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Inleiding

Zelfverzekerde bescheidenheid
De waarde van kwalitatief evaluatieonderzoek voor 
praktijken van sociaal werk

Door Peter Rensen en Lone von Meyenfeldt

Kwalitatief evaluatieonderzoek zit in de lift. Om praktijken van sociaal werk te begrijpen, 

moeten we luisteren naar de ervaringen van burgers en professionals. In deze publicatie 

vertellen zes gerenommeerde onderzoekers over hun vak. Hoe hebben zij het geleerd? Wie 

waren hun inspiratiebronnen? Wat kun je met de resultaten, en waar past bescheidenheid? 

Waar liggen de kansen voor de toekomst?   

Hoe het begon  
Deze publicatie is op een bijzondere wijze tot stand gekomen. Vanuit het 

programma Effectiviteit en vakmanschap van Movisie komt het initiatief om 

een aantal ervaren onderzoekers te raadplegen over kwalitatief evaluatie-

onderzoek. De directe aanleiding komt vanuit de samenwerking die Movisie 

heeft met zes andere kennisinstituten over kwaliteitsverbetering van inter-

venties op het terrein van jeugdhulp, zorg, preventie, sport en het sociaal 

domein. De interventies worden beoordeeld door onafhankelijke commissies 

van mensen uit de wetenschap en de praktijk. Zij ‘erkennen’ de interventies 

op basis van onderzoek. Het erkenningstraject wil meer gebruik maken van 

kwalitatief evaluatieonderzoek. Dit is een mooi moment om een aantal gere-

nommeerde onderzoekers mee te laten denken over deze impuls. Tijdens de 

eerste bijeenkomst van de werkgroep wordt duidelijk dat het erkenningstra-

ject van de zeven instituten, en de daaraan verbonden databanken, bij een 

deel van de onderzoekers op een kritisch onthaal kan rekenen. Om ruimte 

te geven aan de kritiek is een fundamenteler gesprek nodig over de waarde 

en waardering van kwalitatief evaluatieonderzoek. Dus ontstaat het idee om 

met elkaar in gesprek te gaan over de fundamenten van kwalitatief evalua-

tieonderzoek. Dit levert interessant materiaal op, waardoor we besluiten er 

een publicatie van te maken. 

Ervaren onderzoekers 
In deze bundel komen zes onderzoekers aan het woord met een ruime 

staat van dienst op het terrein van kwalitatief evaluatieonderzoek. Twee 

van hen wonen en werken in Vlaanderen, vier in Nederland. Allen hebben 

ze veel ervaring met kwaliteitsverbetering van het uitvoerend sociaal werk. 

Ze geloven in de waarde van onderzoek waarin de ervaring van de direct 
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betrokken mensen centraal staat, hetzij de cliënt of burger, hetzij de sociaal 

professional. 

We hebben gevraagd hoe zij geïnteresseerd raakten in deze manier van 

onderzoek, welke uitgangspunten zij hanteren en waar zij hun inspiratie 

vandaan halen. Het is mooi om te lezen welke ontwikkeling de onderzoekers 

doormaken. Wie de interviews leest, raakt zeker onder de indruk van hun 

professionaliteit.

Ouderen in isolement
We kunnen kwalitatief onderzoek definiëren en beschrijven, maar we kun-

nen beter een mooi voorbeeld geven van hoe dit er in de praktijk uit kan 

zien. Een sprekend voorbeeld is de publicatie ‘Ouderen in sociaal isolement’ 

van Anja Machielse uit 2015. Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale 

Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek en één van de onderzoe-

kers die in deze bundel aan het woord komt. 

Onderzoeksresultaten
Machielse sprak met 25 structureel sociaal geïsoleerde ouderen, ouder dan 

55 jaar, die in Rotterdam deelnamen aan een begeleidingstraject van maat-

schappelijk werk. “De ouderen zien de professionals als aanspreekpunt, 

praatpaal en vangnet. Ze waarderen het als de professional tijd en aandacht 

voor hen heeft. De emotionele steun die ze hierdoor ondervinden, maakt 

dat ze het leven aankunnen,” zo vat Machielse het resultaat van het be-

geleidingstraject samen. Dat er van tijd tot tijd iemand over hun schouder 

meekijkt, geeft hun bovendien rust. Met het begeleidingstraject worden dus 

belangrijke resultaten geboekt, zo wijst het onderzoek uit. 

Maar er is nog een belangrijk resultaat. Het onderzoek legt ook bloot dat de 

doelstelling van het begeleidingstraject, zoals gesteld door de uitvoerende 

organisatie, maar zeer ten dele wordt behaald. Het doel luidt: “de afname 

van eenzaamheidsgevoelens en/of de vergroting van het sociale netwerk en 

het vinden, en zo nodig ontwikkelen, van passende en effectieve interventies 

die aansluiten bij deze doelgroep.” Machielse stelt onomwonden vast dat de 

doelstellingen eenzaamheidsvermindering of vergroting van het sociale net-

werk vrijwel nooit worden gerealiseerd. “De meeste ouderen zijn aan hun si-

tuatie gewend geraakt en hebben leren omgaan met hun gebrek aan sociale 

contacten. Bij de ouderen die wel met eenzaamheidsgevoelens kampen, zijn 

de mogelijkheden tot netwerkontwikkeling zeer beperkt.”

De ervaren baat benadering levert dus twee belangrijke resultaten op: het 

bewijs dat de vooraf gestelde doelen niet worden behaald en het bewijs dat 

andere doelen wel worden behaald. Dat levert een belangrijk inzicht op, 

enigszins populistisch samengevat als: “Oudere sociaal geïsoleerde mensen 

willen wel alleen zijn, maar niet alleen sterven” (Rensen, 2015). 
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Aan studies zoals Ouderen in isolement is grote behoefte. Het draagt bij aan 

de kennis over een sociaal vraagstuk. En het biedt aanknopingspunten voor 

de hulp- en dienstverlening. In dit geval voor sociaal geïsoleerde ouderen. 

Maar dat kunnen ook daklozen, overbelaste mantelzorgers of actieve buurt-

bewoners zijn. De kracht van goed doordacht kwalitatief evaluatieonderzoek 

is dat het blootlegt wat er werkelijk toe doet voor mensen die een sociale 

praktijk meemaken. 

 

Effectiviteit en overdraagbaarheid 
Het onderzoek van Anja Machielse lijkt prima geschikt om een interventie 

door te lichten. Het levert interessante inzichten op van binnenuit. De resul-

taten van het onderzoek kunnen leiden tot het bijstellen van het doel van 

het begeleidingstraject. Niet langer het verminderen van eenzaamheid of het 

vergroten van het sociaal netwerk, maar het versterken van zelfredzaamheid 

en gemoedsrust. De ervaringen van sociaal professionals en cliënten worden 

benut om de aanpak van het begeleidingstraject te herzien en toe te spitsen 

op de wensen en de behoeften van de ouderen en het vakmanschap van de 

sociaal professional.

Kwalitatief evaluatieonderzoek onmisbaar
Kwalitatief onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de evaluatie van 

sociale praktijken. Daar zijn de onderzoekers in deze bundel het over eens. 

Kwalitatief onderzoek draagt bovendien bij aan het vinden van de juiste 

oplossingen. Theo van der Zee wijst op het belang van kwalitatief onderzoek 

wanneer het gaat om hoe veranderingen tot stand komen. Pas wanneer het 

‘hoe’ duidelijk is, kun je concrete, in de praktijk hanteerbare, aanbevelingen 

geven. Pieter Cools ziet een bijdrage in het vaststellen van richtinggevende 

principes voor professionals. Kwalitatief onderzoek speelt ook een rol bij het 

samen met professionals en burgers ontwerpen van sociale praktijken en 

interventies. Michelle van der Tier werkt altijd nauw samen met een lokale 

praktijk en brengt bestaande kennis en kennis van de professionals samen in 

een gezamenlijk ontwerp. Kortom, kwalitatief onderzoek heeft een zelfstan-

dige evaluatieve waarde en moet onderdeel zijn van het verbeteren van het 

uitvoerend werk, ook in het brede sociaal domein.

 

Kanttekeningen
Zijn alle onderzoekers het dan eens over de wijze waarop dit onderzoek 

kan worden ingezet? Gelukkig niet. Het onderzoeksterrein is methodolo-

gisch volop in beweging en Theo van der Zee merkt op dat het ook goed 

is wanneer onderzoekers werken aan een zekere kwaliteitsstandaard. De 

discussie gaat niet zozeer om de waarde en de waardering van kwalitatief 

evaluatieonderzoek, maar om een doordachte toepassing. De gesprekspart-

ners waarschuwen voor te veel pretentie. Hoe belangrijk kwalitatief evalua-

tieonderzoek ook is, het is gevaarlijk om te verregaande conclusies aan het 

onderzoek te verbinden. 
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De onderzoekers maken een aantal kanttekeningen. Kwalitatief evaluatie-

onderzoek kan iets zeggen over de inhoud van praktijken van sociaal werk. 

Maar de vraag is of het geschikt is om te toetsen of iets wel of niet werkt. 

Volgens de één biedt het onderzoek een goede schakel in de keten van be-

wijs. Volgens de ander is het vooral nuttig als onderdeel van een proces om 

sociale praktijken te ontwerpen. Om te bewijzen dat het ontwerp effectief 

is, is uiteindelijk kwantitatief effectonderzoek noodzakelijk.

Een andere kanttekening betreft de overdraagbaarheid van een aanpak 

van de ene sociale praktijk naar de andere. De onderzoekers geven aan dat 

een aanpak of interventie niet zonder meer kan of moet worden uitgerold. 

Sociale praktijken hebben plaats in verschillende contexten. En het is maar 

de vraag of een effectieve interventie werkt in een nieuwe context. Sociale 

praktijken zijn bovendien ‘emergent’: onderlinge verhoudingen wisselen 

voortdurend en kunnen de behoeftes van deelnemers veranderen. Het is 

voor een aantal onderzoekers de vraag of interventies met een vaste struc-

tuur hierin kunnen floreren.    

Paradox
In de gesprekken trof ons een schijnbare paradox die we hier aanduiden 

met zelfverzekerde bescheidenheid. Aan de ene kant zijn de onderzoekers 

overtuigd van hun aanpak en de waarde van de resultaten. Aan de andere 

kant zijn zij zeer terughoudend in de conclusies en de consequenties die 

aan deze resultaten worden verbonden. De paradox leidt tot een dilemma. 

Hoewel de zorgen over te ver doorgevoerde conclusies terecht zijn, leidt dat 

er wellicht ook wel toe dat conclusies in de (beleids)praktijk onvoldoende 

gewicht krijgen. Theo van der Zee wijst erop dat kwalitatief evaluatieonder-

zoek juist antwoord geeft op de vraag hoe? En die antwoorden dragen bij 

aan concrete oplossingen in de praktijk. Van der Zee stelt vast dat het best 

mogelijk is om goed onderbouwde en effectief gebleken interventies breder 

toe te passen, mits er wel wordt nagedacht over de mogelijke invloed van 

de context. Een aantal onderzoekers beaamt dat stap voor stap vooruitgang 

wordt geboekt. Met kwalitatief onderzoek, maar vooral mixed methods, de 

combinatie van kwantitatieve analyses en kwalitatieve bevindingen.

 

Transfereerbaarheid
Ondertussen zit de gemeenschap van onderzoekers niet stil en wordt er 

gewerkt aan de versteviging van het methodologisch instrumentarium. In 

verschillende interviews wordt gewezen op nieuwe ontwikkelingen bij de 

‘transfer’ van kennis tussen sociale praktijken. Met als doel: niet in elke ver-

gelijkbare situatie steeds opnieuw het wiel uit te hoeven vinden.  

Voor een aantal onderzoekers zit de uitdaging niet alleen in evalueren, maar 

in de combinatie van evalueren en leren. Praktijken werken nu eenmaal niet 

volgens ‘het boekje’, maar ontvouwen zich in samenwerking met verschil-

lende betrokken partijen. Niet in de laatste plaats de sociaal professional die 

het uiteindelijk doet. Juist deze onderzoekers zijn bezig met de transfer van 
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kennis van praktijk naar praktijk. Zij wijzen op internationale ontwikkelingen 

en dragen daar ook zelf aan bij of geven er een eigen invulling aan. Onder-

zoekers Koen Hermans en Michelle van der Tier werken aan ontwerpgericht 

onderzoek. Lector Daan Andriessen werkt aan kijkvensters die in de plaats 

komen van te starre stappenplannen. Deze bundel biedt hiermee ook de 

nodige inspiratie.  

Experiential effectivity
Anja Machielse zette inmiddels vervolgstappen op haar onderzoek naar 

ouderen in sociaal isolement uit 2015. Ze schreef twee artikelen in gerenom-

meerde internationale tijdschriften over experiential effectivity. Eén over de 

opbrengsten bij professionals (2021) en één over de resultaten bij de ou-

deren (2021). De ouderen zijn in deze onderzoeksvisie experts die beschik-

ken over indispensable knowledge. De kern in de aanpak is: “Insight into 

the needs and priorities of the socially isolated older adults is necessary to 

obtain a deeper understanding of the benefits of the guidance trajectory in 

their eyes”. Het gaat om vragen als: “Heeft iemand de gelegenheid gehad 

om zijn probleem ook echt over het voetlicht te brengen, voelt hij of zij zich 

begrepen door de ander, probeert die ander echt vanuit diens standpunt te 

snappen welke hulp nodig is? En hebben ze samen kunnen besluiten welke 

mogelijke interventie dan geschikt is?”  

 

Heldere inzichten, maar zijn ze al doorgedrongen tot de praktijk? Wie de 

berichtgeving over eenzaamheid onder ouderen volgt, ziet nog steeds veel 

goedbedoelde projecten die inzetten op ‘het bestrijden van eenzaamheid’. 

Dat betekent dat professionals en hun organisaties hun doel nooit kunnen 

bereiken en daar wellicht wel op afgerekend worden door de opdrachtgever. 

Maar nog belangrijker is dat sociaal geïsoleerde ouderen niet goed worden 

ondersteund, terwijl we wel de kennis hebben om dit beter te doen. Een-

zaamheid is maar één van de vraagstukken in het sociaal domein. Hoe is 

het met alle andere vraagstukken zoals schuldenproblematiek, huiselijk en 

seksueel geweld, dakloosheid en het faciliteren van vrijwilligers en actieve 

burgers? Hebben we daarover voldoende kwalitatieve informatie. En is er de 

wil om daar iets mee te doen ook al bereiken we daarmee geen sexy poli-

tieke doelen?

Engagement
De onderzoekers die in deze bundel aan het woord komen, zijn zich terdege 

bewust van het feit dat zij onderzoek doen in een ingewikkeld krachtenspel 

van maatschappelijke verhoudingen. Zij hebben een prima antenne voor 

beleidssturing. Zij proberen hieraan te ontkomen dan wel het onderdeel te 

maken van het onderzoek. Doelgroepen zijn vaak kwetsbare burgers, bur-

gers in een kwetsbare positie of kwetsbare burgers in een kwetsbare positie. 

Je kunt praktijken van sociaal werk niet evalueren zonder bewust te zijn van 

de maatschappelijke verhoudingen in dit werk. Terecht stellen onderzoekers 

in deze bundel vragen bij bepaalde vormen van onderzoek. Hoe verhouden 
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deze zich tot machtsvragen. Anja Machielse zegt: “Je moet je altijd afvra-

gen: waarom willen betrokken partijen dit onderzoek doen?” Koen Hermans 

vult aan: “Elk onderzoek is ook een interventie. Je kunt het morele aspect 

niet uitschakelen onder het mom van neutraliteit. Dat begint al bij de vraag: 

wat onderzoek je wel en wat niet?”. Pieter Cools constateert dat professio-

nals oog hebben voor de complexe realiteit, maar dat er op hoger beleidsni-

veau vaak juist gevraagd wordt om een samenvattende infographic als basis 

voor handelen. Waar de onderzoekers in deze publicatie het over eens zijn, 

is dat er blijvend gewerkt moet worden aan versterking van het instrumen-

tarium van evaluatieonderzoek. Wellicht leidt dit ertoe dat de resultaten van 

kwalitatief evaluatieonderzoek in de toekomst met iets minder bescheiden-

heid onder de aandacht wordt gebracht.
Blijvend  

werken aan 

versterken  

instrumen- 

tarium.
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Koen Hermans 

‘ Om sociaal werk te leren 
kennen, moet je het vanuit 
diverse perspectieven 
bekijken.’

Interview: Peter Rensen

Koen Hermans is projectleider van LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy. Dit 

is een interdisciplinair kenniscentrum van de KU Leuven op het gebied van zorg en welzijn. 

Hermans is bij LUCAS betrokken bij praktijk- en beleidsonderzoek. Daarnaast is hij deeltijds 

hoofddocent Sociaal Werk en Sociaal Beleid bij de faculteit Sociale Wetenschappen van het 

Centrum voor Sociologisch Onderzoek KU Leuven. Zijn interesse gaat uit naar drie gebieden: 

de ondersteuning voor kwetsbare groepen in de samenleving, dak- en thuisloosheid en sociaal 

werk. Hermans werkt in de traditie van het kritisch realisme, waarbij zowel aandacht is voor 

concreet menselijk handelen als voor de wijze waarop de context dat handelen beïnvloedt. 

Om sociaal werk te begrijpen, moet je het vanuit diverse perspectieven 

bekijken, vindt Koen Hermans: ‘Laat professionals, cliënten en beleidsmakers 

aan het woord. Wetenschappelijke inzichten zijn belangrijk, maar integreer 

deze met inzichten uit de praktijk. Pas dan krijg je een realistisch beeld van 

sociaal werk en kun je professionals ondersteunen met concrete hande-

lingsperspectieven.’ Hermans vervolgt lachend zijn verhaal: ‘Ik had ooit een 

gesprek met Mike Fisher, toenmalig directeur van het National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE) in Engeland. Dit instituut is voortdurend 

bezig met het verzamelen van bewijs voor de werkzaamheid van aanpakken 

op het terrein van zorg en welzijn. Eén van de dingen die Fisher toen zei, 

heb ik altijd onthouden: Sociaalwerkonderzoek begint als sociaal weten-

schappers het pand hebben verlaten.’ Niet dat Hermans iets tegen mooie 

studies heeft of tegen sociaal wetenschappers, maar uiteindelijk ligt zijn hart 

bij sociaalwerkonderzoek, een manier van onderzoeken waar sociaal werkers 

in hun dagelijks werk profijt van kunnen hebben. ’Neem bijvoorbeeld het 

proefschrift Building Belonging van Fenneke Wekker. Dat gaat over sociaal 

werk; ontmoeting in wijken. Ik vond dat zelf zeer boeiend werk. Maar in de 

studie komt het handelen van sociaal werkers te weinig in beeld. Wat kun-

nen sociaal werkers er uiteindelijk mee? Wat zijn de consequenties voor de 

dagelijkse praktijk? De handelingskennis is in deze studies impliciet.’
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Hoe kijk je aan tegen kwalitatief evaluatieonderzoek 
van sociaal werk?
Hermans heeft veel gepubliceerd over sociaalwerkonderzoek: ‘De vraag die 

ik graag stel is: wat doe je, wat wil je met je aanpak bereiken? Ik kijk dus 

naar de veranderingstheorie of programmatheorie. Daar is de evaluatie op 

gericht. Daarbij bestaat de mogelijkheid om naar verschillende stakeholders 

te luisteren, vanuit zoveel mogelijk perspectieven.’ Om het voordeel van 

deze manier van onderzoeken te verhelderen, geeft Hermans het voorbeeld 

van een Duits onderzoek naar het leefklimaat in jeugdvoorzieningen. Daar-

voor interviewde de onderzoeker zowel de begeleiders als de jongeren. De 

begeleiders zeiden: “Het succes van deze voorziening ligt aan duidelijke re-

gels en helder en transparant toepassen van die regels”. De jongeren zeiden: 

“Fijn dat er duidelijke regels zijn, maar het succes zit erin dat de begeleiders 

soms wel iets door de vingers zien. Daarmee tonen zij zich mens en daarom 

leven wij de regels na”. ‘Door beide perspectieven aan bod te laten, kun je 

je verandertheorie versterken. Dit levert ook echt iets op voor de professio-

nals,’ aldus Hermans. 

 

Een ander voorbeeld volgt. ‘We deden een evaluatieonderzoek naar een 

programma voor dakloze jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Dit gaat over po-

sitieve identiteitsontwikkeling. Ik vroeg de ene organisatie: wat doe je? Deze 

vertelde: “Als een jongere graag leegstaande gebouwen fotografeert, dan 

gaan we een keertje mee en vragen we naar de reden van het maken van 

de foto’s. Dat is een mooie manier om zo’n jongere beter te leren kennen”. 

Vervolgens vroegen wij aan andere organisaties of zij dit soort dingen ook 

doen. Zij vertelden eerlijk: “Nee, dat doen we niet, want daar hebben we 

geen tijd voor”. Dit soort vragen stellen, is belangrijk. Doe je dat niet, dan 

zeggen stakeholders snel: “Ja, wij doen er ook alles aan om onze jongeren 

goed te leren kennen”. Vraag je door, dan kom je erachter dat dat niet altijd 

lukt. Juist dat soort vragen stellen is belangrijk. Dat vermenselijkt de resul-

taten van het onderzoek en zo achterhaal je de handelingstheorie waarmee 

professionals werkelijk uit de voeten kunnen. Meegaan met deze jongeren is 

een wezenlijk onderdeel van de verandertheorie.’ 

Outcome-evaluatie

Hermans onderscheidt twee stromingen in het evaluatieonderzoek. De 

eerste is het onderzoek naar de verandertheorie, zoals hij hierboven schetst. 

De tweede is de outcome- of effectevaluatie waarin wordt gezocht naar 

de methode die het meest overtuigende bewijs levert: ‘Ik heb niks tegen 

outcome-evaluatie, integendeel, maar wel tegen de stelling dat deze studies 

het meest overtuigende bewijs aanleveren. Bij outcome-evaluatie wordt vaak 

gekeken naar een ladder, waarbij het ene onderzoek zwaarder weegt dan 

het andere onderzoek. Daar ontstaat voor mij de spanning. Dan worden er 

eisen gesteld zoals een experimentgroep en een controlegroep, en een voor- 

en nameting. Dat kopieert de experimentele logica, zoals die in de medische 

wereld bij evidence based werken wordt toegepast. Maar in het sociaal werk 

is dat lastig. Het maken van een controle- én een effectgroep is moeilijk. 
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Dit doen in wijken en buurten is nog veel moeilijker.’ Hermans acht het 

niet uitgesloten dat je ook met kwalitatief onderzoek outcomegericht kunt 

evalueren. ‘Je hebt dan allerlei varianten zoals vergelijken met gebruikelijke 

zorg, of met een situatie eerder of later. Dat kun je ook doen op basis van 

kwalitatieve data met observaties en interviews. Maar dit soort onderzoek 

gebeurt weinig.’

 

Hermans geeft een voorbeeld van een onderzoek van Roos Steens: Inten-

sieve pedagogische thuisbegeleiding in beeld. Steens sprak met gezinnen die 

ondersteuning kregen en met de ondersteuners. Ze deed onderzoek naar 

een welomschreven aanpak: het IPT-model. Hermans vertelt: ‘Eén van de op-

brengsten van het onderzoek ging over de start van de begeleiding. Gezin-

nen bleken het heel erg te waarderen wanneer men naar meer levensdomei-

nen keek dan alleen opvoedingsthema’s en daar mee aan de slag ging. De 

praktijkwerkers onderschatten de waarde van deze activiteiten. Zij vertelden 

over deze fase van begeleiding: “We hebben nog niet kunnen doen waar-

voor we in deze gezinnen komen, met name werken aan de opvoedingspro-

blemen”. Dat zijn interessante opbrengsten die je uit kwalitatief datamate-

riaal kunt halen en die je ook kan teruggeven aan de praktijkwerkers,’ aldus 

Hermans. Je kunt dan verschillende aanpakken vergelijken en daarbij naar de 

outcome kijken.’ 

 

Dit soort onderzoek sluit goed aan bij het wetenschappelijke paradigma 

van het kritisch realisme. Enerzijds zijn de gezinsleden vrij in hun optreden, 

anderzijds volgen zij ook patronen die zijn vastgelegd in theoretische model-

len. Door verschillende settings of aanpakken van gezinsondersteuning te 

vergelijken, kan de onderzoeker, met inachtneming van de autonomie van 

de gezinnen (realisme), toetsen of bepaalde mechanismen in verschillende 

aanpakken of contexten terugkeren (kritisch). Hoewel Hermans voorstander 

is van dergelijk vergelijkend onderzoek, stelt hij wel vast, dat dit onderzoek 

tijdsintensief is en niet de eenduidige antwoorden oplevert die opdrachtge-

vers zo graag willen horen: ’Het onderzoek naar het IPT-model laat ook zien 

dat effecten in mensenwerk moeilijk zijn vast te stellen.’ 

 

De keerzijde van het succes

Voor Hermans zijn twee aspecten noodzakelijk voor goed sociaalwerkon-

derzoek: reflectie op professioneel handelen en normatieve gerichtheid. Als 

voorbeeld geeft hij een aanpak die nu veel wordt toegepast bij dakloosheid: 

Housing First. Deze aanpak gaat ervan uit dat mensen die op straat leven 

eerst een dak boven hun hoofd nodig hebben en daarna is er eventueel 

plaats voor begeleiding. Dit in tegenstelling tot eerdere aanpakken waarbij 

de dakloze burger eerst een ‘woonladder’ moet beklimmen; te beginnen bij 

basale nachtopvang. Hermans: ‘Housing First is succesvol bij 80 tot 90 pro-

cent van de mensen die in een precaire woonsituatie leven. Zo’n outcome is 

natuurlijk mooi. Maar de sociaal werker kijkt ook bij wie dit niet werkt. Wat 

hebben die personen nodig? Zij kijken naar de keerzijde van het succes. Niet 

ieder individu is evenwaardig. Professionals doordenken hun handelen bij 

het individu. Zij kunnen niet blindvaren op algemene outcomegegevens. Zij 

Kwalitatief 

evaluatie- 

onderzoek 

leidt tot  

andere  

opbrengsten 

dan outcome.
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zijn gehouden om ook de mensen voor wie het niet werkt goed terzijde te 

staan.’ Goede evaluatiestudies reiken in de ogen van Hermans materiaal aan 

voor deze professionele reflectie. Dat moet je doordenken met verschillende 

partijen en natuurlijk met de professionals zelf. En ook de gebruikers zelf 

krijgen best een plaats in dit proces’ 

Heb je in jouw manier van kijken naar onderzoek een 
ontwikkeling doorgemaakt?
‘Jazeker. Ik ben in 2005 begonnen met sociaalwerkonderzoek. Aanvankelijk 

was ik verbaasd over de manier waarop er naar wetenschap werd geke-

ken. Evidence based werken werd in mijn ogen te gemakkelijk aan de kant 

geschoven. Veel werk werd gedaan of beter, gelegitimeerd op basis van 

intuïtie; op buikgevoel. Bovendien bleek de discussie over het benutten van 

wetenschap in het sociaal werk ook nog eens gepolariseerd. Je was voor 

of tegen. Daar wilde ik iets aan doen. In Vlaanderen kregen we toen een 

academische master met een onderzoeksagenda. Daarmee konden we het 

gepolariseerde debat overstijgen. Toen ben ik op zoek gegaan naar vormen 

van kwalitatief onderzoek die mij hielpen om het sociaal werk te begrijpen. 

In het medisch onderzoek bleek al lang een flinke evolutie gaande op dat 

terrein. Als je over het muurtje keek, dan ging er een hele wereld van kwali-

tatief evaluatieonderzoek open. Zelf ben ik beïnvloed door het werk van Ray 

Pawson en Nick Tilley over realistische evaluatie, en de theory of change-

benadering van Carol Weiss. Daar ging men in het evaluatieonderzoek op 

een slimme manier op zoek naar de mechanismen die positieve verandering 

teweegbrengen en wat daar allemaal een rol bij speelt. Dus niet alleen maar 

met cijfers kijken naar de outcome (positivisme), en ook niet alles beschou-

wen als een autonoom sociaal proces (constructivisme). Er werd juist geke-

ken naar dat wat betekenis heeft voor cliënten in het proces van ondersteu-

ning en begeleiding. Dat grijze gebied van kwalitatief evaluatieonderzoek 

bleek veel groter dan ik dacht. Ik zag zoveel ontwikkeling in de grijze zone 

die ons kon helpen. Dat veld ging ik ontdekken.’

Inspiratiebron

Als inspiratiebron wijst Hermans in het bijzonder op Patricia Rogers, filosofe 

en oprichter van Better Evaluation, een NGO die wereldwijd evaluatie van de 

publieke sector stimuleert. Rogers is bekend van de benadering: programma 

theorie. Door haarzelf beschreven als een methode die professionals steunt 

bij het structureren van hun gedachten en acties en het versterken van 

kritische reflectie. Samenwerking tussen de onderzoeker en de professio-

nal heeft volgens Rogers voordelen. De professionals blijven de eigenaar 

van hun praktijktheorie en bieden de onderzoeker waardevolle inzichten in 

de werking van de interventie en de manier waarop de effectiviteit van de 

interventie wordt beïnvloed door de context (Rogers, 2008). Hermans licht 

toe: ‘Om interventies te ontwikkelen zijn professionals onmisbaar. Het is 

gerechtvaardigd dat zij uitspraken doen over de kwaliteit van interventies. Zij 

hebben die kennis en door hen te betrekken, raken zij bovendien empowe-

red; voelen zich erkend.’ 

Bij elke 

evaluatie een 

systematische 

review, dat is 

praktisch niet 

mogelijk.
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Wetenschappelijke kennis

Naast professionele kennis is wetenschappelijke kennis bijzonder belangrijk,’ 

stelt Hermans zonder omhaal. ‘Ik ben absoluut niet van anything goes. Al-

leen met de expertise van praktijkwerkers komen we er niet. Niet elke prak-

tijktheorie is ook een wetenschappelijk gefundeerde theorie. Het is juist de 

kunst om die wetenschappelijke inzichten te verbinden met de praktijk. Dan 

wordt sociaalwetenschappelijk onderzoek zinvol, zoals Flyvbjerg beargumen-

teert. Je moet voortdurend evaluerend, steeds stap voor stap verbeteren. Bij 

elke evaluatie wil je liefst vooraf al het beschikbare onderzoek doornemen in 

een systematische review, maar praktisch is dat niet altijd mogelijk. Diverse 

kennisinstituten maken de laatste jaren wel kennisdossiers en wat werkt 

bij-dossiers over uiteenlopende thema’s. Soms uitgewerkt naar verschillende 

doelgroepen met bijpassende methodieken. Dat is heel behulpzaam en vat 

het materiaal samen. Daar kun je de praktijktheorie, samen met de profes-

sionals en andere stakeholders, mee aanscherpen.’

Kun je zeggen of een aanpak kwalitatief goed is of 
bewezen effectief?
‘Nee, ik pleit er juist voor om de houding van ‘dit is het en dit is het niet’ los 

te laten.’ Hermans licht dit verder toe met de tweedeling tussen het bepalen 

van de outcome van een aanpak en het vaststellen van de verandertheo-

rie: ‘Om te kunnen zeggen: dit is goed en dat niet, wil je de outcome, het 

effect, vaststellen. Dan kijk je naar het eindresultaat. Zijn bepaalde doelen 

bereikt? Stel dat je daarachter kunt komen, want in sociaal werk is dat erg 

complex. Wat weet je dan van hoe het werkt? Interventies slagen omdat ze 

door mensen worden ingevuld. Daar is veel van te leren, maar je wilt ook de 

handelingstheorie achterhalen. Wat doen jullie precies? Stel je hebt iets van 

kennis gevonden rondom het thema eenzaamheid. Dan wil je ook weten 

welke competenties daarbij horen en of het landt in context. De professio-

nal wil weten wat te doen. Het gaat om verpersoonlijking; dat vermense-

lijkt. Dat mis ik bij effectstudies, de verlevendiging. Hoe doe je het precies? 

Waarom is het zo werkzaam? Oftewel het stellen van andersoortige vragen. 

Kwalitatief evaluatieonderzoek leidt tot andere opbrengsten dan outcome 

of effect. De uitkomst van kwalitatief evaluatieonderzoek is een programma 

theorie. Een programma theorie komt tot stand door te luisteren naar 

verschillende stakeholders, vanuit zoveel mogelijk perspectieven. Dat vind ik 

interessant.’ 

Het gaat om 

ver- 

persoonlijking, 

dat mis ik bij 

effectstudies.
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Michelle van der Tier

‘ Winst is te behalen door het 
doen van meta-analyses en 
meer investeren in kritisch 
realisme.’ 

Interview: Lone von Meyenfeldt

Michelle van der Tier is opgeleid als sociaalpedagogische hulpverlener en deed de master 

Comparative European Social Studies. Na haar opleiding heeft Van der Tier een aantal jaren 

in de praktijk gewerkt en inmiddels werkt ze meer dan tien jaar als docentonderzoeker bij 

het lectoraat Sociale integratie van de Zuyd Hogeschool. Daarnaast rondt Van der Tier op 

dit moment haar proefschrift af bij de Universiteit Leuven, een vergelijkende studie over 

verantwoording in het sociaal werk. 

Gevraagd naar de ontwikkelingen die Michelle van der Tier ziet in het 

gebruik van kwalitatief evaluatieonderzoek in het sociaal domein, zegt zij 

dat de aandacht voor dit type onderzoek groeit. Van der Tier schetst twee 

ontwikkelingen die hierbij een rol spelen: ‘Ten eerste de toenemende aan-

dacht in de publieke sector voor effectiviteit en doelmatigheid, voornamelijk 

vanuit subsidieverstrekkers. Deze willen zicht op de maatschappelijke impact 

van sociaal werk interventies die zij financieren en hoe zich dit verhoudt tot 

de maatschappelijke investering. Ze willen weten of hun geld goed besteed 

wordt. Deze vraag raakt de identiteit en de maatschappelijke waarde van het 

sociaal werk. Een tweede is een verdere professionalisering van het sociaal 

werk. Het sociaal werk wil zich graag profileren als een sterke beroepsgroep 

met een eigen kennisbasis en professionele identiteit. Evaluatieonderzoek 

naar de werkzaamheid en de theoretische onderbouwing van sociaal werk 

levert een bijdrage aan beide ontwikkelingen.’ 

Wat is volgens jou de beste manier om kwalitatief te 
evalueren? 
‘Ik ben in principe geen voorstander van één manier; er is geen gouden stan-

daard. Je moet altijd kijken naar de vraag. Ik ben zelf toegegroeid naar het 

kritisch realisme en multi-stakeholder benadering. Het kritisch realisme legt 

de nadruk op contextualiteit en proces. Een onderzoeker die deze methode 

gebruikt, gaat niet alleen op zoek naar het effect van sociaal werk praktij-

ken. Hij of zij zoekt ook naar een verklaring waarom een bepaald effect in 
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een gegeven context wel of niet optreedt. Oftewel, waarom is een interven-

tie effectief in die context en onder die omstandigheden. Het biedt daardoor 

een genuanceerd inzicht in de werkzame elementen van praktijken. Deze 

zijn deels te observeren in de praktijk, maar vragen ook om een dieperlig-

gende analyse. Hierin kan men ook gebruikmaken van bestaande inzichten 

uit reeds uitgevoerde onderzoeken. Inzichten over de werkzaamheid van 

het sociaal werk geven zicht op het vakmanschap van het sociaal werk en 

leveren informatie op die belangrijk is voor de verdere professionalisering 

van het sociaal werk. Het biedt je als sociaal werker, naast inzicht over effec-

tiviteit, ook inzicht in de processen die bijdragen dan wel afbreuk doen aan 

effectiviteit. Zo weten we bijvoorbeeld uit onderzoek dat 70 procent van de 

effectiviteit van het sociaal werk bepaald wordt door kenmerken in de relatie 

tussen de burger en de sociaal werker. Dit is belangrijke kennis voor sociaal 

werkers. Uiteindelijk is het aan de sociaal werker om in de praktijk vanuit 

praktische wijsheid in te schatten wat de beste koers van actie is gegeven de 

situatie. Dat is niet iets wat je kunt standaardiseren.’ 

Programma theorie

Een concreet voorbeeld is hoe Van der Tier de programma theorie heeft 

gebruikt om sociaal werk interventies, samen met sociaal werkers en aan de 

hand van de laatste wetenschappelijke inzichten, te onderbouwen: ‘Ik heb 

samen met sociaal werkers een programma theorie ontwikkeld voor maatjes- 

projecten. We deden literatuuronderzoek om te kijken wat bestaande onder-

zoeken zeggen over de werkzaamheid van maatjesprojecten. Wat weten we 

al over de effectiviteit van maatjesprojecten en wat maakt dat deze effectief 

zijn? We hebben de literatuur en de gesprekken met sociaal werkers ook ge-

bruikt om de interventie te omschrijven. Wat verstaan we onder een maatje-

sproject? Wat valt er wel en niet onder? Door een review van onderzoeken 

te doen, kun je beter gevalideerde uitspraken doen over effectiviteit. Naast 

deze review hebben we, samen met sociaal werkers, een programma theorie 

geconstrueerd voor hun eigen maatjesproject. We hebben hierbij voortge-

bouwd op het werk van Chen die een onderscheid maakt tussen theory of 

action en theory of change. Het eerste gaat over wat je gedaan hebt om het 

effect te bereiken, ofwel het beschrijven van je handelen. Je gaat dan het 

proces van de interventie ontrafelen en in kaart brengen. Het tweede gaat 

over het verklaren van het effect. Waarom doe je de dingen die je doet? 

Waarom denk je dat je met deze werkwijze het gewenste effect behaalt, en 

hoe onderbouw je dat? De theory of change gaat over legitimering en geeft 

inzicht in de werkzame mechanismen van het sociaal werk.’ 

Analyse vooraf

Het doen van een meta-analyse voorafgaand aan de evaluatie van een 

interventie vindt Michelle waardevol: ‘Wat is al bekend over de werking van 

een interventie waar je op voort kunt bouwen? Ik denk dat we die analyse 

nog te weinig doen. We doen onderzoek naar interventies, maar kijken nog 

te weinig naar wat er al is onderzocht. Wat zeggen die onderzoeken over de 

effectiviteit en de werkzame mechanismen en hoe daarop voort te bouwen? 

Dan vinden we het wiel steeds opnieuw uit en bouwen we niet echt aan de 
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We doen 

onderzoek 

naar 

interventies, 

maar kijken 

nog te weinig 

naar wat er al 

is onderzocht.

kennisbasis van het sociaal werk. Het vergelijken van je eigen bevindingen 

met data uit ander onderzoek maakt het ook mogelijk om patronen te zien 

en van daaruit een opstap te maken naar generaliseren. Alhoewel je altijd 

voorzichtig moet zijn met generaliseren,’ aldus Michelle. ‘Je moet de door-

vertaling naar de concrete context altijd maken. Dan komen we weer bij de 

praktische wijsheid van sociaal werkers.’ 

Stakeholdergroepen

‘Ik maak daarnaast graag gebruik van multi-stakeholderbenaderingen: wat 

verstaan we onder effectiviteit en wie bepaalt dat? Iedere stakeholdergroep 

kijkt anders naar het effect. Daar liggen belangrijke nuanceverschillen die te 

maken hebben met belangen en perspectieven op het werk. Het is belang-

rijk om daar oog voor te hebben en om iedereen een stem te geven in de 

evaluatie, niet alleen de subsidiegever. Een beleidsmaker kijkt anders naar de 

vraag wat effectief is, dan een sociaal werker of burger. Ik betrek het liefst 

alle drie de stakeholdergroepen in mijn onderzoek. Je zit in het sociaal werk 

altijd met verschillende belangen te stoeien. De gemeente heeft ergens geld 

ingestoken en wil weten of het werkt en wat het maatschappelijk gezien op-

levert. Die is vooral geïnteresseerd in het resultaat en ook de kosten. Sociaal 

werkers en burgers kijken wellicht meer naar het proces, de betekenisgeving 

of de relatie.’ 

Responsief evalueren van Tineke Abma is volgens Van der Tier een goed 

voorbeeld van een dergelijke multi-stakeholderbenadering: ‘Het aandacht 

hebben voor verschillende waardeoriëntaties en perspectieven die bestaan 

binnen het sociaal werk, en de machtsverhoudingen die spelen als het gaat 

over de vraag wat is effectiviteit en wie mag dat bepalen, is ook onderdeel 

van mijn proefschrift. Ik beschrijf deze verschillende perspectieven op ‘goed 

sociaal werk’ en hoe sociaal werkers hierin navigeren.’ 

Is het niet heel arbeidsintensief, het onderzoeken van 
de werkzaamheid van een interventie in verschillende 
contexten?
‘Je kunt voortbouwen op bestaande onderzoeken. Als er gelijksoortig 

onderzoek is uitgevoerd binnen een andere context kun je dat gebruiken. 

Daarvoor doe je een meta-analyse. Als we meer onderzoek doen naar 

sociaal werk praktijken komt er meer data beschikbaar over de effectiviteit 

van sociale interventies waar we op kunnen voortborduren. Een participa-

tief proces kost tijd, maar het is de investering wel waard om het evalueren 

samen te doen met sociaal werkers. Het zorgt ervoor dat je gedurende het 

onderzoek de praktijk al innoveert en dat je niet vanuit een ‘ivoren toren’ als 

onderzoeker alles bepaalt. Je doet deze evaluatie samen met sociaal werkers 

en andere actoren en neemt daarin de verschillende perspectieven expliciet 

mee. Dan genereer je kennis, maar zorg je tegelijkertijd ook voor professio-

nalisering in het veld.’ 
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In hoeverre ben je het eens met de uitspraak dat 
er nog een wereld te winnen is voor kwalitatief 
evaluatieonderzoek?
‘De winst is te behalen bij het doen van meta-analyses en meer investeren 

in kritisch realisme als vorm van kwalitatief evaluatieonderzoek. Het kritisch 

realisme is nog vrij nieuw, maar het is in opkomst, ook internationaal. Er is 

alleen nog weinig financiering voor dit type onderzoek. Er moet, in het al-

gemeen, ook meer financiering komen voor evaluatieonderzoek naar sociaal 

werk. Vaak wordt evaluatieonderzoek gesubsidieerd door opdrachtgevers 

uit het veld, maar deze hebben beperkte middelen en specifieke belangen. 

Bovendien verschijnen de resultaten van deze onderzoeken nog beperkt 

in wetenschappelijke publicaties of in vakbladen, waardoor de opgedane 

inzichten niet breed toegankelijk zijn.’

Kennisdelen over evaluatieonderzoek 

Volgens Van der Tier komen we er niet met alleen investeren in onderzoek: 

‘Maatschappelijke organisaties en sociaal werkers zoeken naar innovatieve 

manieren om de betekenis van hun werk te tonen. Er is veel kennis beschik-

baar over evaluatieonderzoek, maar we kunnen deze kennis beter toeganke-

lijk maken voor sociaal werkers en beleidsmakers. Een voorbeeld is American 

Evaluation Organization (eval.org). Via dit online platform zijn veel e-studies 

en webinars te volgen. Een ander voorbeeld is Rainbow Research Organiza-

tion (rainbowresearch.org). Er is zoveel kennis beschikbaar over evaluatieon-

derzoek naar complexe interventies! Vooral in Amerika is er veel ontwikkeld 

en wetenschappelijke literatuur beschikbaar over evaluatieonderzoek. Laten 

we deze kennis op een toegankelijke manier beschikbaar maken voor het 

sociaal werk.’ 

Het lijkt Van der Tier mooi om in Nederland zoiets op te zetten: ‘Ik zie in het 

veld dat organisaties vaak worden gevraagd om de effecten van hun werk 

in beeld te brengen en dat ze niet weten hoe. Er is veel meer mogelijk aan 

kennisspreiding. Zo is evalueren ook een vakmanschap waar veel tools voor 

beschikbaar zijn. Het is goed om meer te weten over evaluatiemethoden en 

welke je voor een bepaald soort vragen kunt gebruiken. We zijn overal het 

wiel aan het uitvinden. In het leeratelier impact van de Zuyd Hogeschool zijn 

we hier ook mee bezig, samen met sociaal werkers, beleidsmakers en onder-

zoekers. Maar er is nog veel te winnen op dit gebied. Het is goed om deze 

kennis en innovaties landelijk te verzamelen en voor iedereen toegankelijk te 

maken, zodat we samen sociaal werk praktijken kunnen evalueren.’

Kan de praktijk zelf goed onderzoek doen, het is een 
vakmanschap?  
’Het hoort bij de opleidingen sociaal werk: legitimering en profilering van 

het vak. Het is een belangrijk onderdeel van professionaliteit. Sociaal werkers 

moeten hun werk onderbouwen. Ze moeten uitleggen waarom ze de dingen 

doen die ze doen en waar hun expertise ligt. Ze weten gebruik te maken 
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van relevante theorie en onderzoek in hun werk. Het moet niet ons streven 

zijn, binnen de opleiding, om van sociaal werkers goede onderzoekers te 

maken. We moeten ze wel betrekken in onderzoek en gebruik laten maken 

van onderzoek in hun eigen werk. Hen leren kritisch te zijn naar hun eigen 

praktijken, blijven leren en innoveren. Ik ben daarom meer voor een samen-

werking tussen onderzoekers en sociaal werkers. Sociaal werk is een mooi 

en belangrijk vak in onze samenleving. Soms zijn sociaal werkers misschien 

wel te bescheiden over hun eigen impact en soms hebben we door de 

legitimeringsdrang wellicht te weinig aandacht voor wanneer iets niet werkt. 

We moeten meer durven om onszelf te laten zien. Zelf actief bijdragen aan 

de professionalisering en legitimering van het beroep. Nu geven we mis-

schien het stokje toch te vaak door aan wetenschappers of management als 

het gaat over legitimeringsvraagstukken. Ik wil dat graag samen met sociaal 

werkers oppakken, maar wel op een manier dat zij ook er iets aan hebben.’  

Denk je dat het mogelijk is om de waarde van een 
kwalitatief evaluatieonderzoek te beoordelen, als het 
gaat om zeggingskracht over de effectiviteit? 
‘Dat is wel mogelijk, natuurlijk. De methode van onderzoek die je toepast, 

zegt iets over wat voor soort uitspraken je kunt doen met welke kracht ten 

aanzien van effectiviteit. De verschillende methoden van evalueren hebben 

tegelijkertijd ook een ander accent. Er zijn benaderingen waar je sterkere 

uitspraken kunt doen over het proces en werkzaamheid. Er zijn ook be-

naderingen die meer inzicht geven in hoe de effectiviteit wordt gezien en 

verwoord door de ogen van de verschillende stakeholders. Het is belangrijk 

om te expliciteren welke keuze je maakt en welke implicaties dit heeft voor 

de uitspraken die je doet. En ook te beseffen dat kwalitatief onderzoek 

zijn grenzen heeft ten aanzien van het aantonen van effectiviteit. Zo kun je 

bijvoorbeeld door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onder-

zoeksmethoden sterkere uitspraken doen over effectiviteit, dan alleen met 

kwalitatief onderzoek. Maar om dan te zeggen dat kwalitatief onderzoek 

een minder goed instrument is, dat is zeker niet waar. Het ligt eraan wat 

voor soort data je wilt ophalen.’
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Anja Machielse

‘ Ik wilde de wereld achter de 
cijfers zien.’

Interview: Lone von Meyenfeldt

Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar 

Empowerment van Ouderen bij de Universiteit voor Humanistiek. Machielse doet onderzoek 

naar de betekenis van sociale relaties. Belangrijke thema’s in haar onderzoek zijn: sociaal 

isolement, eenzaamheid, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. 

Ook verricht zij onderzoek naar de werkzaamheid van beleid en interventies, en de 

mogelijkheden en grenzen van vrijwillige inzet.

Het eerste onderzoek dat Anja Machielse naar eenzaamheid deed, was 

kwantitatief. Het ging over de relatie tussen welzijn en sociale contacten. 

Uit de cijfers bleek dat het welbevinden van de respondenten sterk samen-

hing met de sociale contacten. Een mooi resultaat, maar toch niet helemaal 

bevredigend. Machielse: ‘Ik zag dat sociale contacten bepalend zijn voor het 

welbevinden van mensen. Echter deze contacten, die iemand heeft, hoeven 

niet altijd betekenisvol te zijn. Ik vroeg me daarbij vooral af: hoe werkt dat 

dan? Hoe ziet het leven eruit van mensen die geen goed functionerend net-

werk hebben of geen betekenisvolle relaties? Zo kwam ik op het idee voor 

een kwalitatief onderzoek. Op basis van de enquêtes ben ik gaan canvassen. 

Ik belde letterlijk aan bij respondenten en vroeg hen of ze bereid waren om 

over een aantal thema’s van het onderzoek verder te praten. In die gesprek-

ken probeerde ik erachter te komen wat het betekent als je invult: geen 

netwerk. Of als je zegt: ernstig eenzaam en niemand om op terug te vallen. 

Hoe leven de mensen die deze antwoorden geven? En wat voor verklaringen 

geven ze daarvoor, hoe ziet hun leven eruit en hoe gaan ze daarmee om?’  

Bruikbare informatie

De liefde voor kwalitatief onderzoek is sindsdien gegroeid. Machielse heeft 

een uitgesproken mening als het gaat om het verschil in zeggingskracht tus-

sen kwantitatief en kwalitatief onderzoek bij het meten van effectiviteit. Ze 

zet vraagtekens bij het idee dat je alleen met grote aantallen respondenten 

uitspraken kan doen over de werkelijkheid. Want wat is de zeggingskracht 

daarvan? Heel simpel. Als ze zelf een vragenlijst invult, denkt ze bij bijna alle 

vragen: ”Ja, ja, wat zal ik hier eens invullen”. Dus hoe sterk is dat als basis 

voor waarheidsaanspraken? Volgens Machielse zit de validiteit en betrouw-

baarheid van onderzoeksresultaten in het sociaal domein, veel meer in de 

vraag: is het herkenbaar en bruikbaar voor professionals of anderen die de 
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kennis gaan gebruiken? Is het overdraagbaar? Dat is een waarheidsaan-

spraak die om een andere manier van kijken vraagt. Kwalitatief evaluatieon-

derzoek biedt hier volgens Machielse vele mogelijkheden. 

Combinatie van onderzoek

Alleen kwantitatief onderzoek doet Machielse niet meer. Wel als onderdeel 

van mixed methods. De combinatie van kwalitatief en kwantitatief vindt ze 

mooi. Ze wijst op haar recente onderzoek naar Studio Bruis, een interventie 

om de sociale kwaliteit van wooncomplexen voor ouderen te verbeteren 

(2017). Machielse: ‘Met een brede enquête konden we vaststellen dat er 

tussen de verschillende wooncomplexen grote verschillen zijn. Daar leer je 

van. Maar om dan te snappen wat dat verschil precies behelst, moet je echt 

met mensen in die wooncomplexen gaan praten.’ 

Fenomenologisch onderzoek

Gevraagd naar de ontwikkelingen binnen kwalitatief onderzoek noemt  

Machielse de opmars van fenomenologisch onderzoek: ‘Dat neemt een 

enorme vlucht en het levert interessante inzichten op. Het is onderzoek zon-

der voor ingegeven topics of vragenlijsten. De onderzoeker probeert vooraf 

uit de mensen zelf te laten komen wat voor hen belangrijk is en brengt zo 

de ‘geleefde ervaring’ in beeld. Vaak wordt het gedaan als aanvulling op 

kwantitatief onderzoek. Fenomenologisch onderzoek is bijvoorbeeld erg 

gewild in zorgsettings waar mensen soms niet meer kunnen vertellen omdat 

ze een ziekte hebben of mentale problemen. Met veel participerende obser-

vatie en gesprekken in verschillende settings kijkt de onderzoeker wat hem 

of haar opvalt en beschrijft alles wat hij of zij ziet. De onderzoeker probeert 

dan de betekenis te achterhalen die mensen zelf geven aan aspecten van de 

zorg. Zo krijg je een beter zicht op hoe mensen de zorg beleven.’ 

Proces van bewustwording

Een andere grote meerwaarde waar Machielse met nadruk over spreekt, 

is het proces van bewustwording wat hierdoor op gang wordt gebracht: 

‘Het brengt veel informatie boven tafel die anders misschien onderbelicht 

blijft. Uitvoerende professionals zien dingen die je als onderzoeker soms 

helemaal niet opmerkt. Van de andere kant merk je als onderzoeker, als 

buitenstaander, ook dingen op die professionals vanzelfsprekend vinden. Je 

kunt dus vragen stellen over wat je ziet en waarom medewerkers bepaalde 

handelingen verrichten. Waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen 

of waarom ze op een bepaalde manier zich tot anderen verhouden. Je ziet 

dat dat ook gelijk werkt. Het brengt iets in die interventie teweeg. Mensen 

worden zich bewust van allerlei dingen die ze onbewust doen. En juist door 

het gesprek daarover, ontstaat heel veel informatie en heel veel inzichten die 

je vervolgens weer kunt delen. Anderen kunnen dan zeggen: “O ja, dat doe 

ik ook, of ik doe dat heel anders maar met hetzelfde doel, enzovoort”. Ze 

worden zich bewuster van hoe ze zelf hun werk doen. Welke elementen ze 

belangrijk vinden en welke niet en hoe ze bepaalde dingen aanpakken.’

De validiteit 

en betrouw-

baarheid van 

onderzoeks-

resultaten zit 
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Voorbeeld onderzoek thuiszorg

Machielse vindt een mooi voorbeeld het proefschrift van haar promovenda 

Susan Hupkens: ‘Susan onderzocht de manier waarop thuiszorgmede-

werkers bij zelfstandig wonende ouderen in staat zijn om in te spelen op 

zingevingsvragen van ouderen. Bij dit onderzoek is een mix van methoden 

gebruikt, zoals participerende observaties en gesprekken in verschillende set-

tings, maar ook een nulmeting en een nameting. Hupkens betrok verschil-

lende partijen bij het onderzoek: de thuiszorgmedewerker, de oudere zelf, 

geestelijk verzorgers en mensen uit het management van de organisatie. Ze 

ging soms op een dag met wel tien bezoeken van een thuiszorgmedewer-

ker mee, woonde coaching sessies bij en teamoverleggen. Ze beschreef van 

verschillende kanten het hele proces dat plaatsvindt tussen een thuiszorgme-

dewerker en de oudere. Dit leidde tot bewustwording onder de thuiszorg-

medewerkers. Bijvoorbeeld over de vraag of ze herkennen wanneer iemand 

met levensvragen zit en of zij zich voldoende toegerust voelen om daarmee 

om te gaan. Een volgende stap kan zijn om te kijken wat inzicht hierin voor 

de opleiding van thuiszorgmedewerkers kan betekenen. Om die bewustwor-

ding al vanaf de start in te bakken.’ 

Hoe kan het belang van kwalitatief onderzoek worden 
gestimuleerd en de bereidheid vanuit de praktijk om 
daar tijd in te steken?
Machielse heeft op dit punt een duidelijke boodschap: ‘Het gaat erom dat 

je professionals overtuigt dat zij daar ook betere professionals van worden. 

Hiervoor is het belangrijk dat betrokkenen merken dat het niet alleen tijd 

kost, maar dat het ook echt iets oplevert. Wat je natuurlijk als onderzoeker 

ook hoopt, is dat je niet alleen zelf heel veel nieuwe inzichten krijgt, maar 

dat degene die je bevraagt ook nieuwe inzichten krijgt. Kwalitatief onder-

zoek is altijd een interventie. Daarvoor moet je een organisatie hebben die 

ook kritisch naar zichzelf durft te zijn. Die door ervaring het vertrouwen 

heeft dat als ze hier tijd en energie in stoppen, dat dit terugbetaalt. Dat 

vraagt van de onderzoeker vertrouwen en ervaring en dus ook van de orga-

nisatie. Dat zo’n organisatie zegt van: “Nou, ik heb intussen ervaren dat wij 

als organisatie daar beter van worden. Dat wij in ons werk daar beter van 

worden”. Als dat eenmaal gebeurt dan is het niet ingewikkeld meer om uit 

te leggen waarom je extra tijd nodig hebt om zo’n onderzoek te doen. Mijn 

ervaring is dat als ik met een opdrachtgever langere tijd heb samengewerkt, 

dat ik dat nooit meer hoef uit te leggen omdat dat inderdaad dan zo werkt. 

Dus dat vind ik wel een goed bewijs; dat kwalitatief onderzoek de organisa-

tie echt iets oplevert.’

‘Onderzoekers moeten het voordeel om mee te doen met een onderzoek, 

heel goed kunnen uitleggen. Sommige organisaties worden namelijk over-

vraagd als het gaat om onderzoek. De toegevoegde waarde van kwalitatief 

onderzoek voor de organisatie zelf moet duidelijk zijn. En dat kan door 

goede voorbeelden te zoeken en te geven, maar ook door het gewoon heel 

goed te doen. Door aan de praktijk te laten zien dat het echt iets ople-
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https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/e612b505645d442b919a2651991d535f/hr200006-at-home-with-meaning_susan-hupkens_digi.pdf
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vert. Zelf neem ik alleen ervaren onderzoekers mee. Studenten kunnen best 

interviews houden, maar je kunt niet van hen verwachten dat ze die overtui-

gingskracht hebben. De opdrachtgever moet het vertrouwen hebben dat wij 

de organisatie iets gaan teruggeven waar zij wat aan hebben. Daar heb je 

echt meer ervaren onderzoekers voor nodig.’ 

Zie je in de afgelopen jaren een ontwikkeling in 
de toepassing van kwalitatief onderzoek voor het 
evalueren van effectiviteit?
‘Op dit punt is er nog weinig verandering. Bij officiële instellingen, zoals de 

overheid, blijft het nog steeds vooral belangrijk om bij evaluatieonderzoek 

in kwantitatieve termen aan te kunnen geven wat er precies met de inter-

ventie is bereikt. Aan de andere kant zijn er ook organisaties met meer oog 

voor kwalitatief onderzoek en het nut hiervan, zoals bijvoorbeeld ZonMw. 

Er is vanuit die hoek behoefte om van interventies, die al bestaan of die al 

gebruikt worden, te zien hoe deze werken en hoe te verbeteren. Die vraag 

wordt steeds belangrijker. De groeiende aandacht voor het ontwikkelen, 

verbeteren en uitrollen van interventies gaat gepaard met de vraag naar 

kwalitatief onderzoek. Dat komt omdat in het sociaal domein geen enkele 

situatie vergelijkbaar is. Het is mensenwerk en dat maakt het ingewikkeld. 

Er is behoefte aan kennis over wat werkt voor wie en in welke situatie. In 

het sociale domein, maar ook in het medische domein waar het traditionele 

kwantitatieve onderzoek vandaan komt, zit wel iets beweging. Bijvoorbeeld 

als het gaat om de kwaliteit van zorg. Wat is kwaliteit en hoe kun je dat 

omzetten in vragenlijsten? Het feit dat er discussie is over wat voor soort 

onderzoek er gedaan wordt, is al heel wat.’

Hoe ga je te werk bij kwalitatieve evaluatieonderzoeken 
naar effectiviteit?
‘Het meten van effectiviteit doe ik vaak in mijn onderzoek, maar dan heet 

het experiëntiële effectiviteit. Het is een methodiek waarover ik recent twee 

artikelen heb gepubliceerd. Een publicatie over hoe sociaal werkers omgaan 

met de doelgroep van sociaal geïsoleerde mensen en wat hun ervaringen 

zijn (2021). En een publicatie over de ervaringen en de baten, de experiënti-

ele effectiviteit, voor de ouderen zelf. In het onderzoek kijken we of mensen 

zijn geholpen door de hulp die ze krijgen (2020). We brengen drie stap-

pen in kaart: hoe is er naar het probleem gekeken en voelen mensen zich 

gekend als iemand die zelf kan aangeven wat zijn of haar probleem is? Hoe 

sluiten professionals vervolgens aan bij de hulpbehoefte? En is het probleem, 

door de hulp die mensen kregen, inderdaad opgelost? Het gaat om vragen 

als: krijgt iemand de gelegenheid om zijn probleem ook echt over het voet-

licht te brengen, voelt hij zich begrepen door de ander, probeert die ander 

echt vanuit diens standpunt te snappen welke hulp nodig is? En besluiten ze 

samen welke mogelijke interventie dan geschikt is?’ 
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Wat is jouw wetenschapsopvatting bij het onderzoek 
dat je doet?
‘Een mix van interpretivistische wetenschapsbenadering met de kritisch-

theoretische benadering. Bij het interpretivistische gaat het vooral over de 

inzichten en het begrijpen hoe dingen in elkaar zitten; om de betekenis 

ervan in het dagelijkse leven. Het kritisch-theoretisch onderzoek, zoals han-

delingsonderzoek of actieonderzoek, heeft een normatief uitgangspunt. Je 

hebt een beeld van wat je wilt dat de interventies doen. Dat je een ideaal-

beeld hebt: “Nou, we willen eigenlijk dat de interventie iets oplevert waar 

de wereld beter van wordt”.’ 

Tot slot, waar is volgens jou nog winst te behalen voor 
kwalitatief evaluatieonderzoek? 
Volgens Machielse moeten kwalitatieve onderzoekers creatiever worden: 

‘Dat betekent dat je met elkaar criteria wilt vaststellen voor wetenschappelijk 

verantwoord kwalitatief onderzoek. Naast triangulatie in perspectieven en 

bronnen, moet je denken aan het toepassen van onderzoekerstriangulatie. 

Dan worden verschillende interpretaties onderling besproken. En een goede 

methodische verantwoording: welke stappen heb je gezet en in welke 

volgorde. Wat heb je steeds gedaan, hoe heb je selecties gemaakt? Hoe heb 

je de doelgroep geselecteerd en zijn er mensen uitgesloten? En ook, met 

wie heb je dat gedaan? Wat is de rol van het veld zelf? Dit vraagt om een 

zorgvuldige procedure, in samenwerking met die praktijk. Daar moet je heel 

helder en expliciet over zijn.’  
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Daan Andriessen

‘ Nederland kent een bloeiende 
praktijk van kwalitatief 
evaluatieonderzoek.’

Interview: Radboud Engbersen

Daan Andriessen is als lector Onderzoekend Vermogen verbonden aan de Hogeschool Utrecht. 

Anno 2021 signaleert Andriessen in Nederland een vitale praktijk van kwalitatief (evaluatie)

onderzoek. Kwalitatieve vormen van onderzoek, zoals actieonderzoek en ontwerponderzoek, 

winnen aan populariteit. Zowel binnen lectoraten van hogescholen als bij maatschappelijke 

organisaties en prominente subsidieverstrekkers als ZonMw en het Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NRO). Andriessen betoogt dat maatschappelijke vraagstukken, en het 

bedenken van aanpakken en oplossingen, met kwalitatief onderzoek bestudeerd worden – zo 

nodig in combinatie met kwantitatief onderzoek. Hij vindt het begrip generaliseerbare kennis 

ongelukkig en spreekt liever over transfereerbare kennis. Zo ook vindt hij het begrip evidence 

informed beter en passender dan het begrip evidence based. Tot slot bepleit Andriessen het 

gebruik van kijkvensters als aanvulling op regelgestuurde vormen van kennis.  

Wordt kwalitatief evaluatieonderzoek minder serieus 
genomen dan kwantitatief evaluatieonderzoek?  
‘Ik herken me daar niet in. In het hoger beroepsonderwijs zie je een domi-

nantie van kwalitatieve vormen van onderzoek, omdat onderzoekers voort-

durend, samen in interactie met de praktijk, bezig zijn maatschappelijke 

vraagstukken te onderzoeken én aan te pakken. Ik zie de ontwikkelingen 

binnen het kwalitatieve onderzoek twee richtingen opgaan. De eerste is 

de toenemende populariteit van ontwerpgericht onderzoek en de tweede 

is actieonderzoek. Beide stromingen zijn populair vanuit een behoefte om 

onderzoek te doen waarbij de resultaten bijdragen aan het verbeteren van 

praktijken.

Actieonderzoek wint aan populariteit

‘Onderzoekers en studenten in het hbo ontwerpen in samenwerking met 

verzorgenden en mantelzorgers hulpmiddelen voor de omgang met demen-

tie en andere chronische ziekten. Ze doorlopen samen het ontwerpproces 

vanaf de eerste stappen tot het maken van een prototype, het testen en 

door ontwikkelen. Voor de onderzoekers social work in het hbo is actieon-

derzoek een populaire methode.’ Andriessen vindt hiervoor de verklaring in 
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de missie van het social work: een bijdrage leveren aan het verbeteren van 

het welzijn van mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. ‘Lectoren 

willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van maatschappelijk 

kwetsbaren en niet als expert afzijdig door praktijken banjeren. Sámen mét 

betrokkenen onderzoeken we hoe zaken te verbeteren. Actie- en ontwerp-

onderzoekers bouwen voort op het werk van founding fathers. In het geval 

van actieonderzoek is dat Kurt Lewin, dan hebben we het over zeg 1945.’ 

Andriessen schetst hoe de belangstelling voor actieonderzoek zich in golven 

manifesteert: ‘Het was populair in de jaren zeventig van de vorige eeuw, 

daarna verslapte de aandacht ervoor, maar de laatste jaren wint het weer 

aan populariteit. Het ontwerponderzoek bouwt voort op de legacy van de 

ingenieursbenadering. In Nederland heeft Joan van Aken een belangrijke 

rol gespeeld bij het ontwikkelen van deze discipline. Andere wortels van het 

ontwerpgericht denken, liggen in het industrieel design en het vakgebied 

van de human computer interfaces. Hét kenmerk van ontwerpgericht wer-

ken is de voortdurende ‘iteraties’ tussen een ontwerp en een test.’ 

Mixed-method benadering

Andriessen betoogt dat evaluatie als fase altijd aanwezig is in zowel ont-

werp- als actieonderzoek: ‘Het gaat steeds om interveniëren én evalueren. 

Kenmerkend voor beide vormen van onderzoek is dat er bijna altijd sprake is 

van ‘kleine N onderzoek’. Meestal gaat het om unieke situaties; waar er niet 

veel van zijn. Veelal heb je te maken met één casus of met enkele casus-

sen. Bij een kleine N kun je niet anders dan gebruik maken van kwalitatief 

onderzoek.’ Andriessen wijst erop dat vaak gebruik wordt gemaakt van een 

mixed-method benadering, zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Hij 

geeft als voorbeeld onderzoek naar onderwijsinnovaties: ‘Dan heb je te ma-

ken met een grote N als je de prestaties van studenten/leerlingen vooraf en 

achteraf wilt meten – met een mixed-method benadering kun je daar meer 

precies onderzoek naar doen.’

Andriessen maakt onderscheid tussen kwalitatief onderzoek in termen van 

een bepaald paradigma en kwalitatief onderzoek in termen van het werken 

met kwalitatieve data. In de twee stromingen die hij onderscheidt, gaat het 

om een paradigmatische voorstelling; een blik op de wereld. ‘Voor beide 

stromingen geldt dat iedere situatie uniek is, dus generaliseerbare uitspraken 

zijn voor alle situaties niet mogelijk. Wat deze unieke situaties wél opleveren, 

is transfereerbare kennis. Ze leveren handelingskennis op die een (andere) 

professional kan inspireren of helpen om in een andere specifieke context 

adequaat te handelen. Alleen, die andere context is op een aantal punten 

anders. In het ontwerponderzoek wordt dan gezegd dat die professional 

de kennis in die nieuwe context moet herontwerpen om weer specifiek te 

maken voor die context.’
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Is deze transfereerbare kennis bruikbaar voor situaties 
die lijken op de situatie waar deze kennis is verzameld? 
‘Inderdaad, maar cruciaal is dat je het woord bruikbaar gebruikt. Je zegt 

niet: het zal ook daar altijd werken. Nee, je zegt: doe je voordeel met die 

kennis, maar pas hem zo nodig aan, voeg iets toe, als de nieuwe context 

daarom vraagt’ (zie bijvoorbeeld: Jonsen & Toulmin, 1989).

Zijn beide vormen van onderzoek volledig ingeburgerd 
bij opdrachtgevers?
‘Ik signaleer een groeiende behoefte aan alternatieven voor de Randomised 

Controlled Trial (RCT) bij wetenschappelijke subsidieverstrekkers als ZonMw 

en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Binnen ZonMw 

is dat geen gemakkelijk debat omdat daar zowel de biomedische tak als de 

welzijnstak aanwezig zijn. Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Toch 

is in de welzijnstak van ZonMw veel belangstelling voor actieonderzoek, om-

dat ze zien hoe weinig impact het traditionele onderzoek in de welzijnswe-

reld heeft. Ook bij het ministerie van BZK bestaat interesse; zij gaven recent 

het Verwey-Jonker Instituut opdracht hier een informatief rapport over te 

schrijven. ZonMw heeft al een aantal initiatieven genomen om actieonder-

zoek te stimuleren. Dezelfde ontwikkeling, in iets mindere mate, signaleer ik 

in het onderwijsonderzoek. Daar hoor ik hetzelfde geluid dat onderzoeksre-

sultaten de onderwijspraktijk niet bereiken. Ditzelfde geldt voor de organi-

satie die het onderzoek in het hbo financiert. Ik durf wel te stellen dat daar 

beide stromingen, ontwerp- en actieonderzoek, dominant zijn. Daar vind je 

bijna geen traditionele vormen van kwantitatief onderzoek. Ook bij andere 

opdrachtgevers zoals overheden en maatschappelijke organisaties heb ik het 

idee dat ze deze vormen van onderzoek graag zien in plaats van het meer 

afstandelijke kwantitatieve onderzoek. Ook deze opdrachtgevers willen 

oplossing voor hun problemen, net als in een aantal consortia in opbouw. 

Ik begeleid nu vier consortia die een onderzoeksvoorstel gaan schrijven in 

opdracht van ZonMw. Alle, daarbij betrokken zorginstellingen, zijn vooral 

bezig met de vraag wat het onderzoek hun medewerkers, cliënten en hun 

beleid oplevert.’

Is het begrip evidence based goed bruikbaar voor 
actieonderzoek en ontwerpgericht onderzoek?
‘In het geval van ontwerponderzoek is evidence informed een begrip in 

opmars. Dat is wel een belangrijke nuancering. Het heeft ook te maken 

met het verschil dat ik eerder maakte tussen generaliseren en transfereren. 

Evidence informed is dat ik als professional de kennis uit een andere context 

tot mij neem en beslis wat ik hiermee kan in mijn eigen onderzoekssituatie. 

Dat is het idee van transfereerbaarheid. Dan laat ik me dus informeren door 

andere casussen, waarbij ik ervan uit mag gaan dat die resultaten daar op 

een betrouwbare en valide manier zijn verzameld.’

Het begrip  

evidence 

informed is 

in opmars.
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Andriessen vervolgt: ‘In actieonderzoek heb je verschillende stromingen. 

Sommigen daarvan zeggen zelfs dat transfereren niet mogelijk is omdat elke 

situatie uniek is. In deze opvatting is de voornaamste taak van een actieon-

derzoeker om in lokale situaties zijn of haar kennis en vaardigheden in te 

zetten en om betrokkenen te helpen hun situatie te verbeteren. Alle elders 

verkregen kennis is dan niet meer dan een voorbeeld, inspiratiebron of mooi 

verhaal waar je je voordeel mee kan doen.’

Wat is jouw opvatting over transfereerbaarheid/
generaliseerbaarheid van kennis?
‘Ik denk zeker dat evidence informed een relevante invalshoek is, zo ook het 

begrip transfereerbare kennis. Wat ik een interessante discussie vind, is in 

welke vorm je deze transformeerbare kennis aanreikt. Het problematische 

van een database met interventies is dat als je niet oppast, je een regel ge-

stuurde vorm van kennis aanreikt. Als dit, dan doe je dat oftewel als a dan b. 

Je suggereert een dwingende voorschrijvende logica: in deze context heb je 

deze mechanismen en deze outcome. Ik vraag me af in hoeverre dit nuttige 

kennis is voor complexe situaties. Mogelijk is er zelfs sprake van gevaarlijke 

kennis omdat je in feite veronderstelt dat je het al weet. Immers, als dit dan 

dat. Dan weet je blijkbaar al wat ‘dit’ is. Maar in complexe situaties weet je 

vaak niet goed wat er precies speelt, dus dan weet je niet eens welke inter-

ventie of regel je uit die database moet halen. Dan bestaat er het gevaar dat 

je ‘het kind met het hamersyndroom’ krijgt. Dus als ik deze interventie uit de 

database neem, dan ga ik ervan uit dat deze situatie ‘zus of zo’ is. Dus als je 

een kind een hamer geeft dan is ineens alles een spijker om op te slaan.’

Volgens Andriessen moet het debat ook gaan over de vorm waarin die evi-

dence wordt gepresenteerd: ‘Ikzelf ben aan het experimenteren met sche-

ma’s waarin niet alleen ruimte is voor ‘als dit dan dat’ kennis. Maar schema’s 

waarin ook onderliggende modellen en manieren van kijken worden geëxpli-

citeerd: zet eens deze bril op, kijk hiermee naar je situatie. Hierin wordt ook 

een laag hoger geëxpliciteerd met welke blik op de wereld de onderzoeker 

de interventie heeft ontwikkeld. Wat zijn de onderliggende waarden en ide-

alen die erachter liggen? Welke zijn de onderliggende vooronderstellingen? 

Dit debat is veel interessanter dan zoveel mogelijk evidence verzamelen voor 

het oplossen van problemen in de vorm van regel gestuurde kennis.’

Is het voor een professional belangrijk en handig 
dat hij over een instrumentarium, bijvoorbeeld een 
stappenplan, beschikt?  
’Het is een interessante vraag, in welke vorm je de kennis aan een profes-

sional meegeeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een kijkvenster. Hierin krijgt 

de professional een venster aangereikt om op een bepaalde manier naar 

zo’n situatie te kijken. Dat kan een professional ontzettend helpen. Instruc-

ties in de vorm van stappen zijn bruikbaar voor eenvoudige situaties, maar 

níet voor gecompliceerde situaties. Ik denk dat een professional in staat is 
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de complexiteit van een situatie in te schatten. Dat er bij hem of haar een 

soort alarmbel afgaat. Dat hij of zij begrijpt dat in een gegeven situatie niet 

klakkeloos een protocol moet worden toegepast. Meer kijken vanuit een 

kijkvenster naar wat er mogelijk speelt en hoe hij of zij daar vervolgens mee 

om kan gaan.’

Hoe ziet zo’n kijkvenster er voor een uitvoerende 
professional uit? 
‘Dan kom je in feite op modellen en verklarende theorieën. Ik gebruik in 

mijn dagelijkse werk vaak het voorbeeld van de dramadriehoek. Dat is een 

beschrijving van de dynamiek tussen mensen: tussen dader, slachtoffer en 

redder. Een heel simpel modelletje. Als zorgverlener ga ik daarmee op pad. 

Ik kom bij iemand thuis en tref daar een mantelzorger en een cliënt en ik zie 

hen ruziën. Dan zie ik herkenbare patronen en weet dat te duiden en mo-

gelijk in te grijpen. Terwijl als ik een protocol heb, voor een ruzie tussen een 

mantelzorger en een cliënt en die geeft in die context aan ‘doe dan a, dan b 

en dan c’, dan kan ik de plank weleens helemaal misslaan.’

Tot slot, welke wetenschappers zijn voor jou belangrijke 
inspiratiebronnen?
‘Het zijn vooral publicaties op het gebied van actieonderzoek. Heel inspire-

rend vind ik een boek van onder andere Famke van Lieshout over actie- 

onderzoek, met als titel Actieonderzoek. Dit boek is onlangs verschenen en 

ik vind het een heel goed boek. Als het een internationale publicatie was 

geweest, dan had dat zeker de aandacht getrokken. Dit is opnieuw een 

signaal voor wat ik eerder schetste: de toenemende populariteit voor deze 

vorm van onderzoek. Ik denk dat de afgelopen twee à drie jaar een paar van 

dit soort boeken zijn verschenen. Een andere inspirerende schrijver, deze zit 

in de hoek van het ontwerponderzoek, is Koen van Turnhout, lector Human 

Experience & Media Design aan de Hogeschool Utrecht.’
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Pieter Cools

‘ Via gedegen evaluatie- 
onderzoek kunnen we 
mechanismen van verbetering 
blootleggen.’

Interview: Radboud Engbersen

Pieter Cools werkt als socioloog aan de Universiteit Antwerpen (UA) én de AP Hogeschool 

Antwerpen. Van daaruit is hij betrokken bij een meerjarig project voor de stad Antwerpen. 

Hiervoor worden jaarlijks impact-evaluaties gemaakt voor verschillende projecten. Cools 

signaleert een levendige praktijk van kwalitatief opdrachtonderzoek. Ook in internationale 

vakbladen treft hij serieuze aandacht aan voor kwalitatief (evaluatie) onderzoek. Cools zegt 

sterk beïnvloed te zijn door Scandinavische onderzoekers, in het bijzonder Bent Flyvbjerg. 

Flyvbjerg sluit in zijn werk aan bij phronesis van Aristoteles, te vertalen als praktische wijsheid. 

Flyvbjerg bepleit een vorm van sociaalwetenschappelijk onderzoek dat niet zozeer gericht 

is op verklaren en voorspellen. Onderzoek dat bijdraagt aan het verbeteren van concrete 

context gebonden praktijken en vraagstukken. Cools zelf noemt kritisch realisme een 

belangrijke inspiratiebron voor evaluatieonderzoek naar sociale praktijken. Cools verricht 

zowel voor de stad Antwerpen als voor niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) onderzoek. 

Welke ontwikkelingen zie jij in het kwalitatieve 
onderzoek?
‘Dat vind ik een interessante vraag maar moeilijk te beantwoorden omdat ik 

maar een deeltje overzie. Ik zie wel ontwikkelingen. Ik signaleer een vraag 

naar wetenschappelijk onderbouwd evaluatieonderzoek. Binnen univer-

siteit en hogescholen is meer opening gekomen voor evaluatieonderzoek 

naar praktijkgerichte vragen. Dit gaat om onderzoek dat een wetenschap-

pelijk onderbouwd antwoord probeert te geven op concrete beleidsvragen. 

Tegelijkertijd zie je in de sociale sector de vraag naar bewijsvoering steeds 

sterker opkomen. Je ziet grotere maatschappelijke organisaties van fondsen 

gebruikmaken om in samenwerking met universiteiten en hogescholen dit 

soort vragen op te pakken. Zo ook overheden.’
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Zijn overheden zoals de gemeente Antwerpen, maar 
ook ngo’s, geïnteresseerd in praktijkonderzoek en 
praktijkevaluaties?
’Dat vind ik wél. Ik spreek natuurlijk op basis van beperkte ervaringen. In 

gesprekken met de overheid is het niet altijd eenvoudig om tot een juiste 

afstemming te komen. In de zin van; wat willen zij en wat kunnen en willen 

wij? Wij zijn voorzichtig en bescheiden in het aandragen van bewijs. De 

verwachtingen ten aanzien van bewijsvoering zijn niet altijd even realistisch 

bij opdrachtgevers. Dan zie je toch ook wel de honger naar cijfers als het 

ultieme bewijs, als allesomvattende maatstaf voor impact. Wij gaan enerzijds 

mee in dat verhaal. We willen leren, stakeholders erbij betrekken, cijfers in-

terpreteren en toetsen aan ervaringen in de praktijk en daaraan waarden en 

betekenis toekennen. Maar dan noemen we altijd die extra complicering dat 

er meer factoren een rol spelen waardoor de causaliteit tussen de interventie 

en geregistreerde uitkomsten niet zomaar hard te maken is. Daar worden ze 

minder opgewonden van.’

De stad Antwerpen begrijpt dat men niet alles met 
cijfers in kaart kan brengen of bewijzen. Zien zij ook 
de waarde van kwalitatief onderzoek om vragen naar 
impact te beantwoorden?
‘Absoluut! Zeker wanneer je met het hogere middenkader spreekt dan 

respecteren ze die complexiteit. Op een hoger strategisch beleidsniveau 

willen ze eerder een simpele samenvattende infographic. Dat is begrijpelijk, 

maar men moet dan wel beseffen dat ze daarmee een loopje nemen met de 

complexiteit van de realiteit.’

Kun je een paar voorbeelden geven van door jou 
uitgevoerd impact-onderzoek?
’Eentje voerde ik uit voor Antwerpse verenigingen, sociaal professionals, 

voor mensen in armoede. De vraag van de overheid was: wat is de impact 

van deze gesprekken op de positie van mensen in armoede? De impact 

daarvan is natuurlijk heel moeilijk hard te maken. Hoe bewijs je dat een 

goed gesprek iemand heeft geholpen? Ook is het moeilijk te bewijzen dat 

een supergemotiveerde leerkracht op de lagere school ervoor heeft gezorgd 

dat iemand een universitair diploma behaalt. We hebben kwalitatieve data 

opgehaald via interviews met coördinatoren, sociaal werkers en groepsin-

terviews met bezoekers. Deze professionals ondersteunen gespreksgroepen, 

culturele activiteiten enzovoort. We hebben een overzicht gemaakt van de 

belangrijkste dingen die zij doen én de belangrijkste gewenste uitkomsten. 

Het zijn kleine stapjes Door te komen op een plek waar iemand zich welkom 

voelt, blijft diegene komen en is hij of zij op termijn minder geïsoleerd: “Ik 

voel me welkom en erkend. Ik heb het gevoel dat ik mijn verhaal kwijt kan 

en daarom blijf ik komen”.  
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‘Het zijn meer methodische beschrijvingen. Ik hoop dat als ik het heb 

uitgeschreven dat ik het belang ervan kan communiceren met de opdracht-

gevers. We zijn schakelmomenten gaan formuleren, turven en bijhouden. 

Met schakelmomenten bedoelen we dat moment waarop iemand zichtbaar 

een sprong maakt; een mijlpaal bereikt. Die mijlpalen hebben we uitgeschre-

ven en geprobeerd in een registratietool te zetten. De verwerking van de 

registratie bleek een moeilijke klus voor kleinere organisaties, vooral zonder 

blijvende ondersteuning.’ Cools beklemtoont dat het bij een evaluatiestudie 

belangrijk is dat betrokken medewerkers de tijd krijgen om hieraan mee 

te werken. Ook is het belangrijk hen te overtuigen dat ze er zelf belang bij 

hebben. Onderzoek maakt hun dagelijkse werk beter zodat ze hun doelen 

beter realiseren. ‘Je moet niet gaan evalueren vanuit een soort van wantrou-

wen over de besteding van geld.’ 

Inburgering en activering nieuwkomers

‘Een tweede voorbeeld van Cools is een impactonderzoek voor de stad Ant-

werpen naar het Centraal Onthaalbureau Coevelt. Op dit centrale punt krij-

gen anderstalige nieuwkomers een inburgerings- en activeringstraject aan-

gereikt. In het verleden was dit per wijk georganiseerd. In lijn met het idee 

van ‘one stop shop, single point of contact’ zijn vier belangrijke organisaties 

bij elkaar gezet. Het betreft Atlas (inburgering), Sociale Dienst Antwerpen 

(welzijn), de Dienst Activering (arbeidsmarkactivering voor wie een leefloon 

ontvangt in Antwerpen) en VDAB (arbeidsmarktactivering in Vlaanderen in 

het algemeen). Daar vindt een gestandaardiseerde intake plaats om bijstand, 

welzijn en arbeidsmarktactivering in samenhang op te starten. De vraag van 

de overheid was in hoeverre deze centrale intake bijdraagt aan een snellere 

en duurzame tewerkstelling voor deze doelgroep.’ 

‘Een heldere vraag, maar supermoeilijk om te beantwoorden,’ zegt Cools. 

‘Ze krijgen daar een paar eerste gesprekken. Dat is nog maar het begin, 

want daarna worden ze doorverwezen. De gemiddelde trajecten duren 

minstens een jaar of langer voordat nieuwkomers hun eerste werkervaring 

hebben. Vaak is dat sociale tewerkstelling. We hebben geprobeerd een 

antwoord op de vraag te geven met een combinatie van registratiegegevens 

en kwalitatieve benaderingen (interviews en focusgroepen). We hebben 

werkzame principes geëxpliciteerd. Hoe kom je tot een bepaling van gepaste 

tewerkstellingstrajecten? Eén van de uitkomsten was het wijzen op het 

ontbreken van tussentijdse doelstellingen. Zij misten zinvolle tussendoelen 

aan de hand waarvan ze kunnen evalueren. Over het bereiken van een ver 

einddoel kun je vaak nog niks zeggen, wél over tussendoelen.’

Ontlenen jullie die werkzame mechanismen, naast 
interviews en focusgroepen, ook aan bestaande 
literatuur?  
‘Ja. In eerste instanties halen we deze uit observaties en interviews. Om de 

evidentie te ondersteunen, is het wel zaak om dat af te zetten tegenover re-

levante literatuur. In het geval van kwalitatief onderzoek ondervraag je vaak 
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maar een beperkte groep respondenten. Wees daar eerlijk in. Bovendien 

zitten er soms in de hoofden van mensen realiteitsconstructies uit eigen be-

langen en geven ze sociaal wenselijke antwoorden. Daarom is het belangrijk 

om er andere bronnen van evidentie naast te zetten. Je hebt natuurlijk ook 

registratiegegevens die zijn een zeer belangrijke toetssteen. Echter deze le-

veren meestal ook geen eenduidige antwoorden op de vragen wat er werkt, 

voor wie, onder welke omstandigheden en waarom.’

Neemt in sociologisch onderzoek in het algemeen, 
of in internationale sociologische tijdschriften, de 
belangstelling voor kwalitatief evaluatieonderzoek toe?
‘Ik zie naast aandacht voor fundamenteel onderzoek groeiende niches voor 

beleidsgerichte afgebakende opdrachten. Het klopt dat de kwantitatieve 

school nog steeds dominant is. Maar er is zeker een academische markt voor 

andere vormen van onderzoek. Waar het gaat om impact en evaluatie zijn 

er in de sociale sector wel oren naar tellen én vertellen. Het spook van New 

Public Management leeft, maar is geen gigantisch allesomvattend spook. Ik 

zie ook openheid en genuanceerdheid.’

Nederland kent verschillende databanken waarin 
interventies met gradaties van bewijsvoering staan, 
bijvoorbeeld de databank Effectieve sociale interventies 
van Movisie. Hoe kijk je daartegenaan? Kennen jullie 
dit ook in Vlaanderen? Hebben professionals baat bij 
deze uitgeschreven interventies in databanken of is 
het juist belangrijk om de werkzame mechanismen te 
benoemen?  
‘Wij hebben, voor zover ik weet, geen gelijkwaardige methodologie-

databank voor het sociaal werk in Vlaanderen. Er is wel een wildgroei aan 

methoden, boeken en voorschriften. Ik geloof wel dat sociaal werkers meer 

hebben aan een aantal richtinggevende principes en de mogelijkheid om 

daar flexibel mee om te springen, in afstemming met collega’s. Ik denk dat 

dat zinvoller is. Dat zien we ook in ons onderzoek. Te veel willen standaar-

diseren is vaak niet gewenst in het sociaal werk. Het komt vanuit het goede 

idee om een heldere wetenschappelijke effectmeting te doen. Maar dan 

moet je ook zeggen dat dit vaak niet gewenst is voor goed sociaal werk. 

We zien in onderzoeken dat een te harde focus op effecten juist een ver-

zwakking veroorzaakt van een positief effect. Sociaal werkers gaan dingen 

sterieler doen en spenderen er ook meer tijd aan. Dat is ook wat we horen 

van sociaal werkers: “Ik moet zoveel tijd besteden aan het meten dat ik niks 

meer kan doen”. Die gevoelens zie ik en daar heb ik een zekere sympathie 

voor.’
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Kun je een aantal auteurs of publicaties noemen die jou 
als kwalitatief onderzoeker inspireren? 
‘Dat doe ik graag breder dan strikt over evaluatieonderzoek. Voor mij is een 

belangrijk boek Making social sciences matter van Bent Flyvbjerg. Dit vind ik 

een heel interessant boek omdat het begint met een discussie over waarom 

sociale wetenschappen nooit de methodestrijd wint of nooit een zinvolle 

positie bereikt, zolang ze zich blijven spiegelen aan de natuurwetenschap-

pen. We moeten ons niet op het niveau van de episteme gaan meten met 

de positivistische wetenschappen. We moeten eigenlijk de wetenschap van 

de phronesis, de praktische wijsheid, durven zijn. Naar een diep begrip van 

de praktijk gaan en daarin positie innemen voor de richting die we in willen 

gaan. Dat heeft mij veel zin gegeven bij het halen van mijn doctoraat. Dat 

is één inspiratiebron. Daarnaast heb je Realistic evalution van Pawson en 

Tilley: heel invloedrijk! Niet het fijnste om te lezen, maar wél heel helder en 

behulpzaam. Een doctoraatstudent van Pawson heeft het artikel The craft of 

interviewing in realistic evaluation geschreven. Dit gaat over het gebruik van 

het kwalitatieve interview binnen specifieke benadering van evaluatieonder-

zoek. Ik vond dat heel bruikbaar. En natuurlijk Alnoor Ebrahim’s Measuring 

social change. Dat gaat niet enkel over kwalitatief onderzoek, maar geeft 

een breed overzicht van verschillende manieren om sociale verandering (het 

effect van interventies) in kaart te brengen. In een artikel dat ik met mijn 

collega Peter Raeymaeckers recent publiceerde over het evalueren van een 

sociale interventie maken we gebruik van het model van Ebrahim.  

Kun je een aantal voorbeelden van evaluatiestudies 
noemen? 
‘In Measuring social change van Ebrahim vind je mooi uitgediepte evalua-

tiestudies. In de meeste boeken tref je vooral theoretische noties aan over 

evaluatieonderzoek. In wetenschappelijke papers zijn evaluaties van cases 

te vinden. Zo is er rond de interventie Housing First veel gepubliceerd. In 

verschillende Europese landen zijn grote kwalitatieve evaluatieonderzoeken 

gedaan naar deze interventie, vaak met diepgaande nabesprekingen. Het is 

een voorbeeld van een project dat steeds werd geflankeerd door kwantita-

tief én kwalitatief evaluatieonderzoek, plus lerende netwerken daaromheen.’

Wat is jouw wetenschapsopvatting? In welke traditie sta 
jij? Is dat praktisch wijsheid (phronesis)? 
‘Dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat ik daar niet heel expliciet van-

uit denk. Ik noem mijzelf zeker geen positivist. Maar in het geval van 

evaluatieonderzoek vind ik dat een sociaal constructivistische benadering 

tekortschiet.’
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Kun je dit verder toelichten?
‘Je mist een toetsing aan feiten. Natuurlijk is er een hele filosofische discus-

sie over wat zijn feiten? Die discussie is ook belangrijk, maar kortgezegd 

vind ik dat collega’s soms blijven steken in het beschrijven van werkzame 

principes door professionals. Wat zíj denken wat werkt en waarom. Ik mis 

het sluitstuk van empirische toetsing. Wat beleidsmakers je voorhouden: 

in welke mate werkt het nu echt? Ik denk dat die sociaal constructivisti-

sche benadering soms blijft steken in het in kaart brengen van intenties en 

wensen van mensen. Maar zijn de effecten er ook echt? Dan heb je cijfers 

nodig en toetsing aan verschillende invalshoeken enzovoort. Dan kom je uit 

bij realitistic evaluation of het kritisch realisme. Vooral de literatuur rond het 

kritisch realisme kan, naar mijn idee, soms vervallen in abstracte theoretische 

discussies. Deze kunnen ons nogal ver meenemen zonder dat het direct 

duidelijk is wat het nu betekent voor de praktijk van evaluatieonderzoek. Ik 

haal er vooral uit dat je moet trachten om werkzame principes of causale 

mechanismen bloot te leggen. Dat doe je door verschillende perspectieven 

te bevragen en deze bevindingen in verschillende fasen, op iteratieve wijze, 

steeds te toetsen aan beschikbare data over uitkomsten en ervaringen van 

betrokken stakeholders.’

Is er nog veel te verbeteren door projecten adequaat te 
evalueren? 
‘Absoluut! Ik geloof dat we, via gedegen evaluatieonderzoek, mechanis-

men van verbetering openbaren. Na een grondig gedane analyse weten we 

waarom bepaalde effecten wel of niet gerealiseerd worden. Dit helpt om 

beleid aan te scherpen, zodat praktijken effectiever opereren. Dat gesprek 

naar ‘boven’ toe mogen we nooit vergeten. Wij hebben ook het beleid 

nodig. Organisaties werken in een context en deze moeten we erbij betrek-

ken. Daarom is het belangrijk om met het management van beleid geen 

afstandelijke onderzoeksrelatie te onderhouden, maar eerder een samen-

werkingsrelatie. Een relatie waarin je elkaar spiegelt en samen nadenkt over 

verbeteringen. Daar geloof ik in.’

Leg werkzame 

principes 

bloot door 

verschillende 

perspectieven 

te bevragen.



42  *  De toegevoegde waarde van kwalitatief onderzoek

Theo van der Zee

‘Evaluatieonderzoek is een 
mooi metier, maar er is nog 
een wereld te winnen.’

Interview: Peter Rensen

Theo van der Zee is directeur van SocioQuest, een bureau voor kennistoepassing, 

verbonden aan de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit bureau is een 

moederbedrijf van meerdere initiatieven waarin sociaalwetenschappelijke kennis en ervaring 

wordt toegepast. Dit mondt grosso modo uit in een combinatie van opdrachtonderzoek, 

uitgevoerd door onderzoeksbureau ZorgfocuZ, en de implementatie van wetenschappelijk 

onderbouwde en bewezen effectieve interventies. De bekendste interventies zijn de landelijk 

verspreide interventies programma’s KiVa en GRIP&GLANS. KiVa is een anti-pestprogramma 

voor het primair onderwijs, GRIP&GLANS is een programma gericht op de versterking van 

zelfmanagement en welbevinden. Beide programma’s zijn bewezen effectief en opgenomen 

in een databank van het erkenningstraject. KiVa in de databank Effectieve jeugdinterventies 

en GRIP&GLANS in de databank Effectieve sociale interventies.

Als directeur is Van der Zee niet meer actief in de directe uitvoering van on-

derzoek. Maar hij stuurt wel mee bij de opzet, de uitvoering en het benutten 

van het resultaat, vooral waar het gaat om beleidsonderzoek. Bij beleids-

onderzoek gaat het vaak over de doeltreffendheid. Zelf is Van der Zee een 

uitgesproken voorstander van mixed methods onderzoek. Een combinatie 

van kwantitatieve gegevens en kwalitatieve methoden maakt het volgens 

hem mogelijk resultaten vast te stellen en mechanismen bloot te leggen. Van 

der Zee: ‘Het gaat niet alleen om de vraag of iets werkt, maar vooral om hoe 

iets werkt. Voor dat laatste zijn kwalitatieve methoden bij uitstek geschikt. 

Alleen kwantitatief onderzoek is vaak te dun.’  

Realistisch evalueren

Van der Zee is de eerste om toe te geven dat evaluatieonderzoek in de prak-

tijk vaak zijn beperkingen heeft. Van der Zee: ‘Ik ben een liefhebber van het 

gedachtegoed achter Realistic evaluation, zoals het is ontwikkeld door de 

socioloog Ray Pawson en de criminoloog Nick Tilley. Zij stellen dat interven-

ties heel verschillend uitpakken in verschillende situaties. Een evaluatie moet 

dan ook aandacht besteden aan de invloed van de context. Wanneer je de 

methode van realistic evaluation volgt, moet je steeds nagaan welke context, 

welke invloed kan hebben op de werking van de interventie bij de burger 
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of cliënt. Dat lukt niet voor een budget van maximaal 25.000 euro. Je kunt 

dan niet het hele boekwerk van realistic evaluation volgen. Maar je kunt wel 

werken in de geest van deze aanpak. Wij doen dat door zo goed mogelijk 

het veronderstelde mechanisme dat positief zou moeten werken te ach-

terhalen in een specifieke context. Dat is de beleidstheorie. Vervolgens kijk 

je wat je in de praktijk ziet. Zien we het verwachte mechanisme terug? Of 

zien we juist andere zaken? En werken die ook? Om daarover iets te zeggen 

werkt voor mij een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden 

goed. Wanneer je zo onderzoek doet, merk je dat de context hartstikke 

belangrijk is. Dat zagen Pawson en Tilley goed.’  

Dit klinkt natuurlijk heel mooi, maar kun je er ook een 
voorbeeld van geven? 
Van der Zee denkt even na. Hij noemt dan de toepassing van ‘shadowing’, 

een door ZorgfocuZ veelgebruikte onderzoeksmethode die recent werd 

ingezet bij de evaluatie van de toegang tot voorzieningen en diensten van 

de Wmo. Het ging om onderzoek voor de rekenkamer Nijmegen. Van der 

Zee: ‘Met deze methode volg je de cliënt nauwkeurig door de zorgketen. 

Een specifieke manier om één casus te analyseren, typisch kwalitatief onder-

zoek. Je volgt het hele proces, ziet wat er gebeurt in real time. Je bent bij de 

intake. Het gaat daarbij om de feiten én de belevingen.’  

Meer dan cijfers invullen

’Dat levert interessante inzichten op. Maar het wordt nog interessanter 

wanneer je de uitkomsten van shadowing koppelt aan kwantitatieve gege-

vens. Bij de Wmo blijkt bijvoorbeeld vaak uit cijfers dat de bekendheid van 

de cliënten met cliëntondersteuners laag is. Vanuit de gemeente komt dan 

niet zelden de opmerking dat ‘de cliënt toch echt op de cliëntondersteuner 

gewezen wordt.’ Tja, en wat moet je dan? In je aanbevelingen opnemen: 

“Maak de bekendheid groter”, zet ook geen zoden aan de dijk. Je wilt 

weten hoe het werkt. En bij een kwalitatieve methode als shadowing zie je 

hoe het echt in de praktijk werkt en ‘hoe de brief valt’. Wat heeft de cliënt 

ervan begrepen? Dan blijkt bijvoorbeeld dat de cliëntondersteuner ergens 

in een bijzin in de derde alinea van een brief wordt genoemd. Die brief 

klopt formeel helemaal. Bij de ene kant leeft de stellige overtuiging dat het 

goed bekend is gemaakt, maar aan de andere kant komt het niet aan. En 

hoe komt dat dan? Sluit het taalniveau niet aan? Wordt een dergelijke brief 

überhaupt gelezen? Kunnen de cliënten zich iets voorstellen bij de gebruikte 

termen? Of misschien kent de cliënt de cliëntondersteuner wel, maar noemt 

hij of zij het anders. “Oh, je bedoelt Annie, ja die heeft mij goed geholpen.” 

Zo kom je dichter bij de oplossing. Dat is de toegevoegde waarde van kwali-

tatief onderzoek.’ 

Anti-pestprogramma

Al pratend neemt het enthousiasme van Van der Zee toe. Duidelijk in zijn 

element met het reflecteren op de waarde van evaluatieonderzoek. Een 

ander voorbeeld schiet hem te binnen: ’Bij KiVa deden we effectonderzoek. 

Daar hadden we voldoende middelen voor. Kwantitatief, met een voor- en 
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nameting op specifieke uitkomstmaten en een effect- en controlegroep. 

Helemaal volgens het boekje van de randomised controlled trial (RCT). Dat 

is geweldig. Ik zou er voorstander van zijn wanneer het effectiviteitsdenken 

meer ingang krijgt. Nu zie je dat er een mooie interventie is als KiVa, maar 

dat scholen nog steeds kiezen voor programma’s waar geen enkel effect 

vanuit gaat. En dat bij een ontzettend relevant onderwerp als pesten.’ 

Hoe mooi een effectonderzoek ook is, Van der Zee vindt dat er meer nodig 

is: ‘We weten uit de RCT dat op KiVa-scholen het pesten met bijna de helft 

wordt gereduceerd. Toch zou ik meer willen weten over de exacte werking. 

Met een RCT blijft de blik op het mechanisme van KiVa best wel impliciet. 

Naar het idee achter KiVa is in Finland veel onderzoek gedaan. Maar werkt 

het ook zo in Nederland? Bij welk kind werkt het wel, bij welk kind niet? Dat 

zou ik dan graag invullen met kwalitatief onderzoek, met diepte-interviews, 

met observatie. Daarom blijven we ook onderzoek doen op KiVA-scholen. 

Om ook die andere kinderen, die nu niet bereikt worden, een fijne schooltijd 

te kunnen geven.’ Na een korte stilte stelt hij vast: ‘Mixed methods is toch 

het ideaal.’

Is mixed methods onderzoek wel haalbaar? Een RCT is 
vaak al onhaalbaar, laat staan dat je geld kunt vinden 
voor het uitpluizen van het onderliggende mechanisme?
’Maar het hoeft toch ook niet allemaal en allemaal tegelijkertijd. Met Socio-

Quest onderzoeken en vermarkten we initiatieven als KiVa over langere tijd. 

Je begint niet direct met een RCT. Niet alleen omdat het duur onderzoek 

is, maar ook omdat je eerst nog andere informatie nodig hebt. Een goede 

theoretische onderbouwing is al heel waardevol. Door het mechanisme te 

doorgronden, kun je ook zeggen of iets kans van slagen heeft of niet. Het 

onderbouwen van een aanpak is minstens zo belangrijk als het onderzoeken 

van het effect. Je stelt vragen: waarom is wat we met deze interventie doen 

zo belangrijk? Hoe werkt het? Dat is zonder direct empirisch bewijs, maar 

wel zeer nuttig. Als een interventie zich wil richten op bepaalde jongeren, 

maar er missen betekenisvolle stappen die het mechanisme in werking moe-

ten zetten, dan weet je zeker, dat dat niet gaat gebeuren.’ 

Van der Zee vervolgt: ‘Als je het mechanisme enigszins in de vingers hebt 

en je weet op welke uitkomstmaat het effectief moet zijn, dan kun je eens 

denken aan een RCT. Als de aanpak goed ontwikkeld en doordacht is zou je 

opdrachtgevers als ZonMw of NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonder-

zoek) bereid kunnen vinden om een effectonderzoek te financieren. En het 

heeft natuurlijk ook te maken met waar het beleid op dat moment geld in 

wil steken. Met KiVa hadden we destijds bijvoorbeeld het tij mee.’  

Beroepsregister

‘Van evaluatieonderzoek mogen we verwachten dat het resultaten oplevert 

die goed gefundeerd zijn en de praktijk verder helpen.’ Aldus Van der Zee. 

Toch ziet hij geregeld kwalitatief evaluatieonderzoek voorbijkomen die de 

toets der kritiek niet doorstaat. ‘Beleidsonderzoek is soms best wel van een 

bedroevend niveau. Dit type onderzoek: evaluatie van beleid en interventies, 
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daar moet je echt iets voor kunnen. Nu wordt vaak achteraf geconstateerd: 

“Dit onderzoek is niet best”. Maar het is beter om dat van tevoren af te van-

gen. We kunnen dit blijven constateren, we kunnen er ook iets aan doen, 

door evaluatieonderzoek te institutionaliseren. Eigenlijk zou het moeten 

worden verheven tot een professie met een beroepsregister. Dan kunnen 

ook duidelijke eisen aan onderzoekers en onderzoeken worden gesteld. 

Voordat je je accountant of advocaat mag noemen, heb je van alles nodig: 

studie, beroepsvereniging, noem maar op, maar elke pipo kan nu beleidson-

derzoek doen.’

‘Mijn ideaalplaatje is een beroepsregister. En dat een geregistreerde beleids-

interventie-evaluator een handtekening moet zetten onder een onderzoek. 

Als beleidsonderzoeker kun je wat mij betreft nu te vrij opereren. Dan wordt 

al snel gezegd: “Conclusie, mooi gedaan”. Maar als ik dan naar de onderlig-

gende gegevens kijk, dan denk ik, nou nee, dat rechtvaardigt deze conclusie 

niet. En dan is toch het probleem: beleidsonderzoekers zijn nergens op af te 

rekenen.

Van der Zee maakt hierbij nog wel een kanttekening: “Bij een dergelijke 

professionalisering gaat het niet alleen om het verstaan van de techniek van 

onderzoek doen. Het gaat ook om inhoudelijke kennis. Het jeugddomein is 

bijvoorbeeld anders dan de Participatiewet. Waar we naartoe moeten,’ zegt 

Van der Zee, ‘is goed en degelijk uitgevoerd onderzoek met aanbevelingen 

die steunen op kennis van het veld die de praktijk verder helpen. Zonder 

inhoudelijke kennis krijg je open deuren conclusies zoals: het beleid is niet 

onderbouwd, de doelen zijn te vaag en de informatievoorziening is niet 

op orde. Of aanbevelingen in de vorm van omgekeerde conclusies zoals: 

cliëntondersteuning werkt onvoldoende, vergroot de bekendheid. Wat we 

nodig hebben zijn concrete, uitvoerbare en ter zake kundige adviezen over 

hoe verbetering mogelijk is. Evaluatieonderzoek is een mooi metier, maar er 

is nog een wereld te winnen.’ 

Van der Zee beseft dat het ideaalplaatje van professionalisering nog ver weg 

ligt. Maar ook nu kunnen beleidsmakers en onderzoekers samen werken 

aan het vergroten van de waarde van onderzoek voor de praktijk. ‘Leg de 

lat niet te hoog,’ zegt hij, ‘werk in stapjes en geef interventieonderzoek en 

databases meer status. Voordat een vaccin wordt toegepast moet er terecht 

enorm veel onderzoek zijn gedaan. Maar iedereen mag een interventie te-

gen bijvoorbeeld pesten op de markt brengen, terwijl we ook daarvan weten 

dat interventies soms juist averechts werken. Dat vind ik niet kunnen en daar 

moet onderzoek een grotere rol in krijgen wat mij betreft.’
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Epiloog 

Kwalitatief evaluatieonderzoek 
in de lift

Door Radboud Engbersen

De gebundelde interviews maken duidelijk waarom onderzoek in het sociale domein een 

fascinerend avontuur is, maar wél een avontuur waarin permanente reflectie centraal staat. 

In de voorbereiding, tijdens de uitvoering én in de verslaglegging. Onderzoek is, zoals we 

tussen de regels door lezen, een ambacht dat hoge eisen stelt aan het vakmanschap van de 

onderzoeker. 

Modderige werkelijkheid
Aan zes onderzoekers stelden we vragen over het belang van kwalitatief 

evaluatieonderzoek. We vroegen hen naar voorbeelden en naar hun in-

spiratiebronnen. Zij zijn te typeren als eclectici en pragmatici omdat ze in 

hun werk zowel van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden 

gebruikmaken. Of, in de woorden van Harré (1976), van extensieve en 

intensieve vormen van onderzoek. Allemaal zien zij kwalitatief onderzoek als 

onmisbaar ingrediënt bij evaluatieonderzoek in het sociale domein. Surveys 

en kwantitatieve monitoren schieten hier te kort. Wie een antwoord wil 

geven over de meerwaarde van sociale praktijken en interventies dient het 

veld in te gaan en zich te confronteren met de ‘modderige’ werkelijkheid. Of 

het nu gaat om evaluatieve studies naar de aanpak van de inburgering van 

nieuwkomers, het activeren van mensen die leven in armoede, eenzaam-

heid, dakloosheid, de werkzaamheid van maatjesprojecten, dakloze jongeren 

of gezinnen die ondersteuning krijgen. Zonder confrontaties met diverse 

actoren, maatschappelijke organisaties, sociale professionals, cliënten en of 

bewoners, is er geen scherp antwoord te geven op de vraag naar de impact 

en of effectiviteit van interventies.

De wereld achter de cijfers wordt opgezocht en perspectieven van verschil-

lende betrokkenen meegenomen in de evaluatie. Het is interessant om 

te zien dat de inspiratiebronnen voor een belangrijk deel overeenkomen. 

Ze sluiten in hun wetenschapsopvatting aan bij Flyvbjerg (2001) die bear-

gumenteert dat de sociale wetenschappen zich niet moet meten met de 

natuurwetenschappen. Hij neemt het begrip phronesis van Aristoteles als 

uitgangspunt, vaak vertaald als praktische wijsheid. In praktische beroepen 

gaat het om handelen in unieke, aan tijd en plaats gebonden, situaties. Soci-

aal werkers hebben met mensen van vlees en bloed te maken. Voor hen lig-

gen geen axiomatische regels klaar waaruit automatisch het juiste antwoord 

rolt. In de zin van: dit is de regel, dit is het geval, dus … 

http://garfield.library.upenn.edu/classics1987/A1987H917200001.pdf
https://books.google.nl/books/about/Making_Social_Science_Matter.html?id=yVBXPf50EV0C&redir_esc=y
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Gedeelde inspiratiebronnen
Het Helsinki-statement over onderzoek naar praktijken van sociaal werk vat 

de wetenschapsopvatting van de geïnterviewde onderzoekers goed samen. 

Belangrijke aspecten daarin zijn de hoge academische normen, de concreet-

heid, de contextafhankelijkheid van de onderzoeksmethodologie en -resul-

taten, de nauwe dialogische samenwerking met de onderzoeksomgeving 

(praktijkinstellingen en gebruikers van diensten) en de aandacht voor zowel 

alledaagse praktijken als maatschappelijke stucturen. Voorts is opvallend dat 

Alnoor Ebrahim, Carol Weiss (verandertheorie) en Ray Pawson & Nick Tilley 

(realistisch evalueren) gedeelde inspiratiebronnen zijn.

Belangstelling groeit
De zes auteurs schetsen een levende praktijk van kwalitatief evaluatieonder-

zoek en nemen ook waar dat de belangstelling ervoor groeit. Zowel in kringen 

van beleid en wetenschap, als bij maatschappelijke organisaties (ngo’s). Promi-

nente subsidieverstrekkers als ZonMw, het Nationaal Regieorgaan Onderwijson-

derzoek (NRO) en het Regieorgaan SIA, onderdeel van de NWO dat het praktijk-

gericht onderzoek van hogescholen financiert, hebben er meer aandacht voor. 

Juist ook omdat kwalitatieve evaluatiestudies bruikbare inzichten geven voor 

het verbeteren van uitvoeringspraktijken in het hier en nu. Voor opdrachtgevers 

is dat een reden om kwalitatief evaluatieonderzoek te omarmen. 

Niet alleen subsidieverstrekkers zijn meer dan voorheen pleitbezorgers van 

kwalitatief onderzoek. Maar ook overheidsinstanties en adviesraden als het 

PBL, SCP, RVS, Staatstoezicht op de mijnen, Inspectie SZW en de Algemene 

Rekenkamer zijn geïnteresseerd in kwalitatieve methodologie. Om die reden 

zijn ze aangesloten bij het context-netwerk van onderzoekers geïnteresseerd 

in kwalitatieve methodologie. Leden van alle niet-technische universiteiten in 

Nederland zijn hier eveneens bij aangehaakt. Ook deze organisaties begrij-

pen dat de complexe werkelijkheid zich niet alleen met kwantitatieve data 

in kaart laat brengen, duiden, verantwoorden en evalueren. Belangrijk is dat 

kwalitatief (evaluatie)onderzoek volgens hoge standaarden met de juiste 

methoden wordt uitgevoerd. Movisie heeft daar inmiddels een reeks van 

publicaties aan gewijd (Olmo e.a., 2013; Lub 2014 en 2020, Knijn en  

Machielse, 2018). Ook om via dergelijk degelijk onderzoek interventies er-

kend te krijgen in de verschillende databanken van effectieve interventies. 

Transfereerbaarheid
In hoeverre deze context gebonden uitkomsten en inzichten vervolgens te 

transfereren zijn naar andere situaties blijft onderwerp van wetenschappelijk 

debat. Het klakkeloos overnemen van de ene naar de andere praktijk, zo 

maken de geïnterviewden duidelijk, heeft geen zin. Wel is heel veel bruik-

baar voor vergelijkbare situaties. Kwantitatieve studies meten te globaal om 

motieven van actoren en resultaten en effecten bloot te leggen. Kwalitatief 

evaluatieonderzoek brengt diepte aan en kan een brug slaan naar bruikbare 
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praktijkinterventies. Tegelijkertijd kan kwalitatief onderzoek ook relevante 

kennis opleveren over organisatiestructuren en beleidsprogramma’s die 

randvoorwaardelijk van grote betekenis zijn voor het dichterbij brengen van 

maatschappelijke vraagstukken. Oftewel, kwalitatief evaluatieonderzoek kan 

zowel micro- als macro-sociologische inzichten opleveren.

Wicked problems 
Er is nog een wereld te winnen met kwalitatief evaluatieonderzoek geven 

de onderzoekers aan. Maatschappelijke problemen in kwetsbare wijken zijn 

hardnekkig en complex. Denk aan armoede, dakloosheid, geweldscriminali-

teit, verslavingsproblematiek, huiselijk en seksueel geweld en eenzaamheid. 

Het zijn problemen die nauw met elkaar verweven zijn. Kwetsbare burgers 

kampen vaak met verschillende problemen tegelijk. De decentralisaties van 

de afgelopen jaren leidden soms tot meer nabije ondersteuning, maar lossen 

de problemen zeker niet op. Er wordt wel gesproken van wicked problems: 

ingewikkelde vraagstukken waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. 

Hiervoor bestaan geen eenduidige probleemdefinities en zijn gemakkelijke 

oplossingen niet voorhanden. We weten veel, maar zeker nog niet alles. Bo-

vendien, nieuwe vraagstukken komen op (ondermijning, klimaatadaptatie, 

wooncrisis, obesitas-pandemie) en oude thema’s nemen nieuwe gedaanten 

aan. Kwalitatief evaluatieonderzoek kan belangrijke inzichten aanreiken over 

hoe we onze verzorgingsstaat (wetgeving, beleidsregimes, maatschappelijke 

structuren en organisatiestructuren) trefzekerder kunnen inrichten voor het 

voorkomen, verminderen en oplossen van maatschappelijke problemen en 

vraagstukken. 
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Bij het evalueren van sociaal werk wordt steeds vaker gebruik gemaakt 

van kwalitatief onderzoek. Door te luisteren naar verhalen van burgers, 

professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers begrijpen we 

beter hoe het sociaal werk werkt. Kwalitatief evaluatieonderzoek kan 

belangrijke inzichten aanreiken over hoe we onze verzorgingsstaat 

trefzekerder kunnen inrichten. 

In deze publicatie vertellen zes gerenommeerde onderzoekers over 

evalueren van sociaal werk. Hoe hebben zij het geleerd? Wie waren 

hun inspiratiebronnen? Wat kun je met de resultaten, en waar past 

bescheidenheid? Waar liggen de kansen voor de toekomst? Hoe kun je 

kennis van de ene naar de andere praktijk overdragen? Voor iedereen 

die geïnteresseerd is in evaluatieonderzoek vormen de gesprekken een 

bron van inspiratie.

Kwalitatief onderzoek stelt hoge eisen aan de onderzoeker, zowel in 

de voorbereiding, tijdens de uitvoering als in de verslaglegging. Het is 

een ambacht, een ambacht dat deze onderzoekers met veel plezier en 

overtuiging uitoefenen. 


