denktank heeft beperkt. Sommigen zijn van mening dat er een teveel aan 
utilitariteitsdenken zou zijn bij BZ. Vrij breed is men van mening dat het strategisch overleg met 
de verschillende directies over de publieke platformfunctie onvoldoende is. Er is geen formele 
afstemming nodig, hoewel ESA wel de directies om commentaar vraagt op de jaarplannen voor de 
publieke platformfunctie. Dit komt niet tegemoet aan de noodzaak om goed te overleggen over de 
thema’s die prioritair worden gesteld in de publieke platformactiviteiten met een duidelijk 
onderscheid van de onafhankelijke stimulerende en faciliterende rol van Clingendael en eigen rol 
van BZ in het publieke debat. Aanvankelijk waren de Strategy groups bedoeld om via de jaarlijkse 
programmering aan te sluiten op wensen van beleidsdirecties, maar dit werkte niet goed en leek 
deels te overlappen met Progress.20 Geïnterviewden – BZ en Clingendael – zijn ook van mening 
dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de relatie tussen door Progress gefinancierde activiteiten 
en de publieke platformactiviteiten, zonder daarbij het essentiële onderscheid tussen de twee typen 
financieringen en de verschillende rollen van BZ en Clingendael daarbij uit het oog te verliezen. 
ESA baseert zich nu op de formele verschillen tussen beide typen financieringen die weliswaar van 
belang zijn, maar besteedt onvoldoende aandacht aan de samenhang in het licht van het bredere 
vraagstuk van kennismanagement en de rol van BZ ten opzichte van andere departementen. De 
afstemming tussen de activiteitensubsidie en de Progress wordt in interviews als onvoldoende 
bestempeld. De verbeteringen in de afstemming met directies die in de nieuwe fase van Progress 
vanaf 2020 zijn doorgevoerd, bieden ook mogelijkheden om het strategisch overleg over de 
publieke platformfunctie te verbeteren.   

 
18  Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijksbegroting 2020, p. 47-48 
19  A. Docters van Leeuwen et al, 2013, Modernisering van de diplomatie. 
20  De Strategy groups werden daarom door Clingendael op een andere manier ingevuld, namelijk met ene meer thematische 

invalshoek (zie hoofdstuk 2.2). 
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5. Conclusies en aanbevelingen  

5.1  Conclusies 

De formulering van de conclusies is gebaseerd op het geheel aan bevindingen m.b.t. de drie 
evaluatiecriteria en beantwoordt tevens de twee overkoepelende evaluatievragen, namelijk (1) in 
welke mate werd de activiteitendoelstelling behaald; en (2) hoe verhoudt de omvang van de subsidie 
zich tot de impact van de activiteiten. 

1. Clingendael heeft zeker bijgedragen aan de onafhankelijke meningsvorming en het 
nationale en internationale debat op het terrein van internationale betrekkingen 
vanuit een Nederlands perspectief, waarmee de algemene doelstelling van deze 
subsidie is gerealiseerd. 

Clingendael heeft zelf gegevens verzameld over het bereik van de activiteiten, waaruit o.a. blijkt dat 
het aantal page views op de website is toegenomen van 335.000 in 2016 naar bijna 1.4 miljoen in 
2019. Er is niet alleen een groter, maar ook een meer gevarieerd, jonger en internationaler publiek 
bereikt. Via zowel de publicaties als de bijeenkomsten en media-optredens heeft Clingendael 
volgens de surveyrespondenten en interviews goed bijgedragen aan het debat over verschillende 
buitenlandthema’s. Dat is vooral in Nederland gebeurd en ook in Europa, maar dat laatste is in 
mindere mate het geval. 

2. Het afschaffen van de instellingssubsidie aan Clingendael eind 2016 – en eerdere 
vermindering van die subsidie- leidde tot een reorganisatie- en transformatieproces 
bij Clingendael. De nieuwe subsidie voor de publieke platformfunctie heeft een 
positief aanjagende rol gespeeld in dit transformatieproces en heeft bijgedragen aan 
de externe oriëntatie en profilering van Clingendael. 

Sinds de oprichting van Clingendael in 1983 ontving het instituut een instellingssubsidie van de 
ministeries van BZ en Defensie. Vanaf 2010 nam het vertrouwen van beide departementen in 
Clingendael af en dat leidde tot een geleidelijke vermindering van die subsidie. In 2016 werd de 
instellingsubsidie afgeschaft, omdat beide departementen besloten geen instellingssubsidie mer te 
verlenen. Dit noopte Clingendael tot een reorganisatie en transformatie met een verandering van 
de governance structuur, afvloeiing van mensen en andere pijnlijke maatregelen. De publieke 
platformsubsidie was nieuw en zette Clingendael aan tot nieuwe, meer extern georiënteerde 
activiteiten. Deze subsidie heeft daarom als aanjager gefunctioneerd in het transformatieproces, 
waardoor er ook meer aandacht is gekomen voor communicatie, grotere gerichtheid op de media, 
etc. 

3. De omvang van de subsidie verhoudt zich goed tot de behaalde resultaten die zeker 
aan deze financiering kunnen worden toegeschreven. Wel zijn de belangrijkste 
resultaten (outcome-niveau) zoals toegenomen zichtbaarheid en 
gezaghebbendheid mede door andere onderzoeksactiviteiten gerealiseerd. De 
publieke platformfunctie van Clingendael omvat een belangrijk, maar slechts 
beperkt deel van de gehele internationale denktankfunctie van Clingendael.  

Met een relatief beperkt budget heeft Clingendael veel bereikt, vooral omdat de publieke 
platformactiviteiten mede zijn gebaseerd op andere onderzoeksactiviteiten die op andere manieren 
zijn gefinancierd (andere BZ-subsidies of opdrachten, opdrachten van derden). Clingendael heeft 
de samenhang van onderzoeksactiviteiten, met het oog op het aanjagen van het publieke debat, 
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goed vormgegeven. De gerealiseerde resultaten zijn dan ook aan de brede inzet van diverse 
activiteiten te danken. De publieke platformsubsidie is essentieel om de resultaten voor een breed 
publiek toegankelijk te maken. Daarmee overstijgt het centrale belang van deze subsidie van € 
800.000 per jaar de bescheiden plaats van ongeveer 5% in de Clingendael begroting. Clingendael 
ziet het publieke platform wel als derde pijler naast het onderzoek en de Academy, wat de centrale 
rol goed aangeeft. 

4. De doelstellingen van BZ met betrekking tot de denktank- en publieke 
platformfunctie in het licht van kennisborging bij BZ zijn niet altijd helder 
geformuleerd, waardoor het ontbreekt aan strategisch overleg. 

De BZ-doelstellingen op het gebied van denktanks, het publieke debat over buitenlands beleid en 
kennismanagement zijn niet duidelijk in de Rijksbegroting geformuleerd. De subsidie en ook het 
onderzoeksprogramma Progress vallen onder Publieksdiplomatie met als doelstelling “Uitdragen 
Nederlandse waarden en belangen” (artikel 4.4). Dit past niet goed bij het financieren van een 
onafhankelijke denktank. 

Het beleidskader voor de publieke platformfunctie formuleert wel een duidelijke algemene 
doelstelling voor deze subsidie (zie conclusie 1), maar noemt tevens een aantal vereisten die niet 
altijd goed combineerbaar zijn zoals het aanjagen van het publieke debat op een groot aantal 
thema’s en tegelijk innovatief, verdiepend onderzoek doen. 

Tot slot is er de noodzaak om kennisborging in het departement beter vorm te geven, omdat het 
buitenlanddebat meer gepolitiseerd raakt en andere departementen zich steeds actiever opstellen in 
het Europese en buitenlandbeleid. Er is geen overzicht van de verschillende BZ-
denktankfinancieringen van Clingendael door verschillende BZ-directies. Hoewel er geen formeel 
overleg nodig is tussen BZ-directies en Clingendael over de publieke platformfunctie, achten de 
meeste betrokkenen dit wel zinvol en noodzakelijk. Dit zou ook de samenhang met Progress en 
andere denktankgerelateerde financieringen van Clingendael moeten betreffen. In het licht van de 
veranderende rol van BZ t.o.v. andere departementen en in de samenleving, zou er meer aandacht 
moeten komen voor de onafhankelijke rol van Clingendael als denktank en de verschillende 
manieren waarop BZ daarmee omgaat.  

5. Clingendael is erin geslaagd goed aan te sluiten bij het gepolitiseerde 
buitenlanddebat in Nederland en internationaal. Clingendael speelt veel meer dan 
in het verleden in op de actualiteit. 

Zowel de surveys als interviews geven aan dat men positief is over de manier waarop Clingendael 
inspeelt op het actuele buitenlanddebat. Op sommige thema’s zoals China, Brexit en migratie heeft 
Clingendael het publieke debat ook proactief vormgegeven. Dit houdt in dat Clingendael zelf via 
media-optredens of publicaties een thema heeft geagendeerd dat vervolgens door de politiek en 
beleidsmakers is opgepakt. Dat doet Clingendael vaak via een combinatie van activiteiten variërend 
van diverse publicaties, tot bijeenkomsten en media-optredens. Dit is van belang in een wereld met 
toegenomen geopolitieke spanningen en een gepolitiseerd buitenlandbeleid. 

6. Clingendael is erin geslaagd om het aantal onderwerpen te verbreden, terwijl er ook 
grote waardering is voor de kwaliteit van de analyse. Er zou nog wel ruimte zijn 
voor verdere innovatie, waarbij de spanning tussen verbreding enerzijds en 
verdieping anderzijds aandacht verdient. 

In de surveys geeft de meerderheid van de respondenten aan dat ze de diversiteit aan onderwerpen 
(57%) en de kwaliteit van de analyse (50%) als sterkste punten van Clingendael zien. De drie 
belangrijkste onderwerpen die het meest in de belangstelling staan zijn Europa en de EU, Europa 
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en de wereld en vrede en veiligheid. Terwijl van oudsher vrede en veiligheid meer op de voorgrond 
stond, is dat nu in mindere mate het geval. Er zijn ook enkele kanttekeningen geplaatst bij de mate 
waarin Clingendael als innovatief wordt gezien. Dit zou ook een thema voor strategisch overleg 
moeten zijn met BZ-directies waar het innovatief inspelen op de actualiteit van het buitenlanddebat 
aan de orde zou moeten komen. Daarnaast is opgemerkt dat de diversiteit van meningen van 
verschillende Clingendaelonderzoekers de effectiviteit van het Clingendaeloptreden negatief kan 
beïnvloeden. Dit is vooral het geval voor het EU-onderzoek, waar sprake is van vrij diametraal 
tegenover gestelde visies. Overigens ziet niet iedereen dit als een probleem. 

7. Het nationale en internationale gezag van Clingendael is toegenomen, met nog veel 
ruimte voor verbetering voor de internationale profilering.  

Clingendael wordt gezien als een sterk merk. Clingendael stond in 2016 niet erg hoog op de 
ranglijsten voor internationale denktanks. De laatste jaren is er sprake van toegenomen waardering 
en zichtbaarheid voor Clingendael zowel nationaal als internationaal. Clingendael behoort nog niet 
bij de absolute top van de denktanks, maar heeft een duidelijke plaats in de subtop met ruimte voor 
verdere verbetering. Clingendael is meer gaan samenwerken met experts van andere universiteiten 
en denktanks, waardoor de hubfunctie is versterkt. Het is een uitdaging om een goede balans te 
vinden tussen voldoende capaciteit in het eigen instituut op verschillende thema’s en het 
samenwerken met anderen. 

8. De subsidie is op flexibele en doelmatige wijze beheerd, waarbij de activiteitenmix 
steeds is aangepast aan de actualiteit en de belangstelling.  

Het oorspronkelijke voorstel van Clingendael was vrij ambitieus met een heel brede activiteitenmix. 
Sommige activiteiten sloten niet aan bij de behoeften of waren te complex of duur. Daarom is de 
activiteitenmix steeds flexibel aangepast aan de aan de fluctuerende belangstelling of veranderde 
context. Dat bleek ook uit het goed inspelen op de Covid-19 pandemie door specifieke publicaties 
op dit thema en de organisatie van webinars. De populariteit van de activiteiten en publicaties rond 
Covid-19 toont aan dat die flexibiliteit sterk gewaardeerd wordt en dat er een publiek bestaat dat 
een gretige afnemer is van dergelijke informatie ten tijde van een globale crisissituatie. 

9. De Buitenland Barometer voorziet in een belangrijke behoefte, omdat nadere 
duiding van de Nederlandse standpunten inzichten wordt geboden aan een breed 
nationaal en internationaal publiek op actuele buitenlandthema’s. 

De Buitenland Barometer is een nieuwe ambitieuze activiteit van Clingendael die bestaat uit 
periodieke opiniepeiling om de opvattingen van Nederlanders ten aanzien van buitenlandthema’s 
te duiden en aan een groot publiek in Nederland en het buitenland te presenteren. In het licht van 
het verkokerde debat over Europa en het buitenlandbeleid en de behoefte aan duiding van de 
Nederlandse standpunten in andere Europese landen is de Buitenland barometer zeker relevant. 
Alleen de lange aanloopperiode voor de Barometer mede door capaciteitsproblemen in Clingendael 
is weinig doelmatig geweest. Er zijn interessante nieuwe samenwerkingspartners gevonden in het 
Kieskompas en het AD waarmee een nieuw publiek bereikt kan worden. Er is een goede 
uitrolstrategie ontwikkeld, waarvan de eerste resultaten zichtbaar worden. Het is echter te vroeg 
om de effectiviteit te beoordelen, alhoewel de eerste resultaten positief zijn.  
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5.2  Aanbevelingen 

Het evaluatieteam heeft twee sets aan aanbevelingen geformuleerd, allereerst voor BZ en 
vervolgens voor Clingendael. 

Aanbevelingen voor BZ 

1. Gezien de goede behaalde resultaten, zou de subsidie voor de publieke 
platformfunctie van Clingendael voortgezet moeten worden op minimaal hetzelfde 
niveau.  

Gezien de zeer korte termijn om een nieuwe vierjarige subsidie goed in te bedden in een verbeterd 
beleidskader, zou overwogen kunnen worden om de huidige subsidieperiode te verlengen met één 
jaar met hetzelfde budget van € 800.000 voor 2021. De afronding van de evaluatie – volgens 
planning- per half oktober 2020 laat immers nauwelijks ruimte voor een goede en gedegen 
voorbereiding van de nieuwe subsidieperiode. Daarom zou een eenjarige verlenging overwogen 
kunnen worden, alvorens een nieuwe vierjarige subsidieperiode ingaat. Verder heeft ESA 
aangegeven dat het mogelijk zou zijn om hetzelfde jaarlijkse subsidiebedrag ter beschikking te 
stellen, ondanks het feit dat de huidige reservering in de Rijksbegroting onvoldoende is. 

2. BZ zou een heldere visie moeten ontwikkelen op de rol van Clingendael als 
Nederlandse denktank op het gebied van Europa- en buitenlandbeleid. Daarbij zou 
ook de relatie met andere departementen en de financiering van andere denktanks 
kunnen worden meegenomen. Tevens moet voor de volgende subsidieperiode het 
strategisch overleg tussen Clingendael en BZ-directies goed vorm worden gegeven. 

BZ wil de diplomatie verder professionaliseren, waarbij het investeren in kennis één van de pijlers 
is, waarbij ook de kennisborgingsfunctie t.o.v. andere departementen op het gebied van 
buitenlandse vraagstukken van belang is. Denktanks spelen zeker een belangrijke rol in die 
kennisborgingsfunctie. Clingendael is bij uitstek de Nederlandse denktank op het gebied van 
buitenlands beleid. Dat dit ook door BZ zo wordt ervaren blijkt uit de verschillende BZ-
financieringen van Clingendael. Die financieringen betreffen diverse onderdelen van de 
denktankfunctie zoals vraaggestuurd onderzoek, het coördineren van kennisplatforms en de 
publieke platformfunctie. Zo kan Clingendael bij uitstek een goede rol spelen in het voeden van 
het buitenlanddebat in Nederland en ook internationaal met een goede duiding van de Nederlandse 
invalshoek. De evaluatie beveelt aan om een overkoepelende visie op in ieder geval de rol van 
Clingendael te ontwikkelen, inclusief het kader voor de nieuwe subsidie van de publieke 
platformfunctie. Bij voorkeur ontwikkelt BZ een brede visie op kennismanagement en de rol van 
verschillende denktanks, met aandacht voor de speciale rol van Clingendael. Tevens moet het 
strategisch overleg tussen BZ-directies en Clingendael vorm worden gegeven zodat met 
inachtneming van de onafhankelijke rol van Clingendael zo goed mogelijk kan worden ingespeeld 
op de actualiteit van het buitenlanddebat. 

3. Voor de nieuwe vierjarige subsidieperiode kan een keuze kan worden gemaakt uit 
drie opties elk met voor- en nadelen: 

v. Voortzetting van de huidige subsidie voor een periode van vier jaar met ESA 
als formele verantwoordelijke voor de subsidieverlening namens BZ met meer 
aandacht voor een goede inbedding in het kennismanagement en adequaat 
strategisch overleg.  

Hierbij erkent BZ de voordelen van de flexibiliteit van de huidige subsidie die 
Clingendael toelaat actief op de actualiteit in te spelen, en tegelijk integreert BZ die 
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subsidie beter in een visie op kennismanagement. Daarbij is het van belang te 
erkennen dat de publieke platformfunctie alleen goed vervuld kan worden in 
samenhang met andere onderzoeksactiviteiten, opdat Clingendael haar 
onafhankelijke rol als actor in het publieke debat kan blijven vervullen en versterken. 
Hierbij hoort ook een goede invulling van het gecoördineerd opdrachtgeverschap 
van Clingendael door ESA, terwijl ook aandacht kan worden gegeven aan de 
samenwerking met andere departementen (bijv. in de vorm van een Clearing House 
constructie waar al wat ervaring mee is opgedaan). Dit vereist een meer strategische 
visie van ESA dan de huidige strikte focus op een goed subsidiebeheer in lijn met de 
formele vereisten. Ook kan er zeker van Progress worden geleerd, bijvoorbeeld in 
welke mate het model van periodiek overleg tussen diverse directies en het 
consortium toepasbaar is om een goede aansluiting op de operationele doelstellingen 
van BZ en de actualiteit van het buitenlands en Europees beleid te waarborgen. 

vi. Publieke platformfunctie koppelen aan Progress. 

Het voordeel van deze optie is dat het heel direct zou passen bij een verbeterd BZ-
kennismanagement op basis van een heldere visie zoals weergegeven in aanbeveling 
2. Het zou de interne afstemming en strategisch overleg met BZ nog meer 
bevorderen dan onder optie i het geval is. Er zijn echter ook grote nadelen van meer 
fundamentele en praktische aard. Het onderbrengen van de publieke platformfunctie 
bij Progress zou de vrijheid van Clingendael om hier eigen invulling aan te geven 
beperken en zou ten koste kunnen gaan van de noodzakelijke onafhankelijkheid. 
Immers strategisch overleg is weliswaar noodzakelijk, maar BZ en Clingendael 
hebben heet verschillende rollen in het publieke debat. Verder lijkt de Barometer niet 
binnen Progress te passen. Ook is Progress een opdracht aan een consortium wat 
door Clingendael wordt geleid en geen subsidie.  

vii. Decentralisatie van de publieke platformfunctie onder verschillende directies 
en/of ESA.  

Het voordeel van een decentralisatie van de publieke platformfunctie is dat er een 
directe band ontstaat met de financierende directies wat zorgt voor meer directe 
aansluiting bij die directies. De nadelen zijn echter de verdere versnippering van BZ-
financieringen van Clingendael en het zal niet direct leiden tot de noodzakelijke 
verbetering van kennismanagement op een hoger niveau dan de deelnemende 
directies. Ook kan decentralisatie van de publieke platformfunctie ten koste gaan van 
de onafhankelijkheid.  

4. Het verdient overweging om de activiteitensubsidie om te zetten in een 
outputsubsidie. 

Een activiteitensubsidie is een weinig voorkomende vorm van subsidie. Het resultaatkader voor 
deze subsidie was onvoldoende uitgewerkt. Daarom verdient het aanbeveling om voor de nieuwe 
subsidie wel een duidelijke resultaatkader of Theorie van Verandering te formuleren. Het kader dat 
in deze evaluatie is ontwikkeld kan daarbij als voorbeeld dienen. Dat betekent dat de 
subsidieverlening niet alleen wordt gekoppeld aan een aantal verschillende activiteiten zoals nu het 
geval is, maar dat afspraken worden gemaakt over het bereik van de activiteiten, communicatie en 
zichtbarheid, de hubfunctie, de waardering van de activiteiten, etc. Immers resultaten op 
outputniveau kunnen worden gerelateerd aan de activiteiten die met deze subsidie zijn gerealiseerd, 
terwijl dit moeilijker ligt op outcome-niveau. Een outputsubsidie is resultaatgericht terwijl een 
activiteitensubsidie inputgericht is. 
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Aanbevelingen voor Clingendael 

Clingendael bereidt momenteel een nieuwe meerjarenvisie voor de periode 2021-2024 voor. Daarin 
zouden de volgende aanbevelingen kunnen worden meegenomen. 

1. Clingendael zou een strategische visie op de relatie met BZ moeten ontwikkelen. 

Het afschaffen van de instellingssubsidie heeft niet betekend dat BZ geen strategische partner van 
Clingendael meer is, terwijl BZ ook de belangrijkste financier blijft. Er zijn zeker voordelen van het 
huidige versnipperde en hybride financieringsmodel door BZ, maar de nadelen zijn dat het de 
strategische positionering van Clingendael niet automatisch ten goede komt. Uiteraard zijn er twee 
partijen in een strategisch partnerschap. Hierboven is gewezen op de verantwoordelijkheid van BZ, 
maar ook Clingendael heeft hier een eigen behoefte en verantwoordelijkheid. Terwijl verschillende 
afdelingen van Clingendael geïnteresseerd zijn in meer financieringen van BZ, is de versnippering 
en fragmentatie van BZ-financiering niet altijd in het algemeen belang van Clingendael als unieke 
denktank op het gebied van Nederlands buitenlandbeleid. Het Clingendael management zou meer 
aandacht kunnen besteden aan potentiële conflicterende belangen. Daarbij is ook overleg tussen 
de Algemeen Directeur van Clingendael en op hoog niveau bij BZ van belang. 

2. Clingendael zou de centrale rol van de publieke platformfunctie ten opzichte van 
andere financieringen goed moeten uitwerken, inclusief mogelijke 
spanningsvelden. 

De publieke platformfunctie hangt op allerlei manieren samen met andere onderzoeksactiviteiten 
en die samenhang zou meer aandacht verdienen. Ook kunnen doelstellingen tegenstrijdig zijn: zo 
is meer diplomatieke taal gewenst in een beleidsadvies, maar kan voor het aanjagen van het publieke 
debat meer polemisch taalgebruik wenselijk zijn.  

3. Clingendael zou met behoud van de noodzakelijke flexibiliteit moeten waken voor 
een te grote verbreding van onderwerpen, omdat dit ten koste kan gaan van 
vernieuwing en diepgang.  

Het grote aantal onderwerpen waarop Clingendael actief is, kan op veel waardering rekenen evenals 
de kwaliteit van de analyse. Er is ook behoefte aan nog meer diepgang en innovatieve analyses en 
meer interdisciplinariteit. Daarom zal Clingendael beargumenteerde keuzes moeten maken. Daarbij 
is ook de balans tussen eigen staf enerzijds en de inzet van externen en de samenwerking en 
complementariteit met andere denktanks anderzijds een punt van overweging. Het verdient zeker 
aanbeveling om de goed praktijk van verdieping en het proactief entameren van het publieke- en 
beleidsdebat op enkele specifieke thema’s zoals China en Brexit te continueren en ook op andere 
terreinen toe te passen. Zo liggen er specifiek uitdagingen voor Clingendael op EU-terrein om ook 
interne EU-onderwerpen op te pakken. Verder zouden meningen van individuele onderzoekers 
niet moeten domineren, maar Clingendael zou met ruimte voor verscheidenheid een eigen visie op 
hoofdlijnen moeten hebben. 

4. Streven naar een goede balans tussen brede zichtbaarheid voor een gemengd groot 
publiek (o.a. via de Buitenland Barometer) in Nederland en grotere internationale 
zichtbaarheid. 

Clingendael wil zich in Nederland, vooral ook via de Buitenland Barometer, richten op een breder 
publiek, terwijl ook de internationale zichtbaarheid nog verder verbeterd moet worden. Aangezien 
de middelen beperkt zijn, vraagt dit om scherpe keuzes. 
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Terms of Reference 
 
Effect evaluatie Activiteitensubsidie aan Instituut Clingendael 
 
 
1. Aanleiding  
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 2016 voor de periode januari 2017 t/m december 
2020 voor het eerst een activiteitensubsidie verstrekt aan Clingendael ad maximaal 800.000 euro 
per jaar.  
 
Bij de verlening van deze subsidie is besloten dat er een evaluatie dient plaats te vinden in 2020 om 
te beoordelen in hoeverre de uitgevoerde activiteiten beantwoordden aan de doelstellingen zoals 
geformuleerd in de subsidiebeschikking. De uitkomsten van deze evaluatie zullen mede worden 
benut om een besluit te nemen over een mogelijke vervolgsubsidie vanaf januari 2021. 
 
Gekozen is voor een externe evaluatie, om zo ook een evaluator met ervaring op het terrein van 
enquêtes en communicatie aan te kunnen trekken. De evaluator is eindverantwoordelijk voor de 
inhoud van het evaluatierapport. 
 
2. Achtergrond  
 
De doelstelling van de subsidie is om Clingendael in staat te stellen een prikkelende en 
(inter)nationaal gewaardeerde bijdrage te leveren aan onafhankelijke meningsvorming en het 
nationale en internationale (met name Europese) publieke debat op het terrein van de internationale 
betrekkingen – het functioneren van de Europese Unie en het buitenlands- en veiligheidsbeleid in 
het bijzonder - vanuit een Nederlandse invalshoek. Clingendael draagt met zijn publieke 
platformfunctie bij aan het voeden van het nationale en internationale publieke debat en indirect 
ook van de beleidswereld met vernieuwende inzichten over de EU en het buitenlands- en 
veiligheidsbeleid. 
 
De evaluatie dient inzicht te verschaffen in hoeverre Clingendael de beschikbare fondsen zo adequaat 
mogelijk heeft ingezet om deze doelstelling te verwezenlijken.   
 
Het kader voor deze subsidie is in 2016 vastgesteld door de Secretaris-Generaal van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en is een integraal onderdeel van de subsidiebeschikking.  
Clingendael stelt jaarlijks een jaarplan met begroting op die door het Ministerie wordt getoetst aan 
het eerdergenoemde kader en goedgekeurd. 
 
Activiteiten 
De subsidieaanvraag van Clingendael omvat categorieën van activiteiten, ondergebracht in de 
volgende units: 
A) Europa 
Deze unit richt zich aan de ene kant op interne ontwikkelingen binnen de EU en aan de andere 
kant op Europa in de wereld;  
B) Veiligheid 
Deze unit richt zich onder meer op strategische trendontwikkeling op het gebied van internationale 
(interne- en externe) veiligheid; 
C) Kwantitatief/ Opinie Onderzoek 
Deze unit richt zich op versterking van de kwantitatieve basis van zowel het Europese als 
veiligheidsonderzoek. 
 
Binnen deze units worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
• Nederland en de wereld Barometer en thematische peilingen; 
• Clingendael policy briefs; 
• Clingendael alerts; 
• Publieksevenementen; 
• Strategy groups die bijeenkomsten rond de bewindslieden organiseren; 
• Media, spreekbeurten en lezingen; 
• Online magazine Clingendael Spectator; 
• Uploading Tours die dienen om inzichten voortkomend uit Clingendael onderzoek, zoals de 
Clingendael Barometer en individuele Clingendael policy briefs, in het Europese (academische en) 
beleids- en publieksdebat te laten landen; 
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• Crisis Watch die een actuele crisis in een reeks verdiepende analyses onder de aandacht brengt; 
• Bijeenkomsten in Brussel om Clingendaels profiel in Brussel te versterken; en 
• Serious Simulations: inhoudelijke simulaties ondersteund door high tech hulpmiddelen die het 
mogelijk maken om besluitvormingsvraagstukken en beleidsdilemma’s na te bootsen en mogelijke 
beleidsrichtingen te toetsen; 
 
Targets en kwaliteitsmeting voor versterking van de publieke platformfunctie van Clingendael: 
• Investeren in de evidence base van het publieke debat; 
• Versterking van de internationale hub-functie van Clingendael; en 
• Verbetering en innovatie van de outreach, vindbaarheid en rating van het Clingendael werk. 
 
3. Doelstellingen en onderzoeksvragen 
 
Het doel van de evaluatie is inzicht te verschaffen in de wijze waarop en mate waarin de 
doelstellingen van de subsidie worden gerealiseerd. Dit heeft als eerste functie het verantwoorden 
over de wijze van de besteding van de overheidssubsidie. De tweede functie is het trekken van lering 
ten behoeve van de volgende subsidieperiode. Naast identificatie van knelpunten dient ook gekeken 
te worden naar mogelijke andere werkmethoden en communicatiekanalen. Daartoe zal de evaluatie 
aanbevelingen formuleren, die zich zowel tot Clingendael als de subsidieverstrekker kunnen richten.  
 
De centrale evaluatievragen zijn daarmee de volgende: 
1) Wat was de relevantie en effectiviteit van de door de Clingendael ontplooide activiteiten? 
2) Wat was de doelmatigheid van deze activiteiten? 
 
Relevantie wordt hier opgevat als ex ante relevantie. Dit heeft betrekking op de mate waarin de 
activiteiten van Clingendael aansluiten op de beleidsdoelstellingen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Onder effectiviteit wordt verstaan de mate waarin de activiteiten hebben 
bijgedragen aan het realiseren van de beoogde doelstelling. De doelmatigheid heeft betrekking op 
de transparantie van de financiële en inhoudelijke verslaglegging en de gevolgen van de wijze van 
financiering. 
 
Deelvragen met betrekking tot de relevantie 
• In hoeverre sluit de doelstelling van de activiteiten aan bij de operationele doelstellingen van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken? 
• Welke typen activiteiten zijn er ondernomen en met welke frequentie? 
• Op welke doelgroepen richtten de activiteiten zich? 
• Hoe beoordelen de deelnemers/afnemers, de subsidieverstrekker en deskundigen de relevantie 
van de activiteiten? 
 
Deelvragen met betrekking tot de effectiviteit 
• In welke mate werd de activiteitendoelstelling behaald? 
• Wat was het bereik van de activiteiten in termen van aantallen en doelgroepen van de 
deelnemers/afnemers? Typering van het publiek (Nederlands en internationaal) dat aan 
bijeenkomsten heeft deelgenomen? Zijn de gehanteerde communicatievormen adequaat gebleken 
om een zo breed mogelijk publiek te bereiken? Hoeveel bijeenkomsten hebben buiten Den Haag 
plaatsgevonden?  
• In hoeverre sloten de activiteiten qua timing en inhoud aan bij de actualiteit c.q. het debat in 
Nederland? 
• In hoeverre hebben activiteiten nieuwe invalshoeken ingebracht in de discussie (verbreding, 
verdieping, conventional wisdoms uitdagen, signalering van blinde vlekken)? 
• In welke de mate wordt Clingendael door derden als gezaghebbend gezien, blijkend uit bijv. 
citaten in nationale en internationale media, uitnodigingen voor conferenties? 
• Is Clingendael zichtbaar aanwezig geweest op belangrijke internationale conferenties (m.n. in 
Brussel) op het terrein van het buitenland- en veiligheidsbeleid, inclusief het functioneren van de 
Europese Unie?  
• Heeft Clingendael gerenommeerde internationale sprekers naar Nederland gehaald en is het in 
dat opzicht een echte verbinder gebleken?  
• Zijn voldoende publicaties in het Engels verschenen? 
• Hoe beoordelen de deelnemers/afnemers, de subsidieverstrekkers en deskundigen de kwaliteit 
van de activiteiten? 
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Deelvragen met betrekking tot de doelmatigheid 
• Biedt de verslaggeving inzicht in de uitvoering van de activiteiten? Worden de uitgaven ten 
behoeve van de activiteiten afdoende verantwoord in de financiële verslaglegging? 
• In hoeverre faciliteert of belemmert de huidige wijze van financiering (meerjarige financiering 
binnen een door het ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld kader) het realiseren van de 
doelstellingen?  
• Hoe verhoudt de omvang van de subsidie zich tot de impact van de activiteiten? 
 
4. Aanpak en methoden van onderzoek 
 
Zoals hierboven vermeld is de doelstelling van de activiteitensubsidie het versterken van de 
denktankfunctie van Clingendael, inclusief de hubfunctie in het Europese en het beïnvloedingscircuit, 
en het entameren van publiek debat door middel van het organiseren van activiteiten. De 
uitgevoerde activiteiten (zoals publieksevenementen, deelname aan internationale bijeenkomsten, 
mediacontacten of uitgebrachte publicaties) gelden dan als de output. De evaluatie zal deze 
systematisch in kaart brengen. De outcome (versterken van de denktankfunctie en entameren van 
publiek debat) hangt nauw met de output samen. De outcome zal daarom worden 
geoperationaliseerd als het bereik van de activiteiten en de kwaliteit ervan. Waar mogelijk zal voor 
de outcome worden gekeken naar de verdere effecten van de activiteiten, zoals aandacht in de 
media. 
 
Voor de beantwoording van de evaluatievraag met betrekking tot de doelmatigheid zal 
archiefonderzoek plaatsvinden bij Clingendael en het ministerie van Buitenlandse Zaken en zullen 
interviews met de directeur en/of medewerkers van Clingendael en met de meest betrokken 
medewerkers van het ministerie worden afgenomen. 
 
Desk study 
Om te beginnen zal er een desk study worden verricht. Openbare bronnen alsmede de archieven 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Clingendael zullen worden bestudeerd. Het gaat dan 
met name om jaarplannen en jaarverslagen van de activiteitensubsidie, verslagen van 
voortgangsgesprekken tussen Clingendael en het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
georganiseerde bijeenkomsten, reizen, lezingen, seminars en conferenties, het tijdschrift 
Clingendael Spectator, Clingendael policy briefs en alerts, alsmede de website en social media van 
Clingendael. 
Clingendael voert ook een zelfevaluatie uit waarin onder andere de output van de activiteitensubsidie 
over de afgelopen jaren in kaart is gebracht, alsmede indicatoren m.b.t. de outcome, en lessen die 
Clingendael trekt uit ervaringen binnen dit kader. 
 
Enquête 
Om een representatief beeld te krijgen van het oordeel van de ambtenaren van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken over de kwaliteit van de activiteiten het gebruik ervan in de werkzaamheden 
zullen zij met behulp van een korte vragenlijst, bestaande uit enkele gesloten (meerkeuze)vragen 
en enkele open vragen, worden benaderd.  
 
Interviews 
Daarnaast zullen er met diverse betrokken actoren interviews worden gehouden. Het gaat met name 
om ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bestuursleden en medewerkers van 
Clingendael, deelnemers aan openbare bijeenkomsten, medewerkers van een aantal Europese 
denktanks, en enkele deskundigen op het gebied van opiniepeilingen en internationale 
vraagstukken. De respondenten zullen in overleg met het ministerie en Clingendael worden 
geselecteerd. Ook zal specifiek aan ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
deskundigen op het gebied van internationale vraagstukken worden gevraagd een oordeel te geven 
over de kwaliteit van de schriftelijke producten (het tijdschrift Clingendael Spectator, policy briefs, 
alerts en crisis watch). Daartoe zal een selectie worden gemaakt per jaargang binnen de 
evaluatieperiode. De criteria waarop deze schriftelijke producten worden beoordeeld worden vooraf 
door het evaluatieteam vastgelegd. 
 
Participatieve observatie 
Voorts zal het evaluatieteam een aantal door Clingendael georganiseerde virtuele activiteiten 
bijwonen. De organisatie van fysieke events is vanwege de coronacrisis voorlopig niet mogelijk. 
 



4 
 

 
 
 
5. Afbakening 
 
Evaluatieperiode 
De evaluatieperiode beslaat vier jaar, te weten 2017 tot en met 2020. Dit komt overeen met de 
duur van de meerjarige subsidie. Daarbij moet worden aangetekend dat het jaar 2020 nog loopt 
terwijl de evaluatie wordt uitgevoerd. Hierdoor zullen nog niet alle cijfermatige en financiële 
gegevens voor dit jaar beschikbaar zijn. Aan de andere kant zullen de ervaringen van deelnemers 
aan activiteiten nog vers in het geheugen liggen en kunnen virtuele activiteiten door het 
evaluatieteam worden bijgewoond. 
 
Activiteiten 
Voor de beantwoording van de vraag naar de relevantie zal het geheel van uitgevoerde activiteiten 
(in beschrijvende zin) in de evaluatie worden betrokken. 
 
Voor de beantwoording van de vraag naar de effectiviteit wordt omwille van de uitvoerbaarheid een 
selectie van activiteiten. Om een brede dekking van het onderzoek te waarborgen wordt in elk van 
de twaalf activiteitencategorieën een of meer activiteiten gekozen. 
Daarbij is binnen de activiteitencategorieën gekozen voor activiteiten waarvan het bereik en de 
kwaliteit goed zijn te meten. Gedurende het onderzoek kan worden besloten om aanvankelijk niet-
geselecteerde activiteiten toch op bereik en kwaliteit te beoordelen. 
 
 
6. Organisatie van de evaluatie 
 
De evaluatie zal worden uitgevoerd door een via de raamwerkovereenkomst voor (effect)evaluaties 
te selecteren organisatie.  
 
Een referentiegroep onder leiding van een medewerker van BZ/Eenheid Strategische Advisering 
(ESA) zal de concept-Terms of Reference en het conceptevaluatierapport bespreken, alsmede de 
voortgangsgesprekken met de uitvoerder voeren. Leden van de referentiegroep zijn: drie 
medewerkers van resp. BZ/directie Communicatie (COM), BZ/directie Internationaal Onderzoek en 
Beleidsevaluatie (IOB), en Directeur Instituut Clingendael.  
 
7. Planning en eindproduct 
 
Om het ministerie van Buitenlandse Zaken in staat te stellen de evaluatie mee te nemen in het 
nieuwe subsidiebesluit dient de evaluatie 15 oktober 2020 te zijn afgerond. 
 
 
 mei juni juli augustus september oktober 
Selectie evaluator X X     
Uitvoering  X X X X  
Voortgangsbespreking   X X X   
Bespreking 
conceptrapport 

    X  

Presentatie 
eindrapport en 
afronding evaluatie 

     X 

 
De rapportages dienen in het Nederlands te worden opgesteld en minimaal een week voorafgaand 
aan de bespreking c.q. presentatie worden ingediend bij de voorzitter van de referentiegroep. 
 
Werktaal: Nederlands 
 
 
8. Budget 
 
Maximaal 50.000 euro, excl. btw. 
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Annex 2 – Methodologie  

Hergroepering van evaluatievragen 

Op basis van de activiteiten gedurende de inceptiefase en met name op basis van de opgestelde 
Theorie van Verandering voor de publieke platformfunctie zijn de 16 evaluatievragen uit de ToR 
geanalyseerd en deels gehergroepeerd om tot heldere en eenduidige indicatoren te komen. Dit is in 
Tabel A2.1 weergegeven met de verantwoording voor de wijzigingen. 

Evaluatiematrix 

Vervolgens zijn de deels gewijzigde evaluatievragen opgenomen in de evaluatiematrix, waarbij voor 
elke evaluatievraag indicatoren zijn gedefinieerd, dataverzamelingsmethoden en bronnen (zie Tabel 
A2.2). Het moet benadrukt worden dat uiteraard alle evaluatievragen uit de ToR zijn overgenomen, 
maar dat alleen de indeling soms is gewijzigd. Twee overkoepelende evaluatievragen zijn niet 
opgenomen in de evaluatiematrix, omdat hiervoor geen specifieke indicatoren kunnen worden 
vastgesteld. Deze vragen zullen op basis van triangulatie worden beantwoord. Dit betreft de 
volgende vragen: 

1) In welke mate werd de activiteitendoelstelling behaald? Dit is een vraag op impactniveau 
en op basis van antwoorden op de andere vragen moet het mogelijk zijn om te 
beredeneren op basis van plausibiliteit in hoeverre Clingendael een daadwerkelijke 
bijdrage heeft gegeven aan de onafhankelijke meningsvorming op het terrein van de 
internationale betrekkingen vanuit een Nederlandse invalshoek. 

2) Hoe verhoudt de omvang van de subsidie zich tot de impact van de activiteiten? Ook dit 
is een vraag op impactniveau en zal op dezelfde manier beantwoord worden. 

In de evaluatiematrix zijn de negen groepen van activiteiten zoals weergegeven in de Theorie van 
Verandering de basis. Voor zover mogelijk zullen deze negen groepen activiteiten onder relevantie 
geïnventariseerd worden en zullen voor elke groep voor zover mogelijk het bereik d.w.z. het aantal 
deelnemers aan evenementen en afnemers/c.q. lezers van publicaties vastgesteld worden. Op het 
niveau van outcomes zal het niet altijd mogelijk zijn de resultaten te verbinden aan specifieke 
activiteiten. Ook de veronderstellingen uit de Theorie van Verandering zijn verwerkt in de 
evaluatiematrix, met name in de indicatoren. 
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Tabel A2.1. Voorstel hergroepering evaluatievragen. 

 

Evaluatie- 

criteria 

Vragen ToR Herschikking van evaluatievragen door 

evaluatieteam 

Verantwoording 

Relevantie In hoeverre sluit de doelstelling van de 
activiteiten aan bij de operationele 
doelstellingen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken? 

In hoeverre sluit de doelstelling van de activiteiten aan bij de 
operationele doelstellingen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken? 

Geen wijziging 

Welke typen activiteiten zijn er ondernomen 
en met welke frequentie? 

Welke typen activiteiten zijn er ondernomen en met welke 
frequentie? Wat is het aantal Engelstalige publicaties en 
events? Welke veranderingen in typen activiteiten hebben zich 
voorgedaan t.o.v. de oorspronkelijke planning? Wat zijn 
daarvoor de redenen? 

Deze vraag is uitgebreid om tevens de veranderingen in de 
tijd weer te geven. Deze vraag wordt grotendeels via 
portfolio-analyse beantwoord. Dit omvat ook de vraag 
naar het aantal Engelstalige events en publicaties die in de 
ToR onder effectiviteit staat. De vraag richt zich ook op 
veronderstellingen uit de theorie van verandering 

Op welke doelgroepen richtten de activiteiten 
zich? 

 Deze vraag is meer een effectiviteitsvraag omdat het outputs 
betreft en is samengevoegd met de outputvraag 

Hoe beoordelen de deelnemers/afnemers, 
de subsidieverstrekker en deskundigen de 
relevantie van de activiteiten? 

Hoe beoordelen de deelnemers/afnemers, de 
subsidieverstrekker en deskundigen de relevantie van de 
activiteiten? 

Geen wijziging 

 In hoeverre sloten de activiteiten qua timing en inhoud aan bij 
de actualiteit c.q. het debat in Nederland? 

Deze vraag stond onder effectiviteit, maar betreft relevantie 

Effectiviteit In welke mate werd de activiteitendoelstelling 
behaald? 

In welke mate werd de activiteitendoelstelling behaald? Dit is een vraag op impactniveau en is niet gewijzigd. Deze 
vraag wordt niet in de evaluatiematrix opgenomen. 

Wat was het bereik van de activiteiten in 
termen van aantallen en doelgroepen van de 
deelnemers/afnemers? Typering van het 
publiek (Nederlands en internationaal) dat 
aan bijeenkomsten heeft deelgenomen? Zijn 
de gehanteerde communicatievormen 
adequaat gebleken om een zo breed mogelijk 
publiek te bereiken? Hoeveel bijeenkomsten 
hebben buiten Den Haag plaatsgevonden? 

Wat zijn de outputs van de activiteiten die in het kader van de 
publieke platformfunctie zijn uitgevoerd in termen van bereik 
(aantallen en typering van deelnemers, alsmede aanwezigheid 
op conferenties en uitnodiging van gerenommeerde sprekers), 
belangstelling en gebruik, en communicatie en zichtbaarheid? 

In lijn met de theorie van verandering is deze vraag gericht 
op outputniveau en zijn de vragen uit de ToR op dit niveau 
samengevoegd zodat voor de beantwoording specifieke 
outputindicatoren gedefinieerd kunnen worden. 

Is Clingendael zichtbaar aanwezig geweest 
op belangrijke internationale conferenties 
(m.n. in Brussel) op het terrein van het 
buitenland- en veiligheidsbeleid, inclusief 
het functioneren van de Europese Unie? 
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Evaluatie- 

criteria 

Vragen ToR Herschikking van evaluatievragen door 

evaluatieteam 

Verantwoording 

 Heeft Clingendael gerenommeerde 
internationale sprekers naar Nederland 
gehaald en is het in dat opzicht een echte 
verbinder gebleken? 

  

Zijn voldoende publicaties in het Engels 
verschenen? 

-- Aandacht voor Engelstalige publicaties en events is 
onderdeel van de inventarisatie van activiteiten en daarmee 
van relevantie 

In welke de mate wordt Clingendael door 
derden als gezaghebbend gezien, blijkend uit 
bijv. citaten in nationale en internationale 
media, uitnodigingen voor conferenties? 

Wat zijn de outcomes van de activiteiten die het kader van de 
publieke platformfunctie zijn uitgevoerd in termen van 
kwaliteit en waardering van de activiteiten, bijdrage aan het 
publieke debat en buitenlands beleid, en de gezaghebbendheid 
van Clingendael? 

In lijn met de theorie van verandering is deze vraag gericht 
op outcome-niveau en zijn de vragen uit de ToR op dit 
niveau samengevoegd 

Hoe beoordelen de deelnemers/afnemers, 
de subsidieverstrekkers en deskundigen de 
kwaliteit van de activiteiten? 

Doelmatigheid Biedt de verslaggeving inzicht in de 
uitvoering van de activiteiten? Worden de 
uitgaven ten behoeve van de activiteiten 
afdoende verantwoord in de financiële 
verslaglegging? 

Biedt de verslaggeving inzicht in de uitvoering van de 
activiteiten? Worden de uitgaven ten behoeve van de 
activiteiten afdoende verantwoord in de financiële 
verslaglegging? In welke mate zijn de activiteiten tijdig en 
kosteneffectief uitgevoerd? 

Geen wijziging in oorspronkelijke vraagstelling, maar 
toevoeging van één sub-vraag m.b.t. tijdigheid en 
kosteneffectieve uitvoering 

In hoeverre faciliteert of belemmert de 
huidige wijze van financiering (meerjarige 
financiering binnen een door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken vastgesteld kader) 
het realiseren van de doelstellingen? 

In hoeverre faciliteert of belemmert de huidige wijze van 
financiering (meerjarige financiering binnen een door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld kader) het 
realiseren van de doelstellingen? 

Geen wijziging. Enkele veronderstellingen uit de theorie van 
verandering zullen ook onder deze vraag onderzocht worden 

Hoe verhoudt de omvang van de subsidie 
zich tot de impact van de activiteiten? 

Hoe verhoudt de omvang van de subsidie zich tot de impact 
van de activiteiten? 

Deze vraag is ongewijzigd, maar wordt niet in de 
evaluatiematrix opgenomen gezien het overkoepelende 
karakter. 
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Tabel A2.2. Evaluatiematrix. 

 

Evaluatiecriteria Evaluatievragen Indicatoren Evaluatiemethoden Bronnen 

Relevantie In hoeverre sluit de doelstelling van 
de activiteiten aan bij de 
operationele doelstellingen van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken? 

- Mate van aansluiting tussen BZ-doelstellingen 
en doelstelling activiteitensubsidie 

Documentanalyse 
Diepte-interviews 

Beleidskader 
BZ-beleidsdocumenten 
BZ-vertegenwoordigers 
Clingendael staf 

Welke typen activiteiten zijn er 
ondernomen en met welke frequentie? Wat 
is het aantal Engelstalige publicaties en 
events? Welke veranderingen in typen 
activiteiten hebben zich voorgedaan t.o.v. 
de oorspronkelijke planning? Wat zijn 
daarvoor de redenen? 

Per groep activiteiten (zie de 10 groepen in ToC): 
- Aantal publicaties per jaar (gedifferentieerd 

naar onderwerp, Nederlandstalig/ 
Engelstalig) 

- Aantal publieke events (workshops, 
seminars, conferences, gedifferentieerd naar 
onderwerp, Nederlandstalig/ Engelstalig) 

- Aantal strategische bijeenkomsten 
(gedifferentieerd naar onderwerp, locatie, 
Nederlandstalig/ Engelstalig) 

- Aantal deelnames van Clingendael onderzoekers 
aan events in Brussel (en andere locaties) 
georganiseerd door anderen 

- Aantal media-optredens, publicaties 
in kranten/magazines, podcasts 

- Aantal en type buitenlandse sprekers op 
Clingendael evenementen (i.e. aantal 
gerenommeerde sprekers) 

Documentanalyse Jaarverslagen 
Rapportage Publiek Platform 
Clingendael zelfevaluatie 

Hoe beoordelen de 
deelnemers/afnemers, de 
subsidieverstrekker en deskundigen de 
relevantie van de activiteiten? 

- Mate waarin de activiteiten voorzien in de 
behoeften van deelnemers/afnemers 

Diepte-interviews  
Surveys 
Casestudies 

BZ, Clingendael, externen 
Respondenten surveys 

In hoeverre sloten de activiteiten qua 
timing en inhoud aan bij de actualiteit c.q. 
het debat in Nederland? 

- Opinie van deelnemers/afnemers over de mate 
waarin de activiteiten goed aansluiten bij de actualiteit 
van het debat in Nederland; 

- Mate waarin events/publicaties zijn opgepikt door 
de Nederlandse media (aantal referenties per 
onderwerp) 

Documentanalyse  
Diepte-interviews  
Surveys 
Casestudies 

Clingendael zelfevaluatie 
Rapportage Publiek Platform 
BZ, Clingendael, externen 
Respondenten surveys 
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Effectiviteit Wat zijn de outputs van de activiteiten die 
in het kader van de publieke 
platformfunctie zijn uitgevoerd in termen 
van bereik (aantallen en typering van 
deelnemers, alsmede aanwezigheid op 
conferenties en uitnodiging van 
gerenommeerde sprekers), belangstelling 
en gebruik, en communicatie en 
zichtbaarheid? 

  

Per groep activiteiten (zie de 10 groepen in ToC): 
- Bereik van de publicaties (gedifferentieerd naar 

leeftijd, gender, opleiding, nationaliteit, 
beroepsgroep indien mogelijk); 

- Aantal hits op de website (differentiatie waar mogelijk); 
- Aantal deelnemers aan expert- en publieke 

bijeenkomsten (differentiatie waar 
mogelijk); 

- Aantal deelnames van Clingendael researchers aan 
internationale events (Brussel en elders) 
georganiseerd door anderen; 

- Aantal buitenlandse sprekers op Clingendael events 
en mate van bekendheid. 

Documentanalyse 
Diepte-interviews  
Surveys 
Casestudies 

Jaarverslagen 
Rapportage Publiek Platform 
Clingendael zelfevaluatie 
BZ, Clingendael, externen 
Respondenten surveys 

Wat zijn de outcomes van de activiteiten 
die in het kader van de publieke 
platformfunctie zijn uitgevoerd in termen 
van kwaliteit en waardering van de 
activiteiten, bijdrage aan het publieke 
debat en buitenlands beleid, en de 
gezaghebbendheid van Clingendael? 

- Opinie van deelnemers/afnemers over de mate 
waarin de activiteiten als vernieuwend, prikkelend, 
verbredend of verdiepend worden gezien; 

- Opinie van deelnemers/ afnemers over de kwaliteit 
van de activiteiten; 

- Opinie van BZ/anderen over het voeden en 
bijdragen van Clingendael aan het beleidsdebat; 

- Opinie van deelnemers/afnemers van de 
kwaliteit van communicatie; 

- Vormgeving van het peer review proces door 
Clingendael en wie daarbij betrokken is 
(intern/extern) 

- Aantal keren dat Clingendael publicaties zijn 
geciteerd in gezaghebbende internationale media; 

- Ranking op internationale denktanklijsten 

Documentanalyse 
Diepte-interviews 
Surveys 
Casestudies 

Clingendael zelfevaluatie 
Rapportage Publiek Platform 
Global Go To Think Tank 
Index en McGann Think Tank 
rankings  
Google Scholar 
BZ, Clingendael, externen 
Respondenten surveys 

Doelmatigheid Biedt de verslaggeving inzicht in de 
uitvoering van de activiteiten? Worden de 
uitgaven ten behoeve van de activiteiten 
afdoende verantwoord in de financiële 
verslaglegging? In welke mate zijn de 
activiteiten tijdig en kosteneffectief 
uitgevoerd? 

- Uitgaven voor de 10 groepen van activiteiten per 
jaar, 20217-2020; 

- Transparantie van financiële verantwoording; 
- Tijdige realisatie van voorgenomen planning 

van activiteiten; 
- Mate waarin de activiteiten kosteffectief zijn uitgevoerd 

Documentanalyse 
Diepte-interviews 

Financiële jaarverslagen 
Correspondentie BZ- 
Clingendael 
BZ, Clingendael 

In hoeverre faciliteert of belemmert de 
huidige wijze van financiering 
(meerjarige financiering binnen een door 
het ministerie van Buitenlandse Zaken 
vastgesteld kader) het realiseren van de 
doelstellingen? 

- Samenhang tussen activiteiten gefinancierd door 
de activiteitensubsidie en andere Clingendael 
activiteiten 

- Co-financiering van activiteiten 
- Perceptie van BZ en Clingendael over de werking van 

de activiteitensubsidie 

Documentanalyse 
Diepte-interviews 

Financiële verslagen BZ, 
Clingendael 
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Documentanalyse 

Het evaluatieteam heeft een groot aantal documenten ontvangen van BZ waaronder 
basisdocumenten zoals het beleidskader, het voorstel van Clingendael voor de activiteitensubsidie, 
het beoordelingsmemorandum, de subsidiebeschikking, jaarplannen, jaarverslagen en 
correspondentie tussen BZ en Clingendael. De evaluatiematrix geeft aan voor welke 
evaluatievragen en bijbehorende indicatoren de documentanalyse zal worden ingezet. Dit betreft 
vooral de vragen m.b.t. relevantie, outputs en doelmatigheid en in mindere mate het outcome-
niveau. In de loop van de evaluatie zijn meer documenten verzameld en geanalyseerd (zie Annex 
4, Lijst met documenten) 

De zelfevaluatie die Clingendael heeft opgesteld is een belangrijke bron van informatie voor het 
evaluatieteam. Ook de rapportages Publiek platform en het dashboard Publiek Platform die door 
Clingendael zijn opgesteld bevatten belangrijke (kwantitatieve informatie) op activiteiten- en 
outputniveau. De bevindingen uit de zelfevaluatie en de andere Clingendael documenten zijn 
worden getrianguleerd met andere bronnen. 

Interviews 

In het evaluatievoorstel van ADE was aangegeven dat -inclusief de inceptiefase in totaal 18-25 
interviews zouden worden gedaan. Dit aantal is met 29 diepte-interviews overtroffen. In lijn met 
de evaluatiematrix zijn de interviews vooral gericht geweest op de verdiepende relevantievragen 
d.w.z. in hoe beoordeelt men de relevantie van activiteiten en hoe sluit Clingendael aan bij de 
actualiteit van het debat, alsmede outcome-vragen. Doelmatigheidsvragen zijn vooral in interviews 
met Clingendael en BZ aan de orde gekomen. Voor de interviews is een questionnaire en template 
ontwikkeld in lijn met de evaluatiematrix en dit heeft gezorgd niet alleen voor structurering van de 
interviews, maar ook voor adequate triangulatie van bronnen. De interviews zijn geanonimiseerd 
en de bevindingen kunnen niet worden herleid tot individuele interviews. 
 
De volgende groepen van geïnterviewden zijn onderscheiden: 

• Betrokken BZ-medewerkers van verschillende directies en PV Brussel (vooral strategisch 
niveau): 

• Clingendael-staf (directie, medewerkers, communicatie, Raad van Toezicht en Clingendael 
Advisory Council on Research and Training (CAROO)); 

• Leden Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV); 

• Denktanks/universiteiten/NGOs; 

• Politiek en buitenlandse diplomatie; 

• Media. 

Zowel BZ als Clingendael hebben suggesties gegeven voor namen van te interviewen personen, 
waaruit het evaluatieteam een eigen selectie heeft gemaakt. Het zwaartepunt lag op interviews van 
BZ en Clingendael staf, maar het streven was vertegenwoordigers uit elke groepen te interviewen. 
Echter ondanks herhaalde verzoeken bleef de respons van vertegenwoordigers uit media en 
politiek minimaal en zijn ook gemaakte afspraken niet allemaal nagekomen. Media, politiek en 
buitenlandse diplomatie zijn niet goed vertegenwoordigd in de diepte-interviews. Binnen de 
beperkingen van deze evaluatie was het onmogelijk om een representatieve groep van stakeholders 
te interviewen. Echter in de praktijk is het mogelijk gebleken om diepte-interviews met een goede 
illustratieve groep van stakeholders te hebben en dit bleek een belangrijke informatiebron voor de 
bevindingen. 
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Casestudies 

De casestudies beogen verdiepend in te gaan op de relevantie, effectiviteit en doelmatigheid van 
enkele specifieke activiteiten. Gezien de beperkte tijd en het budget voor deze evaluatie zijn drie 
casestudies geselecteerd. Een voor de hand liggende verdiepende casus is de Foreign Policy 
Barometer, als een belangrijke activiteit die minder naar voren komt in de surveys en diepte-
interviews. Het idee voor de ontwikkeling van een Barometer maakte onderdeel uit van het 
Clingendael voorstel, maar de ontwikkeling van dit instrument heeft vrij veel tijd in beslag 
genomen. De eerste resultaten komen pas op het moment van afronding van de evaluatie 
beschikbaar. Met deze activiteit is een aanzienlijk deel van het budget gemoeid, maar ook zijn 
nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan. Het feit dat dit een nieuwe activiteit is voor Clingendael 
die dankzij deze subsidie ontwikkeld kon worden, het budget en het potentieel en belang van 
verdere uitrol maakt dit een geschikte casus. Deze casus zal zich vooral richten op het proces, de 
relevantie en doelmatigheid en in mindere mate op de effectiviteit, aangezien eerste resultaten op 
het moment van evaluatie beschikbaar komen. 

Een selectie uit andere groepen activiteiten d.w.z. één of meer policy briefs, Clingendael alerts, 
publicaties in de Clingendael Spectator of bepaalde evenementen lag niet voor de hand, omdat het 
niet waarschijnlijk werd geacht dat dit tot verder verdiepende inzichten zal leiden. 

Er is daarom gekozen om twee inhoudelijke thema’s te kiezen waarop activiteiten uit verschillende 
groepen betrekking op hebben, d.w.z. dat een inhoudelijke, dwarsdoorsnijdende invalshoek 
gehanteerd zal worden en twee thema’s zijn geselecteerd: 

1. Brexit;  
2. China.  

Deze thematische focus biedt bij uitstek de mogelijkheid om verschillende groepen activiteiten met 
een belangrijk aandeel in de begroting mee te nemen, waaronder de Policy Briefs, Clingendael 
Alerts, Media Appearances, International Spectator, en publieke en expertbijeenkomsten en de 
waardering van deze activiteiten in lijn met de indicatoren in de evaluatiematrix. De twee 
thematische casestudies kunnen niet als representatief worden beschouwd, maar hebben vooral 
verdiepende waarde.  

Survey(s) 

Zie Annex 5.  
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Annex 3 – Referentiegroep  

Naam Positie 

Ceta Noland BZ, Medewerker Eenheid Strategische Advisering 
(ESA), Strategisch beleidsadviseur 

Nicole Hack BZ, Medewerker Directie Communicatie (COM), 
Adviseur onderzoek 

Paul Westerhof BZ, Medewerker Internationaal Onderzoek en 
Beleidsevaluatie (IOB), beleidsonderzoeker 

Monika Sie Dhian Ho Directeur Instituut Clingendael 
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Instituut Clingendael. (2020a). Inhoudelijk verslag Activiteitensubsidie 2019, Publiek Platform.  

Instituut Clingendael. (2020b). Zelfevaluatie Activiteitensubsidie Instituut Clingendael Januari 2017 t/m juni 

2020.  

Instituut Clingendael. (2020c). Rapportage publiek platform 2020.  

Instituut Clingendael. (2020d). Clingendael in de Media. https://www.clingendael.org/nl/in-the-

media  
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Powerpoint presentatie. 

Instituut Clingendael. (2020f). “Wat denkt u: komen de Russen?” Dreigingsbeeld over Rusland polariseert in 

Nederland. Barometer Alert 
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flitspeiling-chinastrategie  
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Annex 5 – Survey: methodologie en 
resultaten  

A5.1 Methodologie 

Een survey werd ontwikkeld om informatie van een groter stakeholderaandeel te vergaren bij het 
beantwoorden van de evaluatievragen, in het bijzonder deze m.b.t. relevantie (relevantie van 
activiteiten en aansluiting bij het actuele debat) en effectiviteit (de mate van gebruik van de 
verschillende publicaties van Clingendael, deelname aan evenementen en de beoordeling van de 
kwaliteit, mate van vernieuwing, bijdrage aan beleidsdebat etc.). Dit betrof een tweeledige survey 
met het oog op informatieverzameling van onderstaande twee doelgroepen: 

1. Beleidsmedewerkers van BZ. 
2. Andere deelnemers/afnemers van Clingendael op basis van hun zeer ruime 

adressenbestand, bestaande uit voornamelijk beleidsmakers en politici, wetenschappers en 
denktank medewerkers, consultants en bedrijven, journalisten, en NGOs. 

Voor beide doelgroepen werd een grotendeels identieke Engelstalige vragenlijst opgesteld, met 
daarnaast ook enkele doelgroep-specifieke vragen, waarop de referentiegroep commentaar gaf (zie 
Sectie A5.3). De survey werd online ontwikkeld in SurveyMonkey® en getest door onafhankelijke 
experts van ADE en Clingendael. De survey werd op basis van deze feedback bijgesteld en 
vervolgens op 24 resp. 25 augustus uitgestuurd naar alle beleidsmedewerkers van BZ resp. alle 
contacten uit Clingendael’s adressenbestand. De survey kon gedurende 3,5 weken worden ingevuld 
door respondenten (t/m 16 september). 

Verschillende maatregelen werden getroffen om het responspercentage te maximaliseren: 

• Beperking lengte enquête tot maximaal 15 minuten. 

• Bijna uitsluitend gesloten vragen (meerkeuze- of waarderingsbasis (bv. Likert-schaal)). 

• Uitnodiging tot deelname verzonden door BZ resp. Clingendael zelf, met expliciete 
duiding van het doel en belang van de survey. 

• Eenmalige reminder. 
Dit resulteerde in een responspercentage van 4,8% voor BZ (70 respondenten op 1444 
gecontacteerde personen) en 5,7% voor Clingendael (853 respondenten op 14843 gecontacteerde 
personen).  

Het dient wel benadrukt te worden dat een online survey met vrijwillige deelname (“zelfselectie”) 
bijzonder gevoelig is voor ‘selectie bias’, m.a.w. de steekproef is vaak niet volledig representatief voor 
de populatie. Daarom werd de steekproef ook gekarakteriseerd op basis van verschillende 
demografische kenmerken (zie Sectie A5.2.1), dewelke in sommige instanties konden vergeleken 
worden met de karakteristieken van de gehele populatie (of een gelijkaardige steekproef). Figuur 
A5.1 toont aan dat de steekproef van Clingendael contacten vrij representatief is inzake 
verhoudingen tussen professionele groepen. De steekproef lijkt voorts oudere respondenten te 
oververtegenwoordigen, hoewel de steekproef van websitebezoekers op haar beurt waarschijnlijk 
jongere respondenten oververtegenwoordigt.  
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Figure A5.1. Indication of sample representativeness of Clingendael contacts. Top:  
share of professional groups within sample and population. Bottom: age distribution 

within sample and of website visitors 2017-2020.  
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A5.2 Resultaten 

Deze sectie presenteert de resultaten van de survey in grafische vorm, in dezelfde volgorde als de 
vragenlijst (Sectie A5.3). In het algemeen werden er weinig markante verschillen vastgesteld in 
antwoorden tussen BZ en Clingendael respondenten. Daarom zijn de meeste van onderstaande 
figuren gebaseerd op de gecombineerde data van beide surveys (d.w.z. beide steekproeven werden 
samengevoegd). Enkele figuren en bijschriften maken wel een expliciet onderscheid tussen beide 
doelgroepen om bepaalde opmerkelijke verschillen te duiden.  

Zoals gebruikelijk startte de vragenlijst met enkele demografische kenmerken (professionele 
groepen, gender, leeftijd etc.). Dit diende niet enkel om representativiteit na te gaan (zie Sectie 
A5.1), maar ook om differentiatie in antwoorden op te sporen. Tijdens de analyse werden er echter 
ook in dit opzicht relatief kleine verschillen in antwoorden geobserveerd. De antwoorden worden 
dan ook niet opgesplitst per demografische categorie in onderstaande figuren. 

De heterogeniteit in antwoorden in functie van doelgroep (BZ versus Clingendael) en 
demografische kenmerken kan verder onderzocht worden in een regressie-analyse. Er werd echter 
besloten dat dit weinig zou bijdragen aan de antwoorden op de evaluatievragen, gegeven 
bovenstaande vaststellingen en de vele impliciete assumpties binnen regressie-analyse.  
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A5.2.1 Personal questions 

Which of the below professional groups do you identify most with in the period 2017-2020 
(select only one option)? (Clingendael contacts only) 

Figure A5.2. Professional profile of Clingendael respondents. 

 

What is your gender? 

Figure A5.3. Gender repartition for MFA (left) and Clingendael (right) respondents. 
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What is your age?  

Figure A5.4. Age repartition by respondent type. 

 

What was the main location you worked from in the period 2017-2020? 

Figure A5.5. Main location where MFA (left) and Clingendael (right) respondents have 
worked between 2017 and 2020. 
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In your professional position(s) in the period 2017-2020, what was your main geographic 
area of interest or focus (select maximum two options)? 

Figure A5.6. Main geographic area of interest. 

 
Note: Findings for MFA and Clingendael respondents are relatively similar; the main differences are a relatively higher interest of 
MFA respondents in Sub-Saharan Africa and global relations, and of Clingendael respondents in the EU. 

How many years have you been a staff member of the Ministry of Foreign Affairs 
(including diplomatic missions)? (MFA staff only) 

Figure A5.7. MFA staff years of experience. 
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A5.2.2 Your familiarity with events, publications and other information 
sources from the Clingendael Institute 

Below we list specific events organized by the Clingendael Institute and funded with the 
subsidy that is the subject of this evaluation. Please indicate the frequency with which you 
have attended these events in the last 3.5 years (period 2017-2020).  

Figure A5.8. Frequency of attending Clingendael events, for MFA (top) and 
Clingendael (bottom) respondents. 
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Figure A5.9. Frequency of meetings between Clingendael and MFA staff (only asked to 
MFA respondents). 
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Below we list a number of Clingendael publications and information sources. Please 
indicate how frequently you have read/consulted/scanned these in the last 3.5 years 
(period 2017-2020).  

Figure A5.10. Frequency of reading/consulting/scanning Clingendael publications, for 
MFA (top) and Clingendael (bottom) respondents. 
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Now also indicate how you have typically typically used these publications/sources in the 
last 3.5 years (period 2017-2020). 

Figure A5.11. Typical use of Clingendael publications, for MFA (top) and Clingendael 
(bottom) respondents. 
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Please tell us to what extent you agree/disagree with the below statements on the various 
events and publications by the Clingendael Institute. 

Figure A5.12. Opinion on statements about Clingendael events and publications. 

 

Please tell us to what extent the Clingendael Institute’s events and publications have an 
effect on Dutch foreign policy preparation in general. (MFA staff only) 

Figure A5.13. Opinion of MFA staff on the effect on foreign policy preparation. 
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Please tell us to what extent the Clingendael Institute’s events and publications have an 
effect on your thinking on international affairs. (Clingendael contacts only) 

Figure A5.14. Opinion of Clingendael contacts on the effect on their thinking on 
international affairs. 

 

In your opinion, to what extent do the events and publications of the Clingendael Institute 
in general align with, and enrich, ongoing debates in the Netherlands on international 
relations? 

Figure A5.15. Extent to which Clingendael’s events (left) and publications (right) align 
with and enrich ongoing debates on international relations, according to MFA (top) 

and Clingendael (bottom) respondents. 
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In your opinion, to what extent do the events and publications of the Clingendael Institute 
in general generate and stimulate new debates in the Netherlands on international 
relations? 

Figure A5.16. Extent to which Clingendael’s events (left) and publications (right) 
generate and stimulate new debates on international relations. 

  

A5.2.3 Your interest in the content of Clingendael events and publications  

Which type of content in the events and publications of the Clingendael Institute are you 
particularly interested in (multiple options allowed)? 

Figure A5.17. Topics of interest in Clingendael’s events and publications. 
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A5.2.4 Your opinion on key aspects of the Clingendael Institute 

In general, what is your opinion on the following aspects of the Clingendael Institute’s 

events and publications? 

Figure A5.18. Opinion on quality and innovation aspects of Clingendael's events and 
publications. 

 

Figure A5.19. Opinion on contribution to public debate of Clingendael's events and 
publications. 
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What is your opinion on Clingendael’s presence in the media? 

Figure A5.20. Opinion on Clingendael's presence in the media. 

 

What is your opinion on the presentation and communication of the Clingendael Institute? 

Figure A5.21. Opinion on presentation and communication of the Clingendael Institute. 
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If you indicated the balance between English and Dutch is very poor / poor / moderate, 
which language is underrepresented. 

Figure A5.22. If indicated imbalance between NL & ENG (only 11% of respondents): 
which language underrepresented? 

 

A5.2.5 Main strengths and areas for improvement 

From your perspective, what do you consider as the main strengths of the Clingendael 

Institute (from the list below, multiple choices allowed)? 

Figure A5.23. Main strengths of the Clingendael Institute. 
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From your perspective, what do you consider as the main areas of improvement for the 
Clingendael Institute (from the list below, multiple choices allowed)? 

Figure A5.24. Main areas of improvement for the Clingendael Institute. 

 

A5.3 Vragenlijst 

Deze Sectie bevat de vragenlijsten van beide surveys, in de grafische vorm waarin deze werden 
voorgelegd aan respondenten in SurveyMonkey®.  

A5.3.1 Vragenlijst MFA personeel 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Limited network in Dutch foreign policy circles

Location in The Hague

Inadequate mix of events, publications and media appearances

Quality of analysis

Insufficiently connected with EU-networks in Brussels and other EU-capitals

Narrow range of international issues covered

Does not put the Netherlands on the map in international Think Tank circles

Unattractive communication

Insufficient mix of Clingendael staff with a broad range of experience in
combination with a broad range of associates

Contribution to Dutch foreign policy

Insufficient innovative insights in international relations

Contribution to the public debate on international relations in the Netherlands



Welcome to our Survey
Welcome to our survey on the evaluation of MFA’s subsidy to the Clingendael Institute to support its
public think thank activities during the period 2017-2020.

 
Please note the following:

We guarantee that the survey is anonymous and compliant with the General Personal Data
Regulation (GDPR).
Answering is not mandatory: questions can be left blank / skipped.

In case you have any questions on this survey, please contact floris.dalemans@ade.eu.

mailto:floris.dalemans@ade.eu


Personal questions (not for identification – statistics use only)

1. What is your gender?

Female

Male

Not specified/prefer not to disclose

2. What is your age? 

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

+65

3. What was the main location you worked from in the period 2017-2020?

In the Netherlands

Within the EU, outside of the Netherlands

Outside of the EU

 Primary interest/focus Secondary interest/focus

EU

Americas

Russia and Eastern
Europe

China

Asia other than China

Sub-Saharan Africa

Middle East and
Northern Africa

Whole world – global
relations

Not applicable 

4. In your professional position(s) in the period 2017-2020, what was your main geographic area of interest or
focus (select maximum two options)?



5. How many years have you been a staff member of the Ministry of Foreign Affairs (including diplomatic
missions)?

Less than 2 years

Between 2 and 5 years

Between 5 and 10 years

Between 10 and 20 years

More than 20 years



Your familiarity with the Clingendael Institute

 
Not attended

Once in this
entire period Once per year

Every few
months Every month I don't know

Expert meeting

Public event 

Webinar

Meeting between
Clingendael and MFA
staff

1. Below we list specific events organized by the Clingendael Institute and funded with the subsidy that is the
subject of this evaluation. Please indicate the frequency with which you have attended these events in the last
3.5 years (period 2017-2020).

 
Not consulted

Once in this
entire period Once per year

Every few
months Every month

Several times
per month I don't know

Policy Brief (i.e longer
publication)

Clingendael Alert (i.e
shorter publication)

Magazine – Clingendael
Spectator

Website/ Clingendael’s
social media

Podcast

Opinion article in the
press

2. Below we list a number of Clingendael publications and information sources. Please indicate how frequently
you have read/consulted/scanned these in the last 3.5 years (period 2017-2020).



 
Scan the titles

without reading the
article

Read the publication
diagonally

Read the publication
thoroughly

Discuss the
publication with

colleagues Not applicable

Policy Brief (i.e. longer
publication)

Clingendael Alert (i.e.
shorter publication)

Magazine – Clingendael
Spectator

Website/ Clingendael’s
social media

Podcast

Opinion article in the
press

3. Now also indicate how you have typically used these publications/sources in the last 3.5 years (period
2017-2020)



 
Agree entirely

Agree to some
extent

Neither agree
nor disagree

Disagree to
some extent Disagree entirely No opinion 

For me it is background
reading, while
interesting, it has no
direct effect on my work

I consult the work when I
need a distinct Dutch
perspective on a
particular matter of
interest

I refer to the Clingendael
Institute from time to
time in reports, memo’s,
policy notes or
documents that I am
writing

I participate in the
activities and consult the
publications to enlarge
and deepen my
knowledge of
international relations

I regularly share and/or
discuss activities or
publications with others

I know several instances
myself where the 
Clingendael institute has
had a direct, significant
impact on policy

I have participated in a
few events and read a
few publications, but did
not find them very
interesting

I usually turn to events
and publications by other
think tanks as they are
generally more
interesting

4. Please tell us to what extent you agree/disagree with the below statements on the various events and
publications by the Clingendael Institute.

No or very limited
effect Limited effect Some effect Large effect Very large effect I don't know

5. Please tell us to what extent the Clingendael Institute’s events and publications have an effect on Dutch
foreign policy preparation in general.



 
Not at all Very little

To a certain
extent To a large extent Superbly so I don't know 

Events 

Publications 

6. In your opinion, to what extent do the events and publications of the Clingendael Institute in general align
with, and enrich, ongoing debates in the Netherlands on international relations?

 
Not at all Very little

To a certain
extent To a large extent Superbly so I don't know 

Events 

Publications 

7. In your opinion, to what extent do the events and publications of the Clingendael Institute in general
generate and stimulate new debates in the Netherlands on international relations?



Your interest in the content of Clingendael events and publications

1. Which type of content in the events and publications of the Clingendael Institute are you particularly
interested in ? (multiple choices allowed)

Europe and the EU

Brexit

Europe in the world

Security and Defense

Migration

Conflict and fragility

Trade and globalisation

Covid 19

Strategic foresight

Sustainability

Global Affairs in general



Your opinion on key aspects of the Clingendael Institute

 Very low Low Moderate High Very high No opinion

Overall quality

Depth of analysis

Diversity of viewpoints

Innovative character,
paradigm changing,
revision of conventional
wisdom

Contribution to the public
debate on international
relations in the
Netherlands

Contribution to the public
debate on international
relations in the EU and
abroad

1. In general, what is your opinion on the following aspects of the Clingendael Institute’s events and
publications?

 
Very low visibility Low visibility

Moderate
visibility High visibility

Very high
visibility No opinion

Presence in the
mainstream media in the
Netherlands (TV, radio,
newspapers)

Presence in the
mainstream media in the
EU and abroad (TV,
radio, newspapers)

Presence on social
media, podcasts, etc.

2. What is your opinion on Clingendael’s presence in the media?



 Very poor Poor Moderate Good Very good No opinion

Accessibility and
graphical appeal of
communication (website,
publications, graphics,
podcasts)

Information on events
(invitations, publications
on websites, calendar)

Organisation of events
(form, speakers,
moderating)

Appropriate balance
between English and
Dutch
events/publications

3. What is your opinion on the presentation and communication of the Clingendael Institute?

4. If you indicated the balance between English and Dutch is very poor / poor / moderate, which language is
underrepresented.

Insufficient events/publications in English

Insufficient events/publications in Dutch



Main strengths and areas for improvement

1. From your perspective, what do you consider as the main strengths of the Clingendael Institute (from the list
below, multiple choices allowed)?

Broad range of international issues covered

Adequate mix of events, publications and media appearances

Adequate mix of Clingendael staff with a broad range of experience in combination with a broad range of associates

Location in The Hague

Broad network in Dutch foreign policy circles

Well-connected with EU-networks in Brussels and other EU-capitals

Attractive communication

Quality of analysis

Contribution to the public debate on international relations in the Netherlands

Sufficient innovative insights in international relations

Contribution to Dutch foreign policy

Puts the Netherlands on the map in international Think Tank circles

Other (fill in)



2. From your perspective, what do you consider as the main areas of improvement for the Clingendael Institute
(from the list below, multiple choices allowed)?

Narrow range of international issues covered

Inadequate mix of events, publications and media appearances

Insufficient mix of Clingendael staff with a broad range of experience in combination with a broad range of associates

Location in The Hague

Limited network in Dutch foreign policy circles

Insufficiently connected with EU-networks in Brussels and other EU-capitals

Unattractive communication

Quality of analysis

Contribution to the public debate on international relations in the Netherlands

Insufficient innovative insights in international relations

Contribution to Dutch foreign policy

Does not put the Netherlands on the map in international Think Tank circles

Other (fill in)



Other comments 

1. Are there any other comments you want to make on the role of the Clingendael Institute in public debate or
in policy advice? If so, please write below.



Thank you very much for your participation in this survey!
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A5.3.2. Vragenlijst Clingendael contacten 

 



Welcome to our Survey
Welcome to our survey on the evaluation of the Clingendael Institute’s public think tank activities.

Please note the following:

We guarantee that the survey is anonymous and compliant with the General Personal Data
Regulation (GDPR).
Answering is not mandatory: questions can be left blank / skipped.
In case you have any questions on this survey, please contact floris.dalemans@ade.eu .

mailto:floris.dalemans@ade.eu


Personal questions (not for identification – statistics use only)

1. Which of the below professional groups do you identify most with in the period 2017-2020 (select only one
option)?

Dutch government (national level and local authorities): civil servant, policy officer, elected representative, etc.

Research or education: lecturer or professor, student, staff of a think tank, researcher, etc.

Consultancy

Business / trade / private sector: employee, manager or owner of a commercial company

Media: journalist, talk show host, editor, publisher, social media, etc.

Civil society: NGO, union, advocacy groups, etc.

Foreign government and multilateral institutions: staff member (e.g. diplomat) of other government, EU, UN or other international
organisations, etc.

Member of the general public

2. What is your gender?

Female

Male

Not specified/prefer not to disclose

3. What is your age? 

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

+65

4. What was the main location you worked from in the period 2017-2020?

In the Netherlands

Within the EU, outside of the Netherlands

Outside of the EU



 Primary interest/focus Secondary interest/focus

EU

Americas

Russia and Eastern
Europe

China

Asia other than China

Sub-Saharan Africa

Middle East and
Northern Africa

Whole world – global
relations

Not applicable 

5. In your professional position(s) in the period 2017-2020, what was your main geographic area of interest or
focus (select maximum two options)?

*



Your familiarity with the Clingendael Institute

 
Not attended

Once in this
entire period Once per year

Every few
months Every month I don't know 

Expert meeting 

Public event 

Webinar

1. Below we list specific events organized by the Clingendael Institute and funded with the subsidy that is the
subject of this evaluation. Please indicate the frequency with which you have attended these events in the last
3.5 years (period 2017-2020).

 
Not consulted

Once in this
entire period Once per year

Every few
months Every month

Several times
per month I don't know 

Policy Brief (i.e longer
publication)

Clingendael Alert (i.e
shorter publication)

Magazine – Clingendael
Spectator

Website/ Clingendael’s
social media

Podcast

Opinion article in the
press

2. Below we list a number of Clingendael publications and information sources. Please indicate how frequently
you have read/consulted/scanned these in the last 3.5 years (period 2017-2020).



 
Scan the titles

without reading the
article

Read the publication
diagonally

Read the publication
thoroughly

Discuss the
publication with

colleagues Not applicable 

Policy Brief (i.e. longer
publication)

Clingendael Alert (i.e.
shorter publication)

Magazine – Clingendael
Spectator

Website/ Clingendael’s
social media

Podcast

Opinion article in the
press

3. Now also indicate how you have typically used these publications/sources in the last 3.5 years (period
2017-2020)



 
Agree entirely

Agree to some
extent

Neither agree
nor disagree

Disagree to
some extent Disagree entirely No opinion 

For me it is background
reading, while
interesting, it has no
direct effect on my work

I consult the work when I
need a distinct Dutch
perspective on a
particular matter of
interest

I refer to the Clingendael
Institute from time to
time in reports, memo’s,
policy notes or
documents that I am
writing

I participate in the
activities and consult the
publications to enlarge
and deepen my
knowledge of
international relations

I regularly share and/or
discuss activities or
publications with others

I know several instances
myself where the 
Clingendael institute has
had a direct, significant
impact on policy

I have participated in a
few events and read a
few publications, but did
not find them very
interesting

I usually turn to events
and publications by other
think tanks as they are
generally more
interesting

4. Please tell us to what extent you agree/disagree with the below statements on the various events and
publications by the Clingendael Institute.

No or very limited
effect Limited effect Some effect Large effect Very large effect I don't know

5. Please tell us to what extent the Clingendael Institute’s events and publications have an effect on your
thinking on international affairs.



 
Not at all Very little

To a certain
extent To a large extent Superbly so I don't know 

Events 

Publications 

6. In your opinion, to what extent do the events and publications of the Clingendael Institute in general align
with, and enrich, ongoing debates in the Netherlands on international relations?

 
Not at all Very little

To a certain
extent To a large extent Superbly so I don't know 

Events 

Publications 

7. In your opinion, to what extent do the events and publications of the Clingendael Institute in general
generate and stimulate new debates in the Netherlands on international relations?



Your interest in the content of Clingendael events and publications

1. Which type of content in the events and publications of the Clingendael Institute are you particularly
interested in ? (multiple choices allowed)

Europe and the EU

Brexit

Europe in the world

Security and Defense

Migration

Conflict and fragility

Trade and globalisation

Covid 19

Strategic foresight

Sustainability

Global Affairs in general



Your opinion on key aspects of the Clingendael Institute

 Very low Low Moderate High Very high No opinion 

Overall quality

Depth of analysis

Diversity of viewpoints

Innovative character,
paradigm changing,
revision of conventional
wisdom

Contribution to the public
debate on international
relations in the
Netherlands

Contribution to the public
debate on international
relations in the EU and
abroad

1. In general, what is your opinion on the following aspects of the Clingendael Institute’s events and
publications?

 
Very low visibility Low visibility

Moderate
visibility High visibility

Very high
visibility No opinion

Presence in the
mainstream media in the
Netherlands (TV, radio,
newspapers)

Presence in the
mainstream media in the
EU and abroad (TV,
radio, newspapers)

Presence on social
media, podcasts, etc.

2. What is your opinion on Clingendael’s presence in the media?



 Very poor Poor Moderate Good Very good No opinion 

Accessibility and
graphical appeal of
communication (website,
publications, graphics,
podcasts)

Information on events
(invitations, publications
on websites, calendar)

Organisation of events
(form, speakers,
moderating)

Appropriate balance
between English and
Dutch
events/publications

3. What is your opinion on the presentation and communication of the Clingendael Institute?

4. If you indicated the balance between English and Dutch is very poor / poor / moderate, which language is
underrepresented.

Insufficient events/publications in English

Insufficient events/publications in Dutch



Main strengths and areas for improvement

1. From your perspective, what do you consider as the main strengths of the Clingendael Institute (from the list
below, multiple choices allowed)?

Broad range of international issues covered

Adequate mix of events, publications and media appearances

Adequate mix of Clingendael staff with a broad range of experience in combination with a broad range of associates

Location in The Hague

Broad network in Dutch foreign policy circles

Well-connected with EU-networks in Brussels and other EU-capitals

Attractive communication

Quality of analysis

Contribution to the public debate on international relations in the Netherlands

Sufficient innovative insights in international relations

Contribution to Dutch foreign policy

Puts the Netherlands on the map in international Think Tank circles

Other (fill in)



2. From your perspective, what do you consider as the main areas of improvement for the Clingendael Institute
(from the list below, multiple choices allowed)?

Narrow range of international issues covered

Inadequate mix of events, publications and media appearances

Insufficient mix of Clingendael staff with a broad range of experience in combination with a broad range of associates

Location in The Hague

Limited network in Dutch foreign policy circles

Insufficiently connected with EU-networks in Brussels and other EU-capitals

Unattractive communication

Quality of analysis

Contribution to the public debate on international relations in the Netherlands

Insufficient innovative insights in international relations

Contribution to Dutch foreign policy

Does not put the Netherlands on the map in international Think Tank circles

Other (fill in)



Other comments 

1. Are there any other comments you want to make on the role of the Clingendael Institute in public debate or
in policy advice? If so, please write below.



Thank you very much for your participation in this survey!
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	1. From your perspective, what do you consider as the main strengths of the Clingendael Institute (from the list below, multiple choices allowed)?

	Question Title
	2. From your perspective, what do you consider as the main areas of improvement for the Clingendael Institute (from the list below, multiple choices allowed)?


	Other comments
	Question Title
	1. Are there any other comments you want to make on the role of the Clingendael Institute in public debate or in policy advice? If so, please write below.


	Thank you very much for your participation in this survey!
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