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Voorwoord

Dit boek gaat over participatief actieonderzoek in de werkvelden zorg, wel-
zijn, wonen, onderwijs en Human Resource Management. Steeds meer en 
steeds vaker doen professionals in deze werkvelden participatief actieonder-
zoek (ook wel actieonderzoek, participatief onderzoek of handelingsonderzoek 
genoemd). In onderwijscurricula in het hogere beroepsonderwijs (hbo) en in 
de toegepaste (academische) opleidingsdomeinen als Management- en Orga-
nisatiewetenschappen, HRM en Leren, Ontwikkelen & Veranderen krijgt deze 
speciale tak van praktijkgericht onderzoek een vaste plek.

Participatief actieonderzoek speelt zich af in een real-life situatie. Onderzoek 
en actie zijn in participatief actieonderzoek met elkaar verbonden. In partici-
patief actieonderzoek werken de deelnemers (onderzochten) en onderzoekers 
samen aan het onderzoek. In co-creatie wordt praktische kennis gegenereerd 
om daarmee individueel of collectief handelen en/of de situatie waarin dat 
handelen plaatsvindt te veranderen.

De Kern van participatief actieonderzoek combineert een zevenvoudige con-
ceptuele verankering van participatief onderzoek in deel 1 met een praktische 
beschrijving in deel 2, 3 en 4. In ieder deel staan benaderingen, ideeën, werk-
wijzen, handvatten en praktische aanwijzingen voor het ontwerpen, uitvoeren 
en begeleiden van participatief actieonderzoek. Meteen geschikt voor gebruik 
door studenten en professionals in hun beroepspraktijk.

Dit nieuwe boek is een compleet en actueel handboek voor het doen van parti-
cipatief actieonderzoek in de beroepsdomeinen zorg, welzijn, wonen, werken, 
onderwijs en HRM. Professionals en studenten op deze domeinen vinden in 
dit boek bruikbare handvatten én voorbeelden uit hun beroepspraktijk.
Het boek is in en door de praktijk van participatief onderzoek ontstaan. In dit 
boek is mijn ervaring (en die van een tiental collega’s en duizenden studenten) 
met het gebruik van participatief actieonderzoek gedurende tientallen jaren 
verwerkt. De inhoud van dit boek is beproefd en verbeterd in het bachelor- en 
masteronderwijs aan studenten van sociale opleidingen en gezondheidszorg-
opleidingen.



Dit nieuwe boek sluit aan bij de opvattingen van lectoren in het hbo over prak-
tijkgericht onderzoek, en volgt de actuele discussies inzake participatief actie-
onderzoek en neemt daarover een duidelijk standpunt in.

Dit boek is niet van mij alléén. Mensen ontwikkelen zich niet alleen, maar door 
en met anderen. Het hier gepresenteerde gedachtegoed over participatief actie-
onderzoek is gevormd in een lange reeks van veertig jaren, in voortdurende 
wisselwerking met andere mensen. Ik wil mijn vroegere werkgever, mijn col-
lega’s, mijn vroegere en huidige opdrachtgevers, mijn studenten, mijn medebe-
stuurders en medevrijwilligers in gezondheidszorg, welzijn, wonen, onderwijs, 
lokale politiek en pastoraat bedanken voor de bijdragen die ze de afgelopen 
veertig jaar bewust en onbewust hebben geleverd aan mijn professionele ont-
wikkeling en daarmee aan de inhoud van dit boek.
Twee mensen uit deze grote groep komen nu op de voorgrond en wil ik spe-
ciaal bedanken voor hun bijdrage aan mijn professionele ontwikkeling. Dat 
zijn Wim van Mierlo en Theo van Middelkoop. Wim voor de fijne en wijze 
gesprekken die ik met hem voerde tijdens en over onze gezamenlijke bestuur-
lijke activiteiten. Theo voor zijn vriendschap en als gids in de wereld van the-
magecentreerde interactie.
Een speciale bijdrage aan de totstandkoming van dit boek leverden docenten 
en studenten van het cohort 2014-2015 van de Master Social Work van de 
Hanze Hogeschool Groningen en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Met 
hen had ik in april 2015 een groepsgesprek over dit nieuwe boek. Zij leverden 
met hun vragen, commentaar en voorstellen een duidelijke bijdrage aan zowel 
de inhoud als de vormgeving van dit nieuwe boek. Jitske Gulmans en Jaap 
Ikink wil ik bedanken voor de ruimte en de tijd die ik toen van hen kreeg.

Joeri Migchelbrink en Maria Salemink wil ik bedanken voor het lezen van en 
commentaar geven op het manuscript. Truus Rozemond, Corry Ehlen en Theo 
Middelkoop bedank ik voor hun reacties op onderdelen van dit boek.

Ten slotte wil ik dank zeggen aan jou Maria Salemink, al veertig jaar mijn part-
ner. Jij was erbij toen het idee voor dit boek ontstond en hebt mij voortdurend 
terzijde gestaan. Voor jouw voortdurende aanwezigheid bij mij en het boek in 
wording, voor je kritische meedenken, voor jouw morele en praktische onder-
steuning zeg ik: dank je wel!

Eindhoven,
Ferdie Migchelbrink
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19

Inleiding

Participatief actieonderzoek is een onderzoeksmethode die is ontstaan van-
uit de wens naar dienstbaar onderzoek voor maatschappij en beroepsprak-
tijk. Al meer dan veertig jaar richten (participatief) actieonderzoekers zich 
op maatschappelijk relevante thema’s. Sinds een tiental jaren staat participa-
tief actieonderzoek volop in de belangstelling. Onder de namen handelings-
onderzoek, actieonderzoek, participatief onderzoek en participatief actieon-
derzoek is deze speciale tak van praktijk(gericht) onderzoek bezig aan een 
opmars. Steeds vaker kiezen professionals in zorg, welzijn, wonen, werken, 
onderwijs en Human Resource Management (HRM) ervoor om met par-
ticipatief actieonderzoek aan de slag te gaan. Participatief actieonderzoek 
krijgt een plek in sommige onderwijscurricula praktijkgericht onderzoek 
van het hogere beroepsonderwijs (hbo) en in de toegepaste (academische) 
opleidingsdomeinen Management- en Organisatiewetenschappen, HRM, 
Leren, Ontwikkelen & Veranderen, Management of Learning, de postmas-
teropleiding Interventiekunde en de WO-master Sociale Interventie.
Participatief actieonderzoek is onderzoek waarbij het gaat om de partici-
patieve creatie van kennis én actie. In participatief actieonderzoek werken 
de deelnemers (onderzochten) en onderzoekers samen aan het onderzoek, 
waarbij ze zich tot elkaar verhouden als subject-subject. Deelnemers wor-
den uitgenodigd om als medeonderzoekers te participeren in het onder-
zoek. Deze manier van omgang met en het macht toekennen aan deelne-
mers maakt actieonderzoek tot participatief actieonderzoek.
Participatief actieonderzoek is gericht op het verkrijgen van praktische ken-
nis om daarmee individueel of collectief handelen en/of de situatie waarin 
dat handelen plaatsvindt te veranderen. In participatief actieonderzoek 
gaat het niet alleen om het ontwikkelen van kennis om de werkelijkheid te 
begrijpen, maar ook om kennis om de werkelijkheid te veranderen. De ken-
nis die in participatief actieonderzoek wordt verzameld, is bestemd voor de 
deelnemers. Deelnemers beschikken door het participatieve actieonderzoek 
over inzicht in hun doen en laten in de onderzochte situaties en tegelijker-
tijd over kennis voor het verbeteren van hun handelen. Participatief actie-
onderzoek leidt tot verandering en empowerment van de deelnemers.
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Boek
Er bestaan maar een paar Nederlandstalige boeken over (participatief) 
actieonderzoek. Dit boek onderscheidt zich op zes manieren van andere 
boeken over (participatief) actieonderzoek.
In de eerste plaats beschrijft dit boek participatief actieonderzoek in rela-
tie tot een breed werkveld. Beroepsbeoefenaren (en zij die dit willen wor-
den) in de werkvelden zorg, welzijn, wonen, onderwijs en Human Resource 
Management vinden in dit boek bruikbare handvatten én voorbeelden uit 
hun beroepspraktijk.
In de tweede plaats omdat dit boek een zevenvoudige conceptuele veran-
kering van participatief onderzoek in deel 1 combineert met een prakti-
sche beschrijving in de delen 2, 3 en 4. In deze praktische delen worden 
aanwijzingen gegeven voor het zelf doen van participatief actieonderzoek. 
Hiermee is het boek meteen geschikt voor gebruik door studenten en pro-
fessionals in hun beroepspraktijk.
In de derde plaats omdat dit boek een actueel boek is voor het doen van 
participatief actieonderzoek. In de actuele ontwikkelingen en discussies 
over participatief actieonderzoek hanteert het boek de hierboven verwoorde 
twee centrale uitgangpunten over wat participatief actieonderzoek is. Dat 
zijn de participatie van de deelnemers aan het onderzoeksproces en de dub-
bele doelstelling van participatief actieonderzoek: het gaat in participatief 
actieonderzoek niet alleen om te onderzoeken, maar ook om te handelen 
(actie), en om daardoor de sociale werkelijkheid niet alleen te begrijpen, 
maar ook te veranderen. Deze uitgangspunten en andere kenmerken van 
participatief actieonderzoek zoals de méérvoudige processen, het gebruik 
van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden én ervaringsgerichte 
methoden worden in het boek uitgewerkt.
Het boek sluit aan bij de opvattingen over praktijkgericht onderzoek in het 
hbo. Actuele onderzoekbenaderingen als evidence-based practice en prac-
tice-based evidence worden beschreven en vergeleken met praktijkgericht 
actieonderzoek.
In de vierde plaats omdat dit een boek is dat in en door de praktijk van 
participatief onderzoek is ontstaan. Vanuit eigen ervaringen en de eigen 
onderzoekspraktijk worden methodieken en handvatten beschreven.
In de vijfde plaats doordat de in dit boek gepresenteerde benaderingen, 
handvatten en hulpmiddelen hun bruikbaarheid gedurende vele jaren heb-
ben bewezen. In dit boek is mijn ervaring (en die van een tiental collega’s 
en duizenden studenten) met het gebruik van participatief actieonderzoek 
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gedurende tientallen jaren verwerkt. De inhoud van dit boek is beproefd en 
verbeterd in het bachelor- en masteronderwijs aan studenten van sociale 
opleidingen en woon- en gezondheidszorgopleidingen.
In de zesde plaats omdat dit nieuwe boek een compleet boek is dat voort-
bouwt op het boek Actieonderzoek in zorg en welzijn. Dit vorige boek heeft 
gedurende acht jaren bewezen dat het in een behoefte voorziet. Dit nieuwe 
boek beschrijft al de facetten van praktijkgericht actieonderzoek. In dit boek 
staan uitgangspunten, benaderingen, ideeën, werkwijzen, handvatten en 
praktische aanwijzingen voor het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van 
participatief actieonderzoek.

De Kern van participatief actieonderzoek bestaat uit vier delen. In ieder deel 
wordt vanuit een eigen insteek of ‘leerlijn’ gekeken naar participatief actie-
onderzoek. Deze leerlijnen bevatten handreikingen aan mensen die partici-
patief actieonderzoek willen gaan doen of soms moeten gaan doen.

Doelgroep
De doelgroep van dit boek zijn de professionals in zorg, wonen, welzijn, 
onderwijs en HRM, of zij die dit willen worden en daarvoor een opleiding 
volgen. Te noemen zijn: woonconsulenten, gebiedsbeheerders, huismeesters, 
Wmo-consulenten, beleidsadviseurs, sociaal makelaars, gebiedsontwikke-
laars, leden van sociale wijkteams, planologen, opbouwwerkers, medewer-
kers bouw- en woningtoezicht, buurttoezichthouders, stadswachten, wijk-
agenten, buurtbemiddelaars, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, 
recreatieve werkers, cultureel werkers, consulenten maatschappelijke active-
ring en ondersteuning, ouderenconsulenten, sociaal-pedagogische hulpver-
leners, pedagogen, sociaal (juridisch) dienstverleners, HRM-consulenten, 
arbomedewerkers, re-integratiewerkers, werktoeleiders, opleidingsfunctio-
narissen, organisatieadviseurs, P&O-consulenten, jeugdhulpverleners, zorg-
consulenten, zorgmedewerkers, verzorgers, verpleegkundigen, verpleegkun-
dig specialisten, fysiotherapeuten, laboranten, consulenten zorgtechnologie, 
activiteitenbegeleiders, facilitaire dienstverleners, leraren en docenten.
In dit boek wordt uitgegaan van twee situaties waarin de genoemde profes-
sionals met actieonderzoek bezig kunnen zijn:
1. Een professional doet participatief actieonderzoek naar zijn eigen han-

delen, naar zijn eigen beroepspraktijk. Participatief actieonderzoek als 
een mogelijkheid zijn eigen beroepsmatig handelen te verbeteren.
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2. Een professional doet participatief onderzoek naar de situatie of het han-
delen van een groep mensen. Hij ondersteunt met participatief actieon-
derzoek een groep mensen om hun situatie of handelen te verbeteren.

De secundaire doelgroep van dit boek bestaat uit professionals in het hoger 
beroepsonderwijs (hbo) en aan de universiteit. Daarmee bedoelen wij 
docenten en onderzoekers verbonden aan bachelor- en masteropleidingen 
van hogescholen en toegepaste (academische) opleidingsdomeinen.
Voor het hoger beroepsonderwijs kunnen dat zijn:
• sociale opleidingen als social work, MWD, CMV, SPH, SJD, toegepaste 

psychologie, criminologie en integrale veiligheid;
• zorgopleidingen en paramedische opleidingen als verzorging, verpleeg-

kunde, fysiotherapie, zorgtechnologie, ouderenwerk, MBRT, logopedie, 
podotherapie, voeding;

• woonopleidingen als planologie, ruimtelijke ordening, verkeer en ver-
voer, bouwkunde;

• Leisure Studies en Tourism Studies;
• werkopleidingen als P&O, HRM, toegepaste psychologie, personeel en 

arbeid, arbo;
• onderwijsopleidingen als pabo en lerarenopleidingen.

Voor wat betreft de toegepaste (academische) opleidingsdomeinen kunnen 
dat onder meer zijn:
• management- en organisatiewetenschappen, HRM, Management of Lea-

rning, postmasteropleiding Interventiekunde en de WO Sociale Inter-
ventie en Leren, Ontwikkelen & Veranderen;

• bouwkunde, vastgoedkunde;
• sociale geografie, sociologie;
• sociale geneeskunde, opleiding tot arbo-arts.

In de hierboven genoemde opleidingen wordt doorgaans gewerkt met 
praktijkgericht onderzoek, in sommige toegepaste opleidingsdomeinen met 
actieonderzoek of participatief onderzoek. Participatief actieonderzoek als 
speciale tak van onderzoek gaat net een stap verder dan (gewoon) praktijk-
gericht onderzoek. In een aantal opleidingspraktijken blijkt participatief 
actieonderzoek prima geschikt als model voor het doen van praktijkgericht 
onderzoek.
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Dit boek kan dan ook prima in het onderwijs worden gebruikt als hulpmid-
del bij het doceren van actieonderzoek, participatief onderzoek en partici-
patief actieonderzoek. Speciaal voor deze groep docent-gebruikers is er op 
de website bij dit boek http://www.actie-onderzoek.nl informatie te vinden 
over onderwijsmodellen en modules die passen bij dit boek. Vanuit Ferdie 
Migchelbrink Consultancy wordt ondersteuning gegeven bij het werken 
met dit boek in het onderwijs en onderzoek.

Voorts kan het boek gebruikt worden als naslagwerk voor andere mensen 
die actieonderzoek doen of ermee in aanraking komen. Zoals: managers & 
leidinggevenden, beleidsmedewerkers, opdrachtgevers, overheden, en ande-
re opleiders.
Dit boek vereist geen speciale voorkennis en is geschikt voor zelfstudie.

Leeswijzer
Verspreid over vier delen wordt vanuit een karakteristieke ‘leerlijn’ of invals-
hoek participatief actieonderzoek gepresenteerd. Daarmee bedoelen wij dat 
ieder deel een andere invalshoek heeft om handvatten te geven voor parti-
cipatief actieonderzoek. De vier leerlijnen variëren qua karakter. Zo is bij-
voorbeeld deel 1 (Profiel van participatief actieonderzoek) vooral concep-
tueel van aard, terwijl in deel 4 onderzoeksmethoden en ervaringsgerichte 
methoden worden gepresenteerd.
Het boek hoeft niet in chronologische volgorde van de delen gebruikt te 
worden. De meeste delen kunnen afzonderlijk worden gelezen. Afhankelijk 
van persoonlijke voorkeur en ervaring kan ieder het boek op zijn eigen 
manier gebruiken. Wel willen wij opmerken dat voor het goed uitvoeren of 
begeleiden van participatief actieonderzoek het lezen van alle delen nodig 
is. De vier delen van het boek zijn als volgt opgebouwd.

Deel 1. Profiel van participatief actieonderzoek
Deel 1 maakt duidelijk wat participatief actieonderzoek is. Dit deel geeft 
een conceptuele plaatsbepaling van participatief actieonderzoek. Langs zes 
lijnen wordt in zes hoofdstukken participatief actieonderzoek geprofileerd.
De eerste lijn waarlangs participatief actieonderzoek wordt uitgewerkt is het 
benoemen van tien profielkenmerken. Hoofdstuk 1 biedt tien kenmerken 
van participatief actieonderzoek en een voorbeeld van een uitgevoerd (par-
ticipatief) actieonderzoek.
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In hoofdstuk 2 over de geschiedenis van participatief actieonderzoek wordt 
het profiel historisch inzichtelijk gemaakt.
Hoofdstuk 3 bevat de vergelijkende lijn. De veronderstellingen, visies, 
opvattingen en methodologische aanpak van participatief actieonderzoek 
worden vergeleken met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, en met evi-
dence-based onderzoek en practice-based onderzoek.
Hoofdstuk 4 profileert de kwaliteit van participatief actieonderzoek. In dit 
hoofdstuk wordt getoond hoe in participatief actieonderzoek wordt vol-
daan aan de gangbare kwaliteitscriteria validiteit en betrouwbaarheid. Tege-
lijkertijd scoort participatief actieonderzoek hoog op het praktisch nut of 
gebruik voor de deelnemers.
Hoofdstuk 5 gaat over de competenties die nodig zijn om zich te kunnen 
profileren als participatief actieonderzoeker.
De zesde en laatste profiellijn in hoofdstuk 6 beschrijft thema’s en domeinen 
waarvoor participatief actieonderzoek wordt gebruikt.

Deel 2. Processen in participatief actieonderzoek
Dit deel is zowel theoretisch als praktisch van aard en heeft de meervoudige 
processen in participatief actieonderzoek als invalshoek. In participatief 
actieonderzoek zijn processen als onderzoeken, samenwerken, participeren, 
reflecteren, leren en veranderen met elkaar vervlochten.
In dit deel wordt eerst het onderzoeksobject van participatief actieonder-
zoek beschreven. Aansluitend daarop en verspreid over vier hoofdstukken 
worden de genoemde processen beschreven.
Dit deel is als volgt opgebouwd:
• Handelende subjecten en situaties als onderzoeksobjecten in participa-

tief actieonderzoek (hoofdstuk 7);
• Samenwerken en participeren (hoofdstuk 8);
• Onderzoeken (hoofdstuk 9);
• Reflecteren en leren (hoofdstuk 10);
• Veranderen (hoofdstuk 11).

Ieder hoofdstuk start met een overzicht. Vervolgens worden per hoofdstuk 
de eerdergenoemde processen beschreven. Daarna worden werkwijzen en 
aanwijzingen gegeven voor gebruik in het desbetreffende proces.
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Deel 3. Uitvoeren en begeleiden van participatief actieonderzoek
Dit deel bevat korte theoriefragmenten, maar is vooral praktisch gericht. 
Hoe je participatief actieonderzoek kunt opzetten, uitvoeren en begeleiden 
wordt in dit deel beschreven met behulp van een fasenmodel. Participatief 
actieonderzoek wordt beschreven als een cyclus van zes fasen: de voorfase, 
de oriëntatiefase, de diagnostische fase, de ontwikkelingsfase, de actiefase en 
de evaluatiefase.
Dit deel bestaat uit de volgende hoofdstukken:
• Participatief actieonderzoek doen in zes fasen (hoofdstuk 12);
• Aanleiding en aanloopfase (hoofdstuk 13);
• De oriëntatiefase (hoofdstuk 14);
• De diagnostische fase (hoofdstuk 15);
• De ontwikkelfase (hoofdstuk 16);
• De actiefase (hoofdstuk 17);
• De evaluatiefase (hoofdstuk 18).

In elk hoofdstuk wordt eerst een karakteristiek van de fase gegeven, gevolgd 
door activiteiten, aandachtspunten en hulpmiddelen voor iedere fase. De 
hoofdstukken worden afgesloten met opdrachten om zelf met participatief 
actieonderzoek aan de slag te gaan.

Deel 4. Methoden & technieken van participatief actieonderzoek
In dit deel worden methoden en technieken aangereikt die ingezet kunnen 
worden in participatief actieonderzoek. De methoden en technieken in dit 
deel worden onderscheiden in methoden en technieken van systematisch 
onderzoek (H 19 t/m 22) en in ervaringsgerichte methoden en werkvormen 
(H 23 t/m 27).
Dit deel bevat de volgende hoofdstukken:
• Individueel ondervragen (hoofdstuk 19);
• Participerende observatie & bezoeken (hoofdstuk 20);
• Groepsgesprekken (hoofdstuk 21);
• Deskresearch en inhoudsanalyse(hoofdstuk 22);
• Verhalen (hoofdstuk 23);
• Intervisie (hoofdstuk 24);
• Community of practice (hoofdstuk 25);
• Werkwijzen analyse kwalitatieve gegevens (hoofdstuk 26);
• Ervaringsgerichte methoden en werkvormen (hoofdstuk 27).
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De hoofdstukken in dit deel zijn geschreven om (zelf) te gebruiken in par-
ticipatief actieonderzoek.

Website
Om het gebruik van het boek en zelfstudie te ondersteunen is op de web-
site http://www.actie-onderzoek.nl materiaal bij dit boek beschikbaar. Het 
materiaal omvat aanvullende informatie, voorbeelden, extra handreikingen, 
opdrachten, formats, en hulpmiddelen voor de gebruikers van dit boek. In 
de tekst in het boek wordt steeds met een  aangegeven dat er op de web-
site meer materiaal hierover is te vinden. 
Vanuit Ferdie Migchelbrink Consultancy wordt ondersteuning gegeven met 
het werken van dit boek in onderwijs, onderzoek en professionele praktijk 
(www.ferdiemigchelbrink.nl).



Deel 1 
Profiel van participatief actieonderzoek

In dit deel wordt via zes verschillende invalshoeken een profiel geschetst 
van participatief actieonderzoek: kenmerken van PAO, geschiedenis van 
PAO, vergelijking van PAO met ander onderzoek, kwaliteit van PAO, de 
onderzoeker in PAO, en het gebruik van PAO.
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1.  Kenmerken van participatief  
actie onderzoek

Actieonderzoek is eerder een trektocht dan een georganiseerde reis
(Ben Boog)

Aan de hand van tien kenmerken wordt een eerste profiel geschetst van 
participatief actieonderzoek (PAO). Daarna wordt een door studenten uit-
gevoerd PAO beschreven waarin de kenmerken te herkennen zijn.

1.1 Tien kenmerken van PAO

De tien kenmerken van PAO zijn als het ware GPS-coördinaten of rich-
tingwijzers op de trektocht die PAO heet. In honderd procent PAO zijn ze 
allemaal traceerbaar, maar niet in alle PAO-en zijn of worden ze zichtbaar. 
De intentie is dat participatief actieonderzoekers dit waarmaken, of deze 
kenmerken als richtingwijzer in hun onderzoek hanteren.

1.1.1 PAO is gericht op praktische problemen, vragen of wensen
PAO is onderzoek waarbij de aanleiding voor de vraagstelling ligt in prakti-
sche problemen, vragen, dromen, uitdagingen of ideeën die (groepen) men-
sen hebben in/over hun dagelijks handelen in hun woon- of leefsituatie, 
werk of beroepspraktijk.
Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van praktische kennis om daar-
mee individueel of collectief handelen en/of de situatie waarin dat handelen 
plaatsvindt te verbeteren, te vernieuwen of te veranderen.

1.1.2 PAO is participatief onderzoek
De betrokkenen en/of onderzochten in het onderzoeksveld worden niet 
beschouwd en behandeld als object van onderzoek, maar worden in PAO 
gezien als handelende subjecten binnen een sociale context met andere 
mensen/subjecten. Deze subjecten (voortaan deelnemers) en onderzoekers 
werken zo veel mogelijk samen aan het onderzoek, waarbij ze zich tot elkaar 
verhouden als subject-subject. De onderzoekers nodigen de belanghebben-
de subjecten (in elk geval de deelnemers en als het kan ook stakeholders) uit 
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om als medeonderzoekers te participeren in het onderzoek. Op deze wijze 
wordt in PAO in co-creatie kennis gegenereerd.
Deze manier van omgang en macht toekenning maakt PAO tot participatief 
onderzoek.

1.1.3 Verbeteren, veranderen, vernieuwen
Het participatief onderzoeken van het handelen of de situatie door onder-
zoekers en deelnemers heeft als doel om met de verzamelde kennis het han-
delen en/of de situatie van de deelnemers te verbeteren, te veranderen of te 
vernieuwen. Veranderen is de situatie hier en nu (in PAO vaak de uitgangs-
situatie of huidige maatschappelijke praktijk genoemd) van een individu 
of groep wijzigen in de richting van een voor betrokkenen betere, meer bevre-
digende situatie of een adequater handelen (andere, nieuwe gewenste maat-
schappelijke praktijk).
Goed PAO leidt niet alleen tot nieuw handelen of nieuwe praktijken, indivi-
duele en maatschappelijke bewustwording, maar ook tot empowerment van 
betrokkenen en onderzoekers.

1.1.4 Onderzoek & actie zijn met elkaar verbonden
PAO omvat altijd een onderzoeksdeel (onderzoek op locatie eventueel aan-
gevuld met deskresearch) en een actiedeel (handelingen of acties) om te 
komen tot verbetering of verandering van het handelen en/of de situatie 
waarin dat handelen plaatsvindt.
Daarbij doorlopen de betrokkenen (soms herhaaldelijk) vijf fasen: oriënte-
ren (aanleiding en verkenning situatie en handelen), diagnosticeren (ana-
lyse van vragen, idee, probleem, droom inzake handelen en situatie), ont-
wikkelen (richting bepalen, plan van aanpak maken), actie (uitvoering van 
plan, oefenen met nieuwe handelen) en evalueren (het nieuwe handelen 
waarnemen, kritisch bekijken en waarderen).

1.1.5 Wetenschappelijke methoden en technieken
PAO ontwikkelt kennis met behulp van sociaalwetenschappelijke methoden 
en technieken. PAO is niet gebonden aan een bepaalde methode of data-
verzamelingstechniek. De onderzoekers kunnen putten uit verschillende 
methodologische tradities en methoden & technieken van dataverzameling 
zolang die maar in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van PAO. 
Zowel kwantitatieve (vragenlijstenonderzoek) als kwalitatieve (open inter-
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view, participerende observatie en focusgroepen) dataverzamelingstechnie-
ken worden in PAO gebruikt.

1.1.6 Ervaringsgerichte methoden en technieken
De wetenschappelijke methoden en technieken worden in PAO aangevuld 
met ervaringsgerichte methoden en technieken. Deze communicatieve, 
interactieve, visuele en creatieve methoden en technieken worden onder 
meer gebruikt voor het ontsluiten van alledaagse kennis en ervaringskennis, 
voor het creëren van nieuwe ideeën en richtingen en om het potentieel van 
de deelnemers aan te spreken en te ontwikkelen.

1.1.7 Kennis in PAO
In PAO gaat het niet alleen om kennis om de werkelijkheid te begrijpen, 
maar ook om kennis om de werkelijkheid te veranderen.
Naast kennis ontwikkeld met behulp van sociaalwetenschappelijke metho-
den en technieken wordt in PAO nadrukkelijk gebruikgemaakt van alle-
daagse en praktische kennis uit de leefwereld van de betrokkenen en erva-
ringskennis.

1.1.8 PAO is een meervoudig proces
PAO is méér dan participatief onderzoek doen, het is een meervoudig pro-
ces. In PAO worden participatief onderzoek, interactie & communicatie, 
samenwerken, participeren, reflecteren, leren en veranderen met elkaar 
gecombineerd. Deze processen zijn vervlochten met het onderzoeksproces 
en zijn als het ware lagen of dimensies van PAO die in alle stadia van het 
onderzoek spelen. Al naar gelang de fase van het onderzoeksproces treden 
ze meer of minder expliciet op de voorgrond, zijn ze meer of minder intens. 
Figuur 1.1 brengt deze processen in beeld.


