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Inhoud

• Praktijkgericht onderzoek onderzocht, door Martine Ganzevles

• Praktijkgericht onderzoek: kenmerken, doelen en typologie praktijkgerichte onderzoekers

Twee voorbeelden uitgelicht:

• Exemplarisch handelingsonderzoek, door Jenny Zwijnenburg

• Onderzoek naar Vangnetwerken

• Partnerschap onderzoek & multi-stakeholder participatie, door Wilma Numans

• Onderzoek naar Maatschappelijke Kwetsbaarheid



Praktijkgericht onderzoek onderzocht
Wanneer methoden en motieven kruisen

Inhoud

• Introductie promotieonderzoek:

“Gegeven de omstandigheden. Praktijkgericht Sociaal Werk Onderzoek door Lectoraten in het hbo.”

• Deelstudie II: Q-study

• Wat zijn jouw motieven onderliggend aan de gehanteerde onderzoeksstrategie?

• Introductie op Q-methodologie

• Gevonden zienswijze – wat drijft jou als sociaal werk onderzoeker?



Probleemanalyse in vogelvlucht

• Sociaal werk vraagt een theoretische versteviging  legitimering en meerwaarde blijvend 

aantonen.

• Beroepspraktijk heeft behoefte aan passende toetsing op wat werkt.

• Met praktijkgericht onderzoek voor, door en met de praktijk weten onderzoekers in het hbo 

bruikbare kennis te genereren.

• Identiteit van dit type onderzoek in het hbo behoeft uitkristallisering, 

met name in methodologische verantwoording.



Probleemformulering

Doelstelling

• Het onderzoek levert een bijdrage aan inzicht in (theoriegericht) en uitbreiding van (praktijkgericht) de 

onderzoeksmethodologie voor praktijkgericht onderzoek naar sociaal werk zoals dat door lectoraten en 

kenniscentra bij hbo-instellingen in Nederland wordt verricht. 

Deelvraag I

• Wat zijn gehanteerde strategieën voor onderzoek door de lectoraten en kenniscentra voor sociaal werk 

van hbo-instellingen in Nederland. (Analyse publicaties op methodologische variabelen  zie poster) 

Deelvraag II

• Wat zijn de onderliggende motieven van sociaal werk onderzoekers bij de door hun gehanteerde

onderzoeksstrategieën? (Q studie)



Hogescholen in Nederland

• 36 hogescholen – 18 met Sociaal Werk lectoraat

• Gefinancierde onderzoeksfunctie vanaf 2001

• Praktijkgericht onderzoek, in de driehoek: 



Praktijkgericht onderzoek: 4 doelen

1. Kennisontwikkeling -> Onderzoek

2. Praktijkontwikkeling -> Veranderen

3. Productontwikkeling -> Ontwikkelen

4. Professionele ontwikkeling -> Leren

Practice
development

Knowledge 
development

Professional 
development

Product 
development

PBR

(Andriesen, 2019; Raftery et al., 2016) 



Introductie Q-methodologie

• Een mixed-methods aanpak

• Combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

• Systematisch onderzoeken van subjectieve onderwerpen

• Zoals opvattingen, meningen, overtuigingen, visies

• Dr. William Stephenson (1953)



Q set

• Bepalen concourse over het onderwerp

• Literatuur, interviews, focusgroep

• Resulterend in 37 stellingen – 4 categorieën

• methodologisch grondig

• praktisch relevant

• normatief

• Randvoorwaardelijk

• Face- en content validity

• Try-outs

• Proeflegging + interview



Q sort (N=34)

Interview

• Face-to-face

• Gemiddeld 90 minuten

• Sorteren Qset op raster

• Post sortering interview

• Toelichting op meest mee eens en meest mee oneens

• Welke andere stellingen ook van belang?

• Verheldering nodig op welke stellingen?

• Wat heb je gemist?



Wanneer motieven en methoden kruisen

• Centroid factor analysis en varimax factor rotation

 Drie zienswijzen



3 Zienswijzen

De Onderbouwer / 
The substantiator

De Veranderaar /
The Change agent

De Kennisdeler /
The Enhancer



3 Zienswijzen

Zienswijze 1 - De Onderbouwer / The Substantiator

• De onderzoeksvraag komt uit praktijk, maar onderzoeken is zaak van deskundigen. 

• Onderzoek dient de eisen van wetenschap te volgen en levert onderbouwing van de praktijk op.

Zienswijze 2 - De Veranderaar / The Change agent

• Samen werken aan verandering, de praktijk is leidend en de onderzoek(er) staat ten dienste van de 

praktijk en is ondersteunend. 

• Praktijkgericht onderzoek is een gezamenlijk proces waarin gaandeweg de praktijk al kan veranderen. 

Stakeholders hebben een eigen deskundigheid en daarom een belangrijke rol.

Zienswijze 3 - De Kennisdeler / The Enhancer

• De eigen nieuwsgierigheid van de onderzoeker naar de praktijk is het startpunt. De onderzoeker is de 

deskundige en wil de praktijk iets leren en vertellen met het onderzoek.

• De eigen onderzoeksdeskundigheid wordt ingezet ten behoeve van kennisdeling waarbij alle betrokken 

kunnen leren.



Praktijkgericht Sociaal Werk Onderzoek: voorbeelden eruit gelicht

 2 vormen van participatief actie-georiënteerde onderzoeksbenaderingen (co-research)

 Beiden 2-ledige doelstelling: 

(1) to prove: wetenschappelijke kennisopbouw en 

(2) to improve: bijdragen aan praktijkverbetering relevant voor mensen uit kwetsbare populaties; 

doelgroepen op wie sociaal werk zich richt

 Beiden: voorbij de rol van de ‘klassieke onderzoeker’ (De Onderbouwer/The Substantiator)

Voorbeeld 1:

• Zienswijze / typologie: De Kennisdeler (The Enhancer)

• Exemplarisch handelingsonderzoek

• Thema: Vangnetwerken

Voorbeeld 2:

• Zienswijze / typologie: De Veranderaar (The Change agent)

• Partnerschap onderzoek & multi-stakeholder participatie

• Thema: Maatschappelijke Kwetsbaarheid



Onderzoek Vangnetwerken: Het probleem



Ontstaan van sociaal isolement

● Onderontwikkelde sociale competenties en/of negatieve 

levensgebeurtenissen.

● Onvermogen om een netwerk op te bouwen en vast te houden.

● Na negatieve ervaringen berusting, passieve houding.

● Verbindingen met anderen en de maatschappij zijn verbroken.



‘Klassieke aanpak’

Sterke mensen met een gezond netwerk helpen eenzamen.

Maar… Wat voelt beter?  Hulp vragen of hulp geven...



Mensen helpen liever anderen dan dat zij hulp ontvangen.



Wat nu als mensen in een isolement elkaar leren kennen? Zou zo’n soort 

‘lotgenotencontact’ werken?

Vangnetwerk: 

20 -30 personen ontmoeten elkaar wekelijks in een wijkcentrum, organiseren 

activiteiten voor en met elkaar en bieden elkaar sociale steun.



• Participatief actie-onderzoek.

• Inzicht krijgen in en overdraagbaar maken van de methode.

• En tegelijkertijd de methode verbeteren.



Exemplarisch handelingsonderzoek

● Handelen is het onderwerp van onderzoek. Het onderzoek levert zowel kennis op, als 

praktijkverbetering.

● Onderzochten en onderzoeker zijn gelijkwaardig. Ervaringskennis van de onderzochten is 

van even groot belang als de theoretische kennis van de onderzoeker.

● In een gezamenlijk onderzoeksleerproces brengen de onderzochten hun handelen onder 

woorden. Hierdoor worden zij hier meer bewust van en kunnen zij verbeteringen 

aanbrengen.

● Exemplarische kennis is ook van waarde in andere contexten.



“Het gaat er niet om dat je veel kan. Het gaat

er om dat iedereen doet wat ie kan.” (Juan)

Ieders actieve bijdrage wordt verwacht en gewaardeerd. 



Doorbreken van sociaal isolement als empowerment proces

• Sociaal werkers maken het mogelijk voor ieder om bij te dragen.

• Het Vangnetwerk is een co-creatie van deelnemers en sociaal werkers.

• Dit leidt tot een sterk groepsgevoel en een gedeelde identiteit.

• Vanuit dat gevoel ontstaan wederkerige steunrelaties ‘vanzelfsprekend’.

• Verbroken verbanden worden hersteld, mensen maken deel uit van 

een gemeenschap.



Verbeteringen

Twee voorbeelden:

• Positief geformuleerde huisregels

• Profiel sociaal werkers



Onderzoek naar Maatschappelijke Kwetsbaarheid

 Korte introductie van het onderzoeksproject en de gehanteerde onderzoeksbenadering:

partnerschap onderzoek, waarbij sprake is van multi-stakeholder

participatie.

 Film ‘Co-onderzoekers in beeld’. Inkijk in de perceptie van 1 

stakeholdergroep: de co-onderzoekers.



Onderzoek naar Maatschappelijke Kwetsbaarheid

Tweeledige doelstelling:

• ‘To prove’: inzicht in de werking van maatschappelijke kwetsbaarheid en het identificeren van 

(f)actoren die van invloed zijn op het ontstaan, voortbestaan en verminderen van 

kwetsbaarheid.

• ‘To improve’: bijdragen aan praktijkverbetering; aan sociale inclusie van kwetsbare burgers. 

Hoe kunnen we kwetsbaarheid verminderen of bestrijden, sociale praktijken en 

dienstverlening verbeteren en daarmee de positie van kwetsbare burgers?



Onderzoeksbenadering: 
partnerschap onderzoek & multi-stakeholder participatie

• Om te komen tot ‘improvement’ / praktijkverbetering: partnerschap onderzoek  en multi-stakeholder participatie.

• 3 stakeholdergroepen tot nu actief betrokken:

• Adviesgroep

• Klankbordgroep

• Een gemengd onderzoeksteam

• Een lerend partnerschap:

• In het onderzoek worden alle stakeholders beschouwd als onderzoekspartner.

• Alle stakeholdergroepen worden als gelijkwaardig beschouwd. 

• Alle partners hebben stem en mede zeggenschap en controle over het onderzoeksproces.

• Uitwisseling en kruising van perspectieven vindt plaats middels dialoogsessies.

• Betekent: gaandeweg opnieuw definiëren, ontwerpen en uitvoeren, en gaandeweg veranderen van 

opvattingen en handelen.



Korte film: ‘Co-onderzoekers in beeld’

• Perceptie van co-onderzoekers over het participeren in onderzoek en

het samen werken in een gemengd onderzoeksteam en met andere 

stakeholdergroepen.

• Allen participeren op gelijkwaardige basis in alle fasen van het 

onderzoeksproces.

• Aan bod: de waarde voor jezelf, onderzoek, doelgroep en 

uitvoeringspraktijk.



Co-onderzoekers in beeld

Film co-onderzoekers in beeld 

https://www.youtube.com/watch?v=oVkc1wWRzR8
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