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Het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek is niet van vandaag of gisteren.  
Helaas denken veel sociaal-wetenschappelijke onderzoekers, vooral als zij werkzaam zijn aan de univer-
siteit, dat vaardigheden nodig voor het doen van fundamenteel onderzoek, volstaan voor het verwerven 
van kennis voor het oplossen van praktische problemen. Dat misverstand wordt in de hand gewerkt door 
de term ‘toegepast’. Eerst doen we onderzoek en dan gaan we de verworven kennis toepassen. Gelukkig 
komen er langzamerhand steeds meer boeken waarin wordt uiteengezet hoe je praktijkgericht onderzoek 
moet doen. Boeken waarin duidelijk wordt gemaakt dat bijna alle beslissingen die bij het opzetten en 
uitvoeren van praktijkgericht onderzoek moeten worden genomen, mede worden bepaald door de eisen 
die het gebruik van de resultaten aan het onderzoek stelt. Dat geldt ook voor de boeken die in dit artikel 
worden besproken. Welke eisen moeten aan zulke literatuur worden gesteld? 

In de eerste plaats moet de doelgroep voor een boek worden bepaald en de schrijvers moeten con-
sequent zijn in het schrijven voor die doelgroep. Ik onderscheid drie doelgroepen, te weten universitaire 
studenten, HBO-studenten en mensen die zelf verantwoordelijk zijn voor beleidsbeslissingen of beleids-
adviezen. 

In de tweede plaats moet duidelijk zijn welke klasse van beslissingen de schrijvers op het oog 
hebben als zij schrijven over de methoden van het ondersteunende onderzoek. Het maakt verschil of je 
te maken hebt met individuele hulpverlening, het veroveren van een markt, het verbeteren van de effec-
tiviteit van een organisatie of het voorkomen van kleine criminaliteit. 

In de derde plaats moet duidelijk zijn vanuit welke visie op de praktijk wordt geredeneerd. Wie 
een conflictmodel hanteert komt tot een andere opzet van onderzoek dan wie ervan uitgaat dat alle be-
trokkenen in harmonie streven naar het behartigen van een algemeen belang. 

In de vierde plaats moet de aandacht vooral zijn gericht op de eigen-aard van het praktijkgerichte 
onderzoek. Er zijn vele goede boeken waarin wordt behandeld hoe je onderzoek moet opzetten, hoe je 
gegevens moet verzamelen en hoe je die moet analyseren. Die uiteenzettingen hoef je niet nog eens 
dunnetjes over te doen. Het gaat juist om die opzetten en die methodologische beslissingen die in dat 
soort boeken niet aan de orde komen. 

In de vijfde plaats moet aandacht worden besteed aan de inpassing in het beleid: hoe draag je de 
verworven kennis over en hoe bevorder je dat die kennis wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor 
zij is verzameld. 
 

Hawtin, Hughes en Percy-Smith maken deel uit van de 'Policy research unit' van de Universiteit 
van Leeds.  Zij hebben ervaring in het inventariseren van sociale behoeften en willen hun kennis graag 
delen met anderen die zich met dit onderwerp bezighouden. Blijkens het omslag kunnen dat zowel men-
sen in de praktijk zijn als studenten in de sociale wetenschappen.  Centraal in hun uiteenzetting staat het 
begrip ‘community profile’, dat in hoofdstuk 1 wordt omschreven als: ‘a comprehensive description of 
the needs of a population that is defined, or defines itself, as a community, and the resources that exist in 
that community, carried out with the active involvement of the community itself, for the purpose of de-
veloping an action plan or other means of improving the quality of life the community.’ (13) 

Hoofdstuk 2 betreft de formatie van een stuurgroep voor het onderzoek en hoofdstuk 3 gaat nader 
in op het begrip ‘community’.  De hoofdstukken 4, 5 en 6 betreffen de onderzoeksstrategieën, respectie-
velijk het onderzoek met behulp van bestaand materiaal, het onderzoek dat enigszins doet denken aan 
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veldonderzoek en het survey. Hoofdstuk 7 betreft dan de analyse, hoofdstuk 8 de publicatie en hoofd-
stuk 9 het gebruik van de gegevens. 

Het geheel wordt afgesloten door een ‘annotated bibliography’ waarin vele rapporten van onder-
zoekingen binnen het Verenigd Koninkrijk zijn opgenomen. 

Met de definitie van het begrip community profile is de aard van de beslissingen omschreven 
waarbij het onderzoek moet ondersteunen. Ook levert de definitie een eerste beeld van een visie op de 
samenleving: community is niet een waardevrij begrip. Het heeft bovendien een ruimtelijke connotatie. 
Door de nadruk te leggen op participatie van betrokkenen wordt een extra inzicht gegeven in de visie 
van de schrijvers op de samenleving en de plaats van deze vorm van praktijkgericht onderzoek daarin. 
Een poging om het conflict een plaats te bieden in de gemeenschap, heeft geen consequenties voor hun 
verdere betoog.  Ook een niet-ruimtelijke invulling: bijvoorbeeld de gemeenschap van gehandicapten, 
komt verder niet meer systematisch terug. Het is in dit verband verwonderlijk dat nergens wordt inge-
gaan op de gevolgen van de multi-etnische samenstelling van een gemeenschap voor het onderzoek, 
bijvoorbeeld als het gaat om interviewen en vragenlijstconstructie. Het is wel duidelijk dat het onder-
zoek niet alleen maar tot doel heeft kennis te verzamelen maar ook wordt gehanteerd als agogisch in-
strument in een gemeenschap, soms lijkt dit zelfs de overhand te krijgen. Over de spanning tussen deze 
twee doeleinden en hoe die op te lossen, wordt helaas niets gezegd. Hoogstens is het impliciet begrepen 
in de zorgvuldigheid waarmee wordt aangegeven hoe een stuurgroep van het onderzoek moet worden 
samengesteld. 

De behandeling van de stof in de hoofdstukken 4 t.m. 7 is helaas onevenwichtig. Zij blijft òf heel 
sterk aan de oppervlakte, òf vertelt wat in andere boeken, bijvoorbeeld over survey research, beter is 
geschreven.  Te weinig komt het specifieke van praktijkgericht onderzoek erin naar voren. Daarentegen 
voldoen de hoofdstukken 8 en 9 veel meer aan de criteria die ik boven heb gesteld: waar en hoe te pu-
bliceren.  Uit hoofdstuk 9 blijkt het besef dat de publicatie niet het eind van het onderzoek betekent. Het 
gebruik van onderzoek als ondersteuning bij de ontwikkeling van, de actie binnen en de planning van de 
gemeenschap staat erin beschreven. Het vormgeven aan de participatie van betrokkenen komt hier niet 
expliciet terug. 

De weergegeven rapporten in de bibliografie geven een goede indruk van de verschillende doel-
einden, de verschillende methoden, de verschillende databronnen en de verschillende groeperingen van 
onderzoekers die bij zulk onderzoek kunnen zijn betrokken. De betekenis van deze bibliografie is, be-
grijpelijkerwijze voor de Nederlandse lezer beperkt. 

Al met al: er zijn krenten in de pap maar de pap zelf geeft de lezer te weinig aangrijpingspunten 
om te weten hoe je een sociale kaart van een gemeenschap maakt. 
 

Veel van de punten die Hawtin e.a. laten liggen komen bij Hall en Hall aan de orde. Dit boek 
weerspiegelt de kennis die studenten uit Liverpool meekrijgen als zij in de praktijk onderzoek moeten 
gaan doen. Daarmee is de primaire doelgroep bepaald. Ook anderen die dit type onderzoek doen kunnen 
van het boek profiteren, ook al is hun rol anders dan die van een student die het onderzoek moet doen 
om zijn doctoraal te halen. 

In hoofdstuk 1 komt deze achtergrond aan de orde. Er wordt een visie gegeven op dit type onder-
zoek. Hoofdstuk 2 geeft de wetenschapstheoretische achtergronden. Het onderzoeksproces begint met 
de onderhandeling tussen de student en de actoren in het veld om tot een onderzoek te komen. Waaraan 
men daarbij moet denken staat in hoofdstuk 3. Dit mondt uit in een onderzoeksvoorstel, de normen 
daarvoor staan in hoofdstuk 4. De hoofdstukken 5 t.m. 8 gaan over de verzameling van gegevens en de 
analyse daarvan in respectievelijk het onderzoek met behulp van vragenlijsten en het etnografisch on-
derzoek. Hoofdstuk 9 betreft bestaand materiaal. In hoofdstuk 10 wordt het rapport voor de cliënt be-
handeld en in hoofdstuk 11 het methodologisch of reflexief rapport.  Er zijn twee appendices, één ont-
leend aan de ethische code van de Britse sociologische vereniging, een ander met een voorbeeldcontract, 
zoals gangbaar aan de Liverpool Institute of Higher Education. 

Hoewel in de titel ook sprake is van ‘community’ blijkt uit de verdere tekst dat het vooral gaat 
om onderzoek in organisaties. In de visie van de auteurs heeft dit type onderzoek vooral een emancipa-
toir karakter. In het boek wordt ook nogal eens gerefereerd aan een feministische methodologie. Verder 
gaat het in termen van de regulatieve cyclus van Van Strien (1986) niet alleen om onderzoek in het sta-
dium van de diagnose, maar ook om onderzoek ten behoeve van de planvorming, procesbegeleidend 
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onderzoek en evaluatieonderzoek. In hoofdstuk 2 wordt een tegenstelling geschetst tussen positivistisch 
onderzoek, door anderen wel empirisch-analytisch onderzoek genoemd, en etnografisch onderzoek dat 
vooral past in een interpretatieve traditie. Hiermee verbonden zijn begrippenparen als objectieve werke-
lijkheid en geconstrueerde werkelijkheid, afstandelijk en participatief, object en subject, hiërarchische 
en gelijkwaardige verhouding tussen onderzoeker en onderzochte en kwantitatief en kwalitatief en 
waardevrij en waardegebonden. (Over dit laatste paar komen we vooral ook wat te weten in hoofdstuk 
7.) Met name met behulp van ‘de’ feministische methodologie zou het op emancipatie gerichte onder-
zoek goed te verrichten zijn omdat daarin wordt uitgegaan van een principiële gelijkwaardigheid van 
onderzoekster en onderzochte, waarbij het streven naar waardevrijheid overboord wordt gezet.  De 
schrijvers geven aan dat de methodenstrijd wel wat is geluwd. Een en ander is niet eenvoudig en ik 
vraag mij af of iemand die nooit eerder met deze discussie in aanraking is geweest dit hoofdstuk zou 
kunnen vatten maar het thema is wel relevant. 

Van belang voor praktijkgericht onderzoek zijn ook de hoofdstukken 3 en 4 waarin de eerste fa-
sen van het onderzoek aan de orde komen. Hierin zijn veel nuttige praktische wenken. Jammer genoeg 
blijft de probleemanalyse, zoals helaas vaker in dit type boeken, onderbelicht. Ook zou wat meer aan-
dacht voor de operationaliseringsproblematiek in praktijkgericht onderzoek op zijn plaats zijn. 

De hoofdstukken 5 en 6 bieden niet zo veel nieuws op methodologisch gebied. Teleurstellend is 
de onderwaardering voor de inductieve statistiek. Het valt niet te verdedigen om daar in praktijkgericht 
onderzoek weinig aandacht aan te besteden omdat de lezers toch niet snappen waar het over gaat. Alsof 
men in praktijkonderzoek niet tot ongeldige uitspraken zou kunnen komen op grond van onbetrouwbare 
of onjuiste waarnemingen en invalide statistische conclusies. Iets meer nieuws bieden de hoofdstukken 
7 en 8, bijvoorbeeld de uiteenzetting over reactiviteit van het onderzoek, iets wat in praktijkgericht on-
derzoek positief kan zijn, terwijl het in fundamenteel onderzoek negatief wordt gewaardeerd. Ook ko-
men hier de levensgeschiedenis en de ‘oral history’ aan de orde. Die laatste vorm krijgt in praktijkon-
derzoek een wat andere betekenis dan in fundamenteel onderzoek. Het gaat niet zozeer om het achterha-
len van historische feiten als wel om het achterhalen van gedeelde ervaringen en reacties daarop. Ook de 
weergave van de betekenis van documenten en andere bronnen in hoofdstuk 9 is interessant. In dit 
hoofdstuk is ook terecht aandacht voor de ‘unobtrusive measures’. Net als in het werk van Hawtin e.a. is 
de (participerende) observatie weinig uitgewerkt. 

Opmerkelijk, bij alle nadruk op gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, is de aanbeveling om 
twee rapporten te schrijven: één voor de cliënt en één voor de docent. Die laatste krijgt gebeurtenissen 
onder ogen die de eerste niet mag weten. Voor beide rapporten zijn nuttige handreikingen over wat er 
aan de orde moet komen en ook hoe. De aanbevelingen voor het omgaan met controversiële bevindin-
gen zijn interessant. Het methodologische en reflexieve rapport is vooral een verslag van de feitelijke 
gang van zaken bij het onderzoek en een reflectie over de gevolgen van de uitvoering van het onderzoek 
voor de betrokkenen. Minder komt een verantwoording van de methodologische keuzes naar voren. 
Waar dit wel het geval is, wordt gesproken over het in praktijk brengen van recente discussies over de 
methodologie. Jammer is dat in dit werk niet verder wordt ingegaan op het gebruik en de gebruikswaar-
de van het onderzoek. Ook in dit boek vinden we weer weinig over onderzoek onder verschillende etni-
sche groeperingen. 

Dit boek heeft de praktijkonderzoeker en wie daarvoor leert veel te bieden, met name als het gaat 
om praktische informatie over keuzes die in praktijkonderzoek moeten worden gemaakt en de theoreti-
sche en praktische grondslagen waarop zij berusten.  Het is niet aan te bevelen om het als enige te be-
studeren als het gaat om de methoden van dataverzameling en -analyse die erin worden behandeld en 
het is op zichzelf ook niet voldoende voor wie in de praktijk onderzoek gaat doen omdat er juist voor dit 
type onderzoek nog meer strategieën zijn. 
 
Die andere strategieën komen wel aan bod in het werk van Migchelbrink.  Terwijl het vorige werk uit-
drukkelijk niet als kookboek wordt gepresenteerd, ondanks de praktische tips, heeft dit werkje wel dat 
karakter. Hoewel het onderwerp ‘zorg en welzijn’ is kunnen ook anderen die zich met praktijkonder-
zoek bezig houden van dit boekje profiteren. 
 
Hier volgen de hoofdstukken: 
Deel 1:      Concepten en oriëntaties 
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Hl: Wat is praktijkgericht onderzoek? 
H2: Dimensies in variatie bij praktijkgericht onderzoek 
H3: Praktijkgericht onderzoek in verschillende onderzoeksstromingen 
Deel 2:      Ontwerpen 
H4: Het ontwerpen van praktijkgericht onderzoek 
H5: Behoeftenonderzoek 
H6. Ontwikkelingsonderzoek 
H7: Procesevaluatie 
H8: Effectevaluatie 
Deel 3:      Dataverzamelingstechnieken en analyse 
H9: De gestructureerde vragenlijst 
H10: De delphi-techniek 
H11: De nominale-groepstechniek 
H12: Participerende observatie 
H13: Het open interview 
H14: Het groepsinterview en focusinterview 
H15: Inhoudsanalyse 
 
 De doelgroep van dit boekje bestaat in de eerste plaats uit HBO-studenten. Er wordt uitgegaan 
van de verschillende fasen in de regulatieve cyclus van Van Strien (1986), waarbij echter de fase van de 
probleemformulering en die van de diagnose samengenomen worden. Jammer voor de aandacht aan de 
probleemformulering! Er wordt niet al te diep ingegaan op wetenschapstheoretische achtergronden, al 
bevat p. 34 wel een handig schema, waarin de kenmerken van drie stromingen worden weergegeven. 
Nuttig gebruik daarvan veronderstelt de nodige achtergrondkennis. 

Daarvoor, al in hoofdstuk 2, worden zes begrippenparen aan de orde gesteld, zoals inductief en 
deductief, holistische en analytisch, die de dimensies in variatie bij het praktijkgerichte onderzoek bepa-
len. Alles zeer kort. 

In de hoofdstukken 4 t.m. 8 wordt dan de verbinding gegeven tussen onderzoek en de fasen van 
de regulatieve cyclus. Deel 3 bevat een aantal onderzoeksstrategieën of -methoden, die elk kort worden 
aangeduid en waarbij wordt weergegeven in welke omstandigheden de strategie te gebruiken is. Het 
open interview krijgt daarbij wat meer aandacht dan de overige manieren van onderzoek doen. Er zijn 
suggesties voor verdere literatuur. Ook in dit boek is, gegeven wat er al aan literatuur is, wel eens wat 
overbodigs, zoals delen van het hoofdstuk over de gestructureerde vragenlijst, maar er komen in de an-
dere hoofdstukken strategieën naar voren die niet tot het standaardrepertoire behoren. 

Dit boekje geeft een goede start voor de beginnende praktijkonderzoeker. Verdere studie is echter 
nodig voor degene die echt onderzoek wil gaan doen. 
 

Keren we terug naar de criteria die ik aan het begin van dit stuk formuleerde dan kunnen we vast-
stellen dat door sommige boeken aan sommige criteria wordt voldaan en door andere boeken aan ande-
re. 

In alle drie de werken lijkt de doelgroep duidelijk maar met name Hawtin e.a. hebben niet alle 
hoofdstukken zo geschreven als voor de betreffende doelgroep nodig is.  De relatie tussen het onderzoek 
en het soort van beslissingen dat met behulp van het onderzoek kan worden ondersteund is in alle drie 
niet altijd even duidelijk, bij Michelbrink nog het best. De visie op de praktijk komt bij hem nu juist 
weer het minst duidelijk naar voren. Bij Hawtin e.a. en de beide Halls kan men 
zich afvragen of zij niet wat veel hebben overgehouden van maatschappijvisies van de jaren zeventig. 
Uitvoerige behandeling van strategieën en methoden die niet specifiek zijn voor het praktijkgerichte 
onderzoek komt eveneens in de beide Britse boeken voor, en zij laten ook veel wat nu juist wel speci-
fiek is buiten beschouwing. Inpassing in het beleid wordt het best behandeld door Hawtin e.a. Dat alles 
neem niet weg dat ik zelf het meeste heb geleerd van Hall en Hall en dat ik ook ben aangesproken door 
hun kennelijke enthousiasme voor het doen van onderzoek in de praktijk als onderdeel van hun metho-
denonderwijs, een enthousiasme dat in ieder geval door sommige van hun studenten soms werd gedeeld. 
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