
 

1 

 

 

Masterclass Lerend Transformeren  

20 november 2017 

 

Lezing Prof. Dr. Tineke Abma (VU medisch centrum) 

Participatief actieonderzoek 

(Zie hier voor de Powerpoint presentatie) 

 

Waarom participatie?  

 De mensen met wie je het onderzoek doet of voor wie je 

het onderzoek doet hebben (ervarings)kennis. Dit is 

complementair aan wetenschappelijke- en inhoudelijk kennis. Aansluiten bij die 

(ervarings)kennis maakt je onderzoek relevanter. 

  Mensen hebben recht op invloed, om mee te bepalen, ze hebben een ‘stem’. 

 Het verhoogt de kans op succesvolle implementatie bevindingen. Als je mensen meer 

meeneemt bij de uitvoering van het onderzoek zijn zij eerder bereid kennis toe te passen 

of als ‘ambassadeur’ op te treden.  

 

Hoe hoger op de participatieladder, hoe meer zeggenschap de mensen 

hebben met wie/ over wie je het onderzoek doet.  

 

In de actieonderzoeken binnen Lerend Transformeren moet je nadenken 

over participatie van de professional én de cliënt. Zij zijn beide 

stakeholders. Bekijk per stakeholder hoe de participatie vorm te geven, 

dit kan per groep verschillen.  

Een valkuil kan zijn dat participatie wordt ingegeven vanuit extrinsieke 

motivatie (‘het moet van Zonmw’).  

Bij participatief actieonderzoek deel je de macht en de controle. Dat doe 

je dus niet als je participatie alleen als methode ziet of als je alleen de 

doelgroep ‘gebruikt’ om data te verzamelen.  

Heb als actieonderzoek ook aandacht voor het taal- en leerproces. Een valkuil is namelijk 

eenzijdige taal/ leerpoces, het gebruik van de taal en jargon van de onderzoeker. Wanneer je wel 

een professional of cliënt betrekt, maar dat zij wel in een ‘professioneel/ wetenschappelijk jasje’ 

moeten participeren.  

 

 

‘Waarom participatie? 1+1=3!’ 

https://kennisnetjeugd.nl/?file=4923&m=1511344857&action=file.download
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In participatief actieonderzoek streef je ernaar om zo 

maximaal mogelijk zeggenschap te geven aan mensen om wie 

het gaat. Zodat de doelgroep inzichten opdoet en tot actie kan 

komen.   

Er bestaan  verschillende vormen van kennis. In 

participatief actieonderzoek omarm je alle kennis, alle 

vormen zijn gelijkwaardig. Je probeert zoveel mogelijk 

verschillende vormen van kennis te integreren.  

Reflectie 

Communicatief handelen is belangrijk. Het zoeken naar wederzijds begrip. Communicatie ruimte 

is het hebben van ruimte en tijd om met elkaar in gesprek te 

gaan over ervaringen, ontdekkingen en ingewikkeldheden 

waar je tegenaan loopt.  

Impact 

Impact kan tastbaar zijn (observeerbaar/ meetbaar, zoals verandering in gedrag van mensen) en 

minder tastbaar (bewustwording, empowerment). Bij actieonderzoek heb je al tijdens het 

onderzoek impact. Ga dus niet pas op het einde 

nadenken over impact! Dit betekent dat je de impact 

al tijdens het proces moet vastleggen. Gebruik 

hiervoor bijvoorbeeld een logboek.  

Aangezien je zelf deel uitmaakt van het proces is het moeilijk om alert te blijven op welke impact 

er tijdens het actieonderzoek ontstaat. Spreek van te voren over de impact. Dit maakt je bewust 

over het feit dat je tijdens het proces al impact gaat genereren en dat het kan gaan om tastbare 

en minder tastbare impact.  

Evalueren impact 

Ook het evalueren van de impact doe je volgens een  participatieve wijze, passend bij 

participatief actieonderzoek. Het doel is niet beoordelen maar verbeteren en leren.  

 

 

Presentatie van Adviesvangers 

Sleutels van kinderen, jongeren, jongvolwassenen, (pleeg)ouders en professionals voor nog 

betere hulp! Kijk eens hier voor meer informatie over deze sleutels tot succes.  

 

Reflectielab 

Reflecteren is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Naast intervisie zijn er meer 

mogelijkheden om te reflecteren in de dagelijkse praktijk - eenvoudig, kort én leuk. Een 

voorbeeld is de time-out reflectie:  

‘Ieder mens is in staat om vragen te 

stellen en zijn leven of werk te 

onderzoeken. Betrek hen dan ook 

vanaf de start in het actieonderzoek.’ 

Actieonderzoek verbindt actie en 

reflectie,  theorie en praktijk. 

Onderzoek met mensen, in plaat van 

voor of over mensen. 

‘Door kritisch te reflecteren kun je 

nieuwe kennis ontwikkelen.’ 

‘Gebruik een logboek om de tastbare 

en niet tastbare impact te noteren 

tijdens het actieonderzoek.’ 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/samen-beter-beter-samen/nieuwe-subthemapagina/sleutels-van-kinderen-jongeren-jongvolwassenen-en-opleegouders-voor-nog-betere-hulp-2/
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 Wat gebeurt er nu eigenlijk? 

 Welke gedachten en gevoelens gaan er door mij heen? 

 Hoe reageer ik op deze situatie? 

 Hoe zou ik het willen doen? 

 

Lees hier een blog over reflectie.  

Download hier het reflectie-happertje.  

https://kennisnetjeugd.nl/blog/447-eenvoudig-kort-en-leuk-reflecteren-het-kan
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Reflectie-happertje.pdf

