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In hedendaagse complexe bestuursvormen
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gekenmerkt door meer actore n, meer la-
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als een bedreiging. Nieuwe meer ' hori-

oordeling va n publieke ve ra ntwoording

zo ntale' instrumenten om de overheid

anno 2013 . De mogelijkheden om de over-

ter ve rantwoording te roepen worden be-

heid ter verantwoording te roepen zo uden

schouwd a ls een (te) beperkte aanvulling

vandaag wel eens gro ter kunn en zijn dan

in de schaduw va n de traditionele instel-

vaak wordt aangenomen, misschien zelfs
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mocratie. Publieke verantwoordin g wo rdt

Hoewel het concept ' publieke verant-
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een kernthema in het pub lieke debat en
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het academisch onderzoek, is de teneur
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pen ooit eenvoudig en eenduidig was) als

gevolgen". Het grote voordeel van deze

zeer hoge verwachtingen te scheppen (die

definitie is, dat ze de duidelijkheid van

haast onmogelijk ingelost kunnen worden

een verticale 'principal-agent'-benadering
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conclusies).

van een horizontale benadering.

Het artikel begint met een uitgebreide
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worden voor de naleving van bepaalde
regels of procedures om zo onrechtvaar-

Het is moeilijk om tegen verantwoording

digheid of machtsmisbruik te voorkomen

te zijn. Het is een modieus concept, dat
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door onderzoekers zoals Mulgan (2003)
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en Bovens (2010) . Zoals Bovens terecht

Welnu, en dit vormt de kern van ons
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betoog, een veelvoorkomend probleem

meer systematisch, comparatief en cumu-

in de literatuur is dat publieke verant-

latief empirisch onderzoek, op basis van

woording te eenzijdig bestudeerd wordt

een gedeeld conceptueel vocabularium .

door ofwel slechts naar één functie of fo-
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ook Curtin , Mair & Papadopoulos, 2013).
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