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Stel dat je het gevoel van veiligheid in een wijk wil vergroten, 

hoe pak je dat dan aan? Hoe kom je tot effectieve interventies, 

anders dan meteen de politie iedere vijf minuten door de straat 

laten rijden en overal camera’s ophangen? Van primair belang 

is te achterhalen wat het gevoel van onveiligheid veroorzaakt, 

anders is de kans dat je de oorzaak aanpakt wel erg klein.

         Als ook de      
 onderzochte    
            onderzoekt

Dat kun je op verschillende manier proberen 

te doen. Bijvoorbeeld door een schriftelijke of 

mondelinge enquête onder buurtbewoners af 

te nemen. Door in een kwalitatief onderzoek 

een aantal mensen uit de buurt te interviewen. 

Door focusgroepen te houden of door een 

inspraakavond te organiseren en daar om 

input te vragen. Die onderzoeksmethoden 

hebben hun mogelijkheden en beperkingen en 

hun voor- en nadelen.1 Een methode die je in 

het communicatievak minder vaak tegenkomt, 

is het participatief onderzoek. Voor een aantal 

onderwerpen biedt deze vorm van kwalitatief 

onderzoek interessante mogelijkheden.

Wat is participatief onderzoek?
Onder de vlag participatief onderzoek gaat 

een vrij grote diversiteit aan invullingen schuil, 

elk met eigen doelstellingen en specifieke 

aspecten.2 Maar er is een bindend kenmerk: 

‘Participatief onderzoek is empirisch onder-

zoek waarin onderzochten […] deelnemen 

als medeonderzoekers (co-researchers).’3 

Daarbinnen is er dan weer een onderscheid 

in bijvoorbeeld meer kennisgericht en meer 

praktijkgericht participatief onderzoek en bin-

nen die categorieën zijn weer subcategorieën 

onderscheiden. Dit artikel beperkt zich tot 

participatief handelingsonderzoek.

Participatief handelingsonderzoek richt zich 

met name op sociale verandering. De doel-

stelling is dat er verandering optreedt in een 

groep. In het voorbeeld van het veiligheids-

gevoel hierboven zou dat een afname van het 

gevoel van onveiligheid zijn. Dat is niet per 

se een andere perceptie van de realiteit; een 

verandering van de realiteit als zodanig kan 

ook heel goed een voorwaarde zijn voor een 

andere beleving. Waarom is participatief han-

delingsonderzoek hier waardevol?

Ten eerste omdat de co-onderzoekers prak-

tijkdeskundig zijn en weten waar ze op moe-

ten letten. Ten tweede omdat zij de taal en 

problematieken van de eigen groep als geen 

ander begrijpen. De subtiele hindernissen, 

zoals culturele, die de externe onderzoeker 

gemakkelijk ontgaan, zal de praktijkdeskun-

dige wel herkennen. Dat is ook een voordeel 

bij het ontwerp van de interventies, die immers 

binnen de specifieke context van een buurt 

of andere sociale omgeving effectief moeten 

zijn. Ten derde raken leden van de doelgroep, 

door ze bij de uitwerking te betrekken, geïnvol-

veerd. Het gaat niet alleen om hun probleem, 

maar ook om hun analyse en hun oplossing. 

Er ontstaat dus ook draagvlak. Tot slot voor-

komt deze aanpak weerstand: de mening van 

de doelgroep over het probleem en de oplos-

singen wordt serieus genomen. Ze denken en 

beslissen mee in plaats dat voor hen gedacht 

en over hen beslist wordt.

Rol van de professionele onderzoeker
De participatie door de onderzochten in hun 

hoedanigheid als co-onderzoeker kan heel ver 

gaan en bijvoorbeeld ook het samen formuleren 

van een onderzoeksvraag, het analyseren van 

de data en het opstellen van een rapportage 

inhouden. Hoe ver de participatie in de prak-

tijk gaat, hangt van allerlei factoren af, onder 

andere hoever de leden van de doelgroep zelf 

willen/kunnen gaan.

De rol van de professionele onderzoeker is 

behalve opzet en bewaking van het proces de 

inbreng van gezichts- en aandachtspunten die 

de co-onderzoekers niet aandragen. Niet om 

hun professionele inzichten door te drukken of 

de co-onderzoekers te overrulen, maar omdat 

het gevaar reëel is dat de co-onderzoekers 

vanuit hun eigen referentiekader zaken over 

het hoofd zien of verkeerd inschatten. Al is het 

alleen al dat ze denken dat de criminaliteit in 

hun buurt is toegenomen, terwijl dat in werke-

lijkheid niet zo is. Dat neemt hun probleem – het 

onveiligheidsgevoel – niet weg, maar het voor-

komt wel dat er maatregelen worden genomen 

die geen of zelfs een contraproductief effect 

hebben. Zoals meer politiesurveillance, wat 

een gevoel van veiligheid kan oproepen, maar 

net zo goed van onveiligheid (‘als het hier veilig 

was zouden ze niet zo vaak surveilleren’). 

De onderzochten c.q  
co-onderzoekers
Een voor de hand liggende vraag is: hoe kom 

je aan de juiste personen die kunnen fungeren 

als co-onderzoeker en tegelijkertijd tot de 

doelgroep behoren? Iedereen uit de doelgroep 

uitnodigen levert onwerkbare situaties op. Er 

zal dus een selectie gemaakt moeten worden. 

Maar wel een selectie die recht doet aan de 

samenstelling van de populatie (opdat er geen 

conclusies getrokken worden die maar voor 

een deel van de populatie gelden). Preferabel 

is ook dat ze kwalitatief en kwantitatief vol-

doende contacten hebben. Dat laatste is van 

belang opdat ze goed weten wat er speelt en 

ook efficiënt en effectief kunnen zorgen voor 

de verspreiding van de informatie.

Bij het selecteren van co-onderzoekers kunnen 

sleutelfiguren in de buurten een belangrijke 

rol spelen, zoals de wijkagent, huismeesters, 

geestelijk verzorgers, thuiszorgmedewerkers. 

Dat kan en zal doorgaans een tamelijk tijd-

rovend karwei zijn, maar het is wel essentieel.

Het proces  
Er zijn meerdere aanpakken mogelijk. Eén 

daarvan is om in enkele sessies het vraagstuk, 

mogelijke oplossingen en op te lossen knel-

punten te verkennen, waarbij de groep van 

circa 20 à 25 personen steeds in kleine groe-

pen van vier of vijf personen wordt opgedeeld. 

In die subgroepen bespreken de deelnemers 

respectievelijk het probleem, oplossingen en te 

verwachten knelpunten. De subgroepen beste-

den steeds circa 20 minuten aan een vraagstuk, 

waarna plenaire feedback plaatsvindt en de 

subgroepen van samenstelling veranderen. 
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Vervolgens kan gevraagd worden in de nieuwe 

subgroep verder door te gaan, bijvoorbeeld 

door, als daar aanleiding toe is, mogelijke 

nieuwe aspecten van de problematiek aan 

te dragen. Of over de haalbaarheid van een 

interventie te spreken. De steeds wisselende 

samenstelling van de subgroepen voorkomt 

tunnelvisie en zorgt ervoor dat steeds kritische 

reflectie plaatsvindt.

Tot besluit
Participatief handelingsonderzoek is een 

methode die bij uitstek interessant is voor het 

tot stand brengen van veranderingen in het 

maatschappelijke domein. Bijvoorbeeld hoe de 
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overgang plaats kan vinden naar een samenle-

ving waarin men in mindere mate dan voorheen 

een beroep kan doen op sociale voorzieningen, 

zonder dat mensen buiten de boot vallen.

In het participatief handelingsonderzoek vullen 

ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke 

kennis elkaar aan en corrigeren elkaar ook. De 

werkwijze moet wel aan een aantal voorwaar-

den voldoen om niet puur subjectief te zijn. 

Dat wil zeggen dat het risico ingedamd moet 

worden dat een andere groep onderzoekers en 

co-onderzoekers in dezelfde situatie met een 

compleet andere output zouden komen. Ook 

voor dit type sociaalwetenschappelijk onder-

zoek gelden richtlijnen en normen.4 
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Het lijken gewone advertenties in New York maar als je dichterbij 

staat, zie je dat zij met de hand zijn geschilderd. Waarom geen 

billboard? Waarom hier zoveel werk aan besteden? Simpel: het 

maken van de afbeeldingen levert al veel publiciteit op. Terwijl 

de kunstenaars hun monnikenwerk verzetten, treedt een street 

art-effect op: wie langskomt, praat erover en deelt het via sociale 

media. Straatartiesten uit hippe wijken als Brooklyn maken de 

advertenties in opdracht van grote merken als YouTube en Nike.

Handwerk voor grote merken
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