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1  Inleiding 
Er is in Nederland een trend gaande naar meer actieonderzoek. Deze trend is mede te 
verklaren door de toenemende aandacht voor de maatschappelijke impact van onderzoek 
en het verminderen van “research waste”. Actieonderzoek is impactgedreven: al tijdens het 
onderzoek willen actieonderzoekers een bijdrage aan de praktijk leveren. Veranderen, 
leren en kennis ontwikkelen gaan bij actieonderzoek hand in hand.  

Actieonderzoek past bovendien in de beweging naar meer participatie van patiënten, 
burgers en praktijkprofessionals bij innovatie en onderzoek. Actieonderzoek is immers 
participatief en streeft ernaar ervaringsdeskundigheid en “praktijkweten” optimaal te 
benutten. 

De trend naar actieonderzoek is ook te verklaren doordat het bij veel innovaties lastig blijkt 
om iets zinnigs te zeggen over de effecten en meerwaarde. Vaak zijn de 
innovatie/interventie en de context daarvan immers permanent in beweging. 
Actieonderzoek helpt om relatief snel feedback te vergaren over wat werkt en wat niet en 
hoe dingen beter kunnen. Gaandeweg wordt op die manier ook inzicht vergaard in effecten 
en werkzame mechanismen.  

Tot slot is de trend naar meer actieonderzoek te verklaren door de roep om meer 
samenwerking en kennisdeling ten aanzien van het anders organiseren van onze zorg. 
Denk aan initiatieven in het kader van “de juiste zorg op de juiste plek” en digitalisering van 
zorg. Actieonderzoek helpt deze initiatieven en is uitermate geschikt bij complexe 
organisatie- en opschalingsvraagstukken.  

 Totstandkoming van deze publicatie 

Deze publicatie is gebaseerd op een verkenning die is uitgevoerd in opdracht van ZonMw. 
ZonMw geeft actieonderzoek in toenemende mate een plaats in subsidieoproepen en krijgt 
steeds meer actieonderzoeken ter beoordeling voorgelegd. Daarom vroeg ZonMw om een 
antwoord te vinden op vragen als: 

§ Hoe kunnen we actieonderzoek omschrijven? 

§ Wat is de waarde van actieonderzoek en waarvoor is het bij uitstek geschikt? 

§ Hoe kunnen we actieonderzoek goed beoordelen? 

De verkenning is zoveel mogelijk vormgegeven volgens de principes van actieonderzoek. 
Dat betekent dat de probleemstelling op basis van gesprekken met mensen binnen ZonMw 
is vormgegeven. Gaandeweg is op basis van reflectiegesprekken met de opdrachtgever en 
andere betrokkenen meer focus aangebracht in de probleemstelling en zijn gezamenlijk 
keuzes gemaakt over vervolgactiviteiten. Een eerdere versie van deze rapportage is 
bovendien gebruikt bij het opstellen van de oproep voor de tweede ronde “Actieonderzoek 
Innovatieve Zorg”.  

Uiteindelijk zijn de volgende activiteiten ondernomen: 
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§ Reflexieve interviews met 9 mensen binnen ZonMw en 9 mensen buiten ZonMw 
(zie bijlage 1) 

§ Een focusgroep met deelnemers aan de projectleidersbijeenkomst van de eerste 
subsidieronde Actieonderzoek Innovatieve Zorg (zie bijlage 1) 

§ Een analyse van de vier gehonoreerde voorstellen en van vier afgewezen 
voorstellen die zijn ingediend tijdens de eerste subsidieronde Actieonderzoek 
Innovatieve Zorg 

§ Bestudering van (mede) door ZonMw gepubliceerde teksten over actieonderzoek, 
passende onderzoeksdesigns en over de relatie tussen onderzoek en zorgpraktijk  

§ Bestudering van subsidieoproepen met daarin expliciete aandacht voor 
actieonderzoek 

§ Een inventarisatie van toonaangevende wetenschappelijke publicaties over 
actieonderzoek  

§ Een analyse van een door een geïnterviewde programmasecretaris ingediende 
casus: een ingediend voorstel tot actieonderzoek waarover tijdens het 
beoordelingsproces veel discussie heeft plaatsgevonden. 

Met toestemming van ZonMw maken we met deze publicatie de belangrijkste onderdelen 
van de verkenning voor iedereen toegankelijk. 

 Voor wie is deze publicatie? 

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over actieonderzoek: 
beleidsmakers, adviseurs, onderzoekers, zorgprofessionals, programma- en 
projectleiders, managers/bestuurders en studenten. In vogelvlucht wordt beschreven wat 
actieonderzoek is, worden alternatieve beoordelingscriteria genoemd en worden situaties 
omschreven die bij uitstek geschikt zijn voor actieonderzoek.   
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2 Wat is actieonderzoek? 
Actieonderzoek kent verschillende verschijningsvormen. Bovendien verschillen de 
meningen over wat nu wel of geen actieonderzoek is. Een geïnterviewde sprak dan ook 
terecht van “conceptual fuzziness”. Toch is op basis van de literatuur en interviews wel 
degelijk een omschrijving te geven van wat actieonderzoek is. Mogelijk zal niet iedere 
actieonderzoeker het overal mee eens zal, maar er is gezocht naar een omschrijving waar 
de meeste actieonderzoekers zich in zullen herkennen. 

In dit hoofdstuk wordt actieonderzoek allereerst gepositioneerd als 
onderzoeksbenadering en is er aandacht voor de wetenschapsfilosofische tradities waar 
actieonderzoek onderdeel vanuit maakt. Ook worden de overeenkomsten en verschillen 
tussen actieonderzoek en toegepast onderzoek besproken. Hierna volgt een aantal 
veelgebruikte definities. Tot slot worden de vijf kenmerken van actieonderzoek beschreven 
waarover onder de geïnterviewden en in de literatuur grotendeels consensus lijkt te 
bestaan. 

 Hoe actieonderzoek te positioneren 

Actieonderzoek is een onderzoeksbenadering. In tegenstelling tot wat vaak wordt 
beweerd, is actieonderzoek géén methode van onderzoek. Een actieonderzoeker kan een 
veelheid aan methoden hanteren, van kwantitatief tot kwalitatief en van single-method 
tot mixed-methods designs. 

 Actieonderzoek als onderzoeksbenadering maakt onderdeel uit van verschillende 
wetenschapsfilosofische tradities, waaronder het interpretatieve paradigma, het kritische 
paradigma, de fenomenologie, het pragmatisme en het sociaal of relationeel 
constructionistisch paradigma (zie o.a. Van Lieshout, Jacobs & Cardiff, 2018, Reason & 
Bradbury, 2008). Deze tradities hebben met elkaar gemeen dat ze sterk verschillen van 
het (post-)positivistische paradigma, omdat actieonderzoekers ervanuit gaan dat de 
wereld niet te kennen is zoals die is. Ook zien actieonderzoekers alle 
onderzoeksactiviteiten als een interventie. 

Actieonderzoekers vertrekken vanuit de aanname dat er bij alles wat we doen sprake is 
van complexe processen van “betekenisgeving” of “sociale constructie”. De betekenis die 
we aan dingen, mensen of activiteiten geven, is altijd moreel en politiek geladen. Ook 
onderzoek is aan deze processen onderhevig. Denk aan het maken van een 
probleemstelling, de keuze voor wie we wel en niet spreken tijdens een interview en de 
keuzes die we maken bij het opschrijven van de onderzoeksbevindingen in een rapport. 
Actieonderzoekers positioneren daarom de onderzoeker niet als de neutrale 
buitenstaander maar als een actieve, participerende betekenisgever die zelf voortdurend 
moreel en politiek geladen keuzes maakt. Om die reden ziet een actieonderzoeker het 
bijna als een morele plicht om met zijn onderzoeksactiviteiten iets bij te dragen aan het 
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onderzochte vraagstuk. Gedurende een onderzoek is het dus niet de kunst om – zoals in 
traditioneel, positivistisch onderzoek - zo min mogelijk invloed uit te oefenen op de 
onderzochte context, maar juist om een directe, waardevolle bijdrage te leveren aan de 
onderzochte context. 

Actieonderzoek is niet hetzelfde als praktijkgericht of toegepast onderzoek. 
Actieonderzoek is altijd praktijkgericht, maar niet al het praktijkgerichte onderzoek is 
actieonderzoek. Ook dit verschil is terug te voeren tot verschillen in 
onderzoeksparadigma’s. Bij praktijkgericht onderzoek vanuit een positivistisch paradigma 
wordt het onderzoek zelf niet gepositioneerd als interventie: het onderzoek moet kennis 
opleveren die NA het onderzoek kan worden toegepast in de praktijk. Bij actieonderzoek 
brengt de onderzoeker GEDURENDE het onderzoek al een proces van leren en veranderen 
op gang (alle onderzoeksactiviteiten worden gezien als “interventies”). 

 Definities van actieonderzoek 

Het is lastig om actieonderzoek te vatten in een definitie die zowel bondig is als de lading 
dekt. Het is dan ook niet aan te raden om actieonderzoek louter met een definitie te 
omschrijven in bijvoorbeeld subsidieoproepen en onderzoeksvoorstellen. Dan is de kans 
groot dat er nog veel vragen blijven en/of niet scherp wordt wat actieonderzoek nu 
onderscheidt van andere onderzoeksbenaderingen. Wel kan een definitie als introductie 
worden gebruikt op een uitgebreidere omschrijving van actieonderzoek. Hieronder enkele 
definities van veelgeciteerde auteurs op het gebied van actieonderzoek: 

“Action research is not so much a methodology as an orientation to inquiry 
that seeks to create participative communities of inquiry in which qualities of 
engagement, curiosity and question posing are brought to bear on significant 
practical issues.”  
Uit: The Sage Handbook of action research van Reason & Bradbury, 2018, p.1. 

 

“Action research is a family of related approaches that integrate theory and 
action with a goal of addressing important organizational, community and 
social issues together with those who experience them.”  
Uit: Doing research in your own organization van Coghlan & Brannick, 2014, p. xviii. 

 

“Actieonderzoek is een benadering van onderzoek die zowel gericht is op 
verbetering van praktijken als op het ontwikkelen van kennis omtrent die 
verbetering.”  
Uit: Actieonderzoek: principes voor verandering in zorg en welzijn van Van Lieshout e.a., 
2017, p. 2. 

 

“Action research may be defined as an emergent inquiry process in which 
applied behavioral science knowledge is integrated with existing 
organizational knowledge and applied to solve real organizational problems. 
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It is simultaneously concerned with bringing about change in organizations, in 
developing self-help competencies in organizational members and adding to 
scientific knowledge. Finally, it is an evolving process that is undertaken in a 
spirit of collaboration and co-inquiry.” 
Uit: Organization inquiry: towards a new model of the action research process, 2010, 
Shani & Pasmore, p. 439. 

 Vijf kenmerken van actieonderzoek 

Op basis van bovenstaande definities is een vijftal kenmerken van actieonderzoek1 te 
onderscheiden, die hieronder achtereenvolgens aan bod komen: 

§ Een gelijktijdig streven naar veranderen, leren en kennis ontwikkelen 

§ Participatief 

§ Aandacht voor contextualiteit 

§ Reflectief 

§ Cyclisch 

Een gelijktijdig streven naar veranderen, leren en kennis ontwikkelen 

Kenmerkend voor actieonderzoek is dat er gedurende - en door middel van - het proces 
van onderzoeken al gestreefd wordt naar het realiseren van veranderingen in de praktijk. 
Dat streven naar veranderingen kan bijvoorbeeld betekenen dat er een nieuwe interventie, 
digitale toepassing of werkwijze wordt ontwikkeld of dat er wordt gezocht naar 
oplossingen voor een door mensen in de praktijk ervaren probleem. Ook beoogt 
actieonderzoek al gedurende het onderzoeksproces bij te dragen aan de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van de mensen die direct bij het onderzoek betrokken zijn. 

Bij actieonderzoek wordt er dus gedurende het onderzoek gestreefd naar een combinatie 
van: 

a) een veranderproces c.q. het oplossen van een praktijkprobleem; 

b) een leerproces onder direct betrokkenen (professionele en persoonlijke 
ontwikkeling); 

c) het ontwikkelen van (wetenschappelijke) kennis2. 
 

 

1 ZonMw hanteert deze kenmerken inmiddels ook bij het omschrijven van actieonderzoek in subsidieoproepen 
en op de website. Zie bijvoorbeeld deze informatiepagina of de pagina van het programma Actieonderzoek 
Innovatieve Zorg.  
2 Het is belangrijk dat we ons realiseren dat ook het woord kennis een andere betekenis heeft in verschillende 
paradigma’s. In het positivistische paradigma gaat kennis veelal over universeel geldende wetten en is kennis 
objectief, bijna tastbaar en in principe overdraagbaar van de ene naar de andere context. In de meer kritische, 
constructionistische en interpretatieve paradigma’s is kennis een sociaal construct dat niet 1-op-1 van de ene 
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In een actieonderzoek wordt het onderzoek gezien als instrument waarmee leer- en 
verandereffecten kunnen worden bewerkstelligd. Tegelijkertijd wordt door het leer- en 
veranderproces kennis opgedaan die ook voor mensen buiten de onderzochte context van 
waarde kan zijn. Op deze manier gaan kennis ontwikkelen, veranderen en leren hand in 
hand. 

Per actieonderzoek kan het accent op andere doelen liggen en ook gedurende een 
actieonderzoek kunnen doelen verschuiven van bijvoorbeeld een sterke focus op een 
leerproces onder betrokkenen naar wetenschappelijke kennisontwikkeling over het 
geleerde of over ontwikkelde leermethoden. Zoals een geïnterviewde aangaf, kan het 
echter niet zo zijn dat er alleen sprake is van een streven naar veranderen of alleen een 
streven naar kennis. Als er enkel gestreefd wordt naar het veranderen van de praktijk, zou 
de term “consultancy” of “verandermanagement” meer op zijn plaats zijn. Een onderzoek 
moet wel bijdragen aan het wetenschappelijk debat. Wanneer er echter enkel wordt 
gestreefd naar wetenschappelijke kennisontwikkeling, is er geen sprake van 
actieonderzoek maar van traditioneel onderzoek. Wanneer er louter wordt ingezet op de 
persoonlijke ontwikkeling van professionals zijn labels als coaching, onderwijs of “on the 
job training” logischere termen.  

Kortom, enkel als alle drie de doelen gedurende het onderzoek worden nagestreefd, 
kunnen we spreken van actieonderzoek. 

Participatief 

Actieonderzoek is in twee opzichten participatief: a) de onderzoeker participeert in de 
context die wordt onderzocht en b) betrokkenen uit de onderzochte praktijk worden co-
onderzoeker. 

Allereerst de participatie van de onderzoeker. De actieonderzoeker wordt in 
actieonderzoek niet gezien als de passieve buitenstaander maar als iemand die samen met 
mensen in de praktijk diezelfde praktijk aan het veranderen is. Door de participatie van de 
onderzoeker leert de onderzoeker zaken en ontwikkelt de onderzoeker kennis die hij/zij 
niet zou ontwikkelen als hij/zij meer aan de zijlijn blijft staan. 

“Als de onderzoeker ervaart wat er in de praktijk gebeurt, gaat hij wezenlijk 
andere vragen stellen. Ook komt hij meer te weten over het unieke van het 
onderzochte. Pas als je de praktijk echt probeert te verbeteren of veranderen, 
leer je welke details het verschil maken. Dit leer je niet of onvoldoende als je 
als onderzoeker aan de zijlijn blijft staan” (geïnterviewde).  

 

persoon of ene context naar de andere is over te dragen. Sommige actieonderzoekers geven daarom de 
voorkeur aan begrippen als inzichten, discoursen, narratieven of werkzame principes. Om praktische redenen 
wordt hier toch voor het woord kennis gekozen. 
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Een andere belangrijke reden voor de participatie van de onderzoeker is dat hij/zij 
wetenschappelijke kennis en verander- en leermethoden inbrengt die de praktijk verder 
kunnen helpen. “Een actieonderzoeker ontzorgt mensen uit de praktijk op het leren”, aldus 
een geïnterviewde. 

De participatie van de onderzoeker heeft gevolgen voor hoe we actieonderzoek moeten 
beoordelen en betekent dat actieonderzoekers veel waarde hechten aan een reflexieve 
houding van de onderzoeker. Zie hiervoor hoofdstuk drie. 

Ten tweede de participatie van de betrokkenen. Tijdens een actieonderzoek werken de 
onderzoeker en lokaal betrokkenen gedurende het onderzoeksproces samen. Het kan dan 
gaan om samenwerking rond ontwerpprocessen, het nemen van beslissingen over het 
onderzoek en om het mede uitvoeren van bijvoorbeeld interviews en het schrijven van de 
rapportage (Van Lieshout e.a., 2017).  

De onderzoeker en de direct betrokkenen gaan tijdens een actieonderzoek samen op zoek 
naar oplossingen voor in de praktijk ervaren uitdagingen. Hier zijn op hoofdlijnen twee 
redenen voor. Allereerst omdat actieonderzoekers ervan overtuigd zijn dat mensen in de 
praktijk vaak de meeste en op z’n minst waardevolle kennis hebben van het vraagstuk dat 
centraal staat. In dit kader stelde een van de geïnterviewden dat de actieonderzoeker een 
“humble inquirer” moet zijn. Ten tweede wordt participatie van betrokkenen belangrijk 
gevonden omdat het de kans vergroot dat de inzichten die tijdens het onderzoek worden 
opgedaan (mensen in) de praktijk ook echt verder zullen helpen: 

“Als mensen een door middel van actieonderzoek ontwikkeld tool als “van mij” 
ervaren en de meerwaarde ervan zien, is de kans ook groter dat ze het gaan 
gebruiken” (geïnterviewde).  

De mate waarin lokaal betrokkenen in het onderzoek participeren kan sterk verschillen. 
Participatief actieonderzoek (PAR) kent vaak een sterke mate van participatie, waarbij 
lokaal betrokkenen in alle fasen van het onderzoek actief deelnemen. PAR heeft daarmee 
vaak een emancipatoir karakter: het wil onderdrukte groepen of mensen met beperkte 
vaardigheden of kennis op een bepaald gebied “empoweren”. Soms beperken 
actieonderzoekers de participatie van betrokkenen, bijvoorbeeld omdat zij dit te belastend 
vinden voor mensen in de praktijk. Diverse geïnterviewden waarschuwen echter voor de 
risico’s van beperkte participatie: 

“Wat ik echt niet vind kunnen is suggereren dat actieonderzoek ook mogelijk is 
zonder intensieve participatie van betrokkenen wegens te grote belasting. 
Dan is het simpelweg geen actieonderzoek meer” (geïnterviewde). 

Aandacht voor contextualiteit 

Elk onderzoek vindt plaats in een (veelal complexe) sociale context. Elke context is uniek 
door een combinatie van culturele, relationele en tijdsgebonden factoren. Bij een 
actieonderzoek wordt daarom expliciet aandacht besteed aan de gesitueerdheid van het 
onderzoek en de bevindingen. Dat betekent dat er niet wordt gestreefd naar universele 
waarheidsvinding waarbij causale relaties worden vastgesteld. Wel wordt er nagedacht 
over de wijze waarop, en de mate waarin, de lessen uit het onderzoek ook in andere 
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contexten (of andere casussen) toepasbaar zouden kunnen zijn. Zoals een geïnterviewde 
het zei: 

“Actieonderzoek richt zich op het verkennen van een probleem met mensen 
uit de praktijk, om vervolgens op zoek te gaan naar gesitueerde oplossingen. 
Maar actieonderzoek moet ook gericht zijn op het ontwikkelen van kennis die 
over praktijken heen geldig is” (geïnterviewde, nadruk door auteur). 

De aandacht voor contextualiteit maakt dat het criterium van generaliseerbaarheid vaak 
wordt vervangen door het criterium van transfereerbaarheid. Ook betekent de aandacht 
voor contextualiteit dat actieonderzoekers in artikelen en rapportages trachten de 
gesitueerdheid van het onderzoek en de gevonden oplossingen zo goed mogelijk in kaart te 
brengen. Meer hierover in de teksten over beoordelingscriteria in hoofdstuk drie. 

Reflexief 

Eerder werd al gesteld dat actieonderzoekers ervan uitgaan dat er tijdens 
onderzoeksprocessen altijd een proces van “betekenisgeving” of “sociale constructie” 
plaatsvindt3

4. Mede om die reden hebben actieonderzoekers reflexiviteit hoog in het 
vaandel staan en stimuleren zij reflectie bij zichzelf en anderen door vragen als: Waarom 
doen we de dingen zoals we ze doen? Welke aanname ligt aan deze mening ten grondslag? 
Waarom gebruiken we deze woorden en welk effect heeft dat? Waarom vinden we dit 
goed, fout of problematisch? Zou dat ook anders kunnen? 

Door het stellen van dergelijke vragen stimuleert de onderzoeker reflectie bij anderen. Het 
stellen van vragen is daarmee een van de manieren waarop de onderzoeker intervenieert 
en een proces van leren en veranderen op gang brengt. 

Reflexiviteit gaat zeker ook over politieke en ethische vragen. Omdat de onderzoeker met 
zijn onderzoek samen met anderen de praktijk aan het veranderen is, is het belangrijk dat 
er voortdurend ethische vragen worden gesteld, zoals: waarom betrekken we hem wel en 
haar niet? Welke gevolgen heeft dit onderzoek en is dat wenselijk? 

Cyclisch 

Een actieonderzoek krijgt gaandeweg vorm. Op basis van de inzichten die gedurende het 
onderzoek worden opgedaan, wordt steeds weer bepaald wat de volgende stappen zijn. 
Dat betekent dat een actieonderzoek niet volgens een blauwdruk wordt uitgevoerd. De 
betrokkenen kunnen de inzichten die tijdens - en door - het onderzoek worden opgedaan al 

 

3 Er zijn belangrijke verschillen tussen deze begrippen aangezien deze uit andere onderzoekstradities of 
wetenschapsfilosofische overtuigingen stammen. Het voert voor hier echter te ver om uitgebreid stil te staan 
bij de wetenschapsfilosofische tradities van verschillende actieonderzoekers. Meer daarover is te vinden in 
onder andere Van Lieshout, Jacobs & Cardiff (2017), McNamee & Hosking (2012) en Kieser, Nicolai & Seidl 
(2015). 
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gedurende de periode van datzelfde onderzoek omzetten in actie. In dit kader wordt ook 
wel gesproken over evaluerend leren of onderzoekend ontwikkelen.  

In de literatuur over actieonderzoek wordt vaak een actieonderzoekscyclus gehanteerd die 
overeenkomsten vertoont met de bekende “plan-do-check-act-cyclus” (PDCA). Coghlan & 
Brannick hebben het bijvoorbeeld over de fasen van “construeren”, “actie plannen”, “actie 
nemen” en “actie evalueren”. Van Lieshout et al. (2017) hebben het over cycli van “plannen”, 
“doen & observeren”, “reflecteren” en “plan herzien”. 

 Verschijningsvormen van actieonderzoek 

Zoals eerder gezegd is actieonderzoek een specifieke benadering van onderzoek en 
hanteren actieonderzoekers een veelheid aan methoden en onderzoeksdesigns. 
Actieonderzoek kent dus verschillende verschijningsvormen. Een geïnterviewde gebruikte 
in dit kader de metafoor van de gereedschapskist: 

“Je kunt actieonderzoek ook zien als een gereedschapskist, waarbij je 
afhankelijk van de vraag uit de praktijk een ander soort gereedschap kunt 
kiezen. Als we deze metafoor hanteren, zou het wel helpen om die 
verschillende gereedschappen te definiëren. Met andere woorden, je zou 
verschillende verschijningsvormen van actieonderzoek kunnen definiëren om 
concreter te maken wat voor onderzoeksdesigns/onderzoeksvoorstellen 
passen bij een bepaalde subsidieoproep” (geïnterviewde). 

Het is echter lastig om een lijstje te maken met verschijningsvormen, omdat die 
onderzoeksvormen ook vanuit een positivistisch paradigma kunnen worden uitgevoerd. De 
onderzoeker participeert dan niet actief in het onderzoek en is op zoek naar universele 
oorzaak-gevolgrelaties. Met andere woorden, veel onderzoeksvormen kunnen als 
actieonderzoek worden benaderd, maar dat hoeft niet. Dat gezegd hebbende, zijn er wel 
enkele verschijningsvormen die veel worden genoemd in de literatuur over actieonderzoek 
en door de geïnterviewden:  

• Participatory Action Research (PAR) 

• Formatieve evaluatie 

• Reflexief Monitoren in Actie (RMA) 

• Appreciative Inquiry (AI) 

• Ontwerpgericht onderzoek (design studies)  

• Generatieve discours-analyse. 

In de literatuur die is opgesomd in de tweede bijlage is meer informatie over deze 
onderzoeksvormen te vinden. 
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3 Beoordelingscriteria 
Het is vanwege de verschillen in aannames en principes soms lastig om “klassieke” criteria 
voor onderzoek toe te passen op actieonderzoek. Er zijn daarom voor actieonderzoek 
diverse criteria ontwikkeld waarmee actieonderzoeken kunnen worden beoordeeld én. op 
basis waarvan onderzoekers kritisch kunnen nadenken over de kwaliteit van hun 
onderzoek. Deze criteria komen uit de literatuur over actieonderzoek en werden ook door 
de inhoudsdeskundigen aangedragen. 

 Praktische en wetenschappelijke relevantie 

Omdat actieonderzoek al gedurende het onderzoeksproces een bijdrage wil leveren aan de 
onderzochte praktijk, dient deze praktijkwaarde (“local use value”) helder te worden in 
onderzoeksvoorstellen en -publicaties. Dat betekent onder andere dat er sprake is van een 
goede probleemanalyse. Deze probleemanalyse is bij voorkeur met mensen uit de 
onderzochte praktijk gemaakt en beantwoordt vragen als:  

§ Wordt aannemelijk gemaakt dat mensen uit de praktijk echt een probleem 
ervaren en hoe is dat probleem te omschrijven? 

§ Voor wie is dit een probleem en waarom? 

§ Waar moet een oplossing voor worden gezocht? 

§ Wie moeten participeren en waarom? 

§ Welke doelen worden met dit onderzoek nagestreefd? 

Bij het beschrijven van de praktische relevantie van een actieonderzoek dient er ook 
aandacht te worden besteed aan ethische aspecten. “Een goede probleemanalyse maakt 
mensen bewust van de moraliteit van probleemdefinities en interventies,” aldus een 
geïnterviewde.  

Net als onderzoekers vanuit een positivistisch paradigma moeten ook actieonderzoekers 
duidelijk maken hoe zij voortborduren op eerder onderzoek en hoe zij kennis ontwikkelen 
die buiten de onderzochte context van waarde kan zijn. Wat draagt dit onderzoek bij aan 
onze kennis van, of kijk op, een bepaald sociaal fenomeen, probleem of interventie? 

 Reflexiviteit 

Eerder is reflexiviteit al als kenmerk van actieonderzoek gepresenteerd. Vanwege de 
participatie van de onderzoeker is het belangrijk dat de onderzoeker continu reflecteert op 
zijn/haar eigen rol, op het onderzoeksproces en op de keuzes die worden of zijn genomen. 
Ook stimuleert de onderzoeker reflectie bij anderen door het stellen van vragen.  

Reflexiviteit betekent ook dat de onderzoeker tijdens het onderzoek nieuwsgierig is en dat 
de actieonderzoeker probeert zijn normativiteit uit te stellen. Hij/zij staat open voor 
(nieuwe en onverwachte) invalshoeken bij de verkenning van problemen en de zoektocht 
naar oplossingen.  
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“Er is sprake van slecht actieonderzoek als onderzoekers van tevoren al 
denken te weten wat goed is voor anderen. Dus als er sprake is van 
vooringenomen normativiteit. We kunnen niet niet normatief zijn, maar we 
kunnen wel proberen onze normativiteit uit te stellen” (geïnterviewde). 

“Als je je normativiteit uitstelt, zie je meer” (geïnterviewde). 

Een reflexieve onderzoeker is zich bovendien bewust van zijn onderzoeksparadigma en 
wat dat betekent voor hoe hij zijn onderzoek presenteert: 

“Het is belangrijk dat je je als onderzoeker realiseert dat dat wat jij onder 
valide kennis of een valide onderzoek verstaat, afhankelijk is van jouw 
onderzoeksparadigma. Het is belangrijk dat je als onderzoeker kunt verwijzen 
naar je onderzoekstraditie en kunt uitleggen waarom je doet wat je doet” 
(geïnterviewde). 

Voorstellen tot actieonderzoek dienen blijk te geven van reflexiviteit. Onderzoekers 
kunnen aangeven welke methoden zij gebruiken om reflexiviteit gedurende het onderzoek 
te stimuleren, zoals een “reflexief dagboek”. Een geïnterviewde actieonderzoeker 
waarschuwde daarbij wel voor navelstaarderij: een reflexieve houding moet er niet toe 
leiden dat er te veel aandacht naar de onderzoeker(s) gaat in plaats van naar het 
onderzoeksproces en de beoogde doelen. 

 Transparantie 

Het criterium van transparantie ligt in het verlengde van reflexiviteit. Het houdt in dat 
onderzoekers open en helder communiceren over de keuzes die ze maken. “Veel 
kwalitatief onderzoek is te veel een black box,” stelde een geïnterviewde. Zeker gezien het 
cyclische karakter van actieonderzoek is transparantie van groot belang: 

“Het is bij actieonderzoek een uitdaging om te bepalen of en wanneer er een 
nieuwe actie nodig is, zoals het aanpassen van de interventie. Het is 
belangrijk dat onderzoekers transparant zijn over, en goed kunnen 
onderbouwen hoe, zij tot de oordelen komen op basis waarvan wordt 
gehandeld” (geïnterviewde). 

Transparantie betekent dat de onderzoeker helder en gedetailleerd omschrijft wat er 
tijdens een onderzoek allemaal is gedaan, welke keuzes zijn gemaakt en dat die gemaakte 
keuzes goed worden onderbouwd. Een van die keuzes is natuurlijk de keuze voor 
actieonderzoek: blijkt uit een onderzoeksvoorstel of –rapport duidelijk waarom voor 
actieonderzoek is gekozen? 

Wat wordt dan onder actieonderzoek verstaan en hoe worden de principes van 
actieonderzoek vertaald naar onderzoeksmethoden? Hoe zijn die methoden precies 
vormgegeven? 

Omdat in een actieonderzoek wordt gewerkt “met en in complexe en dynamische sociale 
contexten”, gaat de actieonderzoeker ervan uit dat een onderzoek niet te reproduceren is 
(Van Lieshout e.a., 2017, p. 108). Door transparant te zijn, is het onderzoek echter wel 
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verifieerbaar en kunnen de methodische grondigheid en transfereerbaarheid worden 
beoordeeld (zie hieronder). 

 Methodische grondigheid (“rigor”) 

Actieonderzoek moet methodisch grondig worden uitgevoerd - net als onderzoek vanuit 
een positivistisch paradigma. Dat betekent dat de onderzoeker goed moet onderbouwen 
waarom voor bepaalde methoden wordt gekozen. Dat is bij een actieonderzoek extra 
uitdagend, omdat een actieonderzoek cyclisch is en er dus op basis van nieuwe 
ontwikkelingen steeds weer nieuwe keuzes worden gemaakt. Methodische grondigheid 
betreft niet alleen de onderzoeksmethoden, maar ook de methoden die worden gebruikt op 
het gebied van veranderen en leren: 

“Het is belangrijk dat er in een onderzoeksvoorstel ook aandacht besteed 
wordt aan de methoden die gebruikt zullen gaan worden voor het verander- 
en ontwikkelaspect van het actieonderzoek. Hier moet verwezen worden naar 
bestaande methodologieën en onderbouwd moet worden waarom er voor 
deze methode gekozen is” (geïnterviewde). 

In eindrapportages/wetenschappelijke publicaties moet dan vervolgens aannemelijk 
kunnen worden gemaakt dat deze methoden goed zijn toegepast. 

 Transfereerbaarheid 

Transfereerbaarheid wordt vaak als alternatief voor het criterium van 
generaliseerbaarheid voorgesteld, omdat er bij transfereerbaarheid wordt erkend dat de 
resultaten van een onderzoek niet 1-op-1 in een andere context kunnen worden 
“geïmplementeerd”. Geleerde lessen moeten altijd worden vertaald van de ene naar de 
andere context of situatie. Een geïnterviewde zegt hierover het volgende: 

“Wat mij betreft kan er nooit sprake zijn van “uitrollen”. Er is altijd een proces 
van "transleren" nodig; innovaties moeten zich steeds opnieuw uitvinden en 
situeren. Door actieonderzoek en de inzichten die ontstaan [...] kunnen 
mensen in vergelijkbare situaties wel geholpen zijn. [...] Iets werkt op een plek 
onder bepaalde omstandigheden. Als je de interventie dus wilt verspreiden, 
moet je al die omstandigheden en de voorwaarden waaronder het kan 
werken ook verspreiden” (geïnterviewde). 

“Een actieonderzoek moet altijd leiden tot kennis die voor andere praktijken 
relevant is. Actie om actie is gewoon advies. Er is sprake van algemene kennis 
als een onderzoek bijdraagt aan specifieke wetenschappelijke debatten en als 
je erover kunt publiceren. Dit kan voor een deel methodologisch zijn, maar het 
zou ook een bijdrage aan kennis van een inhoudelijk onderwerp kunnen zijn” 
(geïnterviewde). 

Transfereerbaarheid eist dus rijke omschrijvingen van het onderzoeksproces, inclusief de 
context. In het Engels wordt in dit kader ook wel gesproken van “thick descriptions”. Rijke 
omschrijvingen staan toe dat lezers een inschatting kunnen maken van de 
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transfereerbaarheid van bevindingen. Hierbij kan de CMIO-logica worden gehanteerd, 
waarbij Context, Mechanisme, Interventie en Output/outcome gedetailleerd worden 
beschreven. 
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4 Wanneer actieonderzoek? 
Actieonderzoek kan een bijdrage leveren aan een breed scala aan uitdagingen en 
vraagstukken. De kracht van actieonderzoek ligt in de combinatie van a) het direct 
bijdragen aan concrete uitdagingen in de praktijk, b) het versterken van de professionele 
ontwikkeling van betrokken en c) kennisontwikkeling over wat wel en niet werkt en 
waarom. 

Een aantal geïnterviewden merkte terecht op dat we actieonderzoek niet als “redmiddel” 
moeten zien voor situaties waarin traditioneel onderzoek niet haalbaar is. Actieonderzoek 
is een radicaal andere, alternatieve onderzoeksbenadering die op andere manieren waarde 
heeft dan meer klassieke onderzoeksbenaderingen. Er is daarbij wel een viertal situaties 
aan te wijzen waarin actieonderzoek bij uitstek geschikt is:  

• bij het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen/methoden/interventies/diensten 

• als er behoefte aan evaluatie en inzicht in effecten is 

• bij weerbarstige vraagstukken 

• bij het uitrollen van succesvolle werkwijzen (“opschalen”) 

Het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, methoden, interventies en diensten 

Allereerst is actieonderzoek geschikt voor het (door)ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, 
methoden, interventies en (digitale) diensten. Met andere woorden, als we nog niet goed 
weten hoe we een (mogelijk nog onvolledig geanalyseerd) probleem moeten oplossen of 
we de zorg slimmer kunnen organiseren. Denk hierbij aan het vinden van een manier om 
multiprobleemgezinnen te helpen of om professionals het beste op te leiden in het 
omgaan met “verward gedrag”. Door de samenwerking tussen onderzoeker en mensen uit 
de onderzochte praktijk, wordt een vraagstuk vanuit diverse perspectieven bekeken, 
doorgrond en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht. De methodische en 
inhoudelijke kennis en kunde van de actieonderzoeker wordt verbonden aan de kennis en 
kunde van mensen uit de praktijk (het “praktijkweten”).  

Ideeën voor betere zorg krijgen op deze manier vaak een betere kans van slagen hebben, 
aldus een geïnterviewde:  

“Er wordt vaak effect-onderzoek gedaan naar innovaties waarbij gedurende 
het ontwikkel- en implementatietraject geen veranderkundige technieken zijn 
toegepast. […] Logisch dat er dan geen positieve effecten gevonden worden. 
Dat zegt echter weinig over de interventie/vernieuwing, maar alles over hoe 
deze wordt toegepast. […]. Bij goed actieonderzoek zou zo’n concept een 
betere kans van slagen krijgen, vanwege het participatieve karakter en omdat 
de actieonderzoeker als facilitator veranderkundige technieken toepast. 
Goede innovatieconcepten hebben met actieonderzoek een hogere 
slagingskans en er kan dan vervolgens beter worden onderzocht wat de 
effecten binnen de context van het actieonderzoek zijn” (geïnterviewde). 
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Als er behoefte aan evaluatie en inzicht in effecten is 

Vaak is er de behoefte om een programma, project en/of nieuwe werkwijze te evalueren. 
Ter verantwoording, lering, als basis voor beleid of misschien wel om een nieuwe manier 
van werken structureel gefinancieerd te krijgen.  
Klassieke evaluaties en effectstudies leveren vaak pas aan het einde van het onderzoek 
inzichten en kennis op waarmee een bepaalde werkwijze/innovatie/methode/digitale 
dienst kan worden doorontwikkeld. Soms zien onderzoekers en professionals al 
halverwege een effectstudie dat aanpassingen nodig zijn voor een gunstig effect, maar 
moeten zij eerst de evaluatie volgens plan afronden om daarna te kunnen concluderen en 
bijstellen. Bij een actieonderzoek is het juist de insteek om al tijdens een programma of 
project tussentijdse inzichten te vertalen naar verbeteringen.  
Vaak is er bij klassieke evaluaties ook slecht zicht op wat nu precies het succes of falen 
van iets verklaart. Dat moet dan achteraf geduid worden. Door de participatie van 
onderzoekers en betrokkenen ontstaan bij een actieonderzoek belangrijke inzichten in hoe 
gevonden effecten te verklaren zijn. Hiermee is actieonderzoek een interessant alternatief 
voor klassieke evaluaties en effectstudies. 

Weerbarstige vraagstukken 

Ten derde is actieonderzoek waardevol bij zogenaamde weerbarstige vraagstukken 
(“wicked problems” of “ongetemde problemen”). Hiervan is sprake wanneer er veel 
ambiguïteit en onzekerheid bestaat. Bij een weerbarstig vraagstuk zijn veel stakeholders 
met verschillende normen, waarden en belangen betrokken en kunnen we niet voorspellen 
hoe een verandering zal uitpakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT-innovaties. Het is 
onduidelijk wat precies de effecten gaan zijn op de efficiëntie, kwaliteit van zorg en 
beleving van betrokkenen en er is bovendien onenigheid over de wenselijkheid van de 
innovatie. Dit omdat mensen verschillende opvattingen hebben over goede zorg en de 
taken en verantwoordelijkheden van diverse actoren. Actieonderzoek kan dan waardevol 
zijn doordat het de verschillende opvattingen (“discoursen”) inzichtelijk maakt, aanzet tot 
reflectie en actoren meer begrip voor elkaar laat hebben (Pluut, 2017). 

Het uitrollen van succesvolle werkwijzen (“opschalen”) 

Ten derde is actieonderzoek geschikt voor het transfereren van de inzichten uit eerdere 
onderzoeks- en verandertrajecten: Hoe verspreiden we de inzichten van onderzoek naar 
interventie A in context A naar context B? Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat 
zorgprofessionals ook echt hun handen regelmatig wassen omwille van de handhygiëne 
nu we met elkaar kunnen vaststellen dat dat de patiëntveiligheid ten goede komt? Een 
actieonderzoeker kijkt naar wat we door eerder onderzoek al weten over dit vraagstuk en 
probeert op basis daarvan de interventie samen met de lokaal betrokkenen in een nieuwe 
context vorm te geven. Tijdens dit proces van transfereren/transleren, kunnen weer 
nieuwe inzichten ontstaan over de succesfactoren van een innovatie (kennisdoel) en vindt 
er een proces van draagvlakverwerving en leren onder de betrokkenen plaats (leer- en 
veranderdoel). 
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“Bij een goed actieonderzoek is er sprake van bricoleren en transleren. Een 
slimme innovator gaat op zoek naar wat we al weten over de werkzame 
principes en probeert die toe te passen in een nieuwe context en bij een 
nieuwe innovatie” (geïnterviewde). 
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5 Nawoord  
Dit onderzoek is uitgevoerd voor ZonMw, maar hopelijk voor vele beleidsmedewerkers, 
adviseurs, onderzoekers, zorgprofessionals en programma- en projectleiders een 
waardevolle bron van informatie over actieonderzoek. Wij willen alle mensen bij ZonMw 
en de experts daarbuiten heel hartelijk danken voor het delen van hun visie op, en 
ervaringen met actieonderzoek. Bijzondere dank gaat uit naar Jolanda Huizer, als 
programmamanager Actieonderzoek Innovatieve Zorg en opdrachtgever van de voor 
ZonMw uitgevoerde verkenning. 

Heb je naar aanleiding van deze publicatie nog vragen? Of ben je enthousiast geworden en 
wil je eens met ons sparren over jouw idee voor een actieonderzoek? Wil je getraind 
worden in actieonderzoek? Zoek contact met ons op info@pluutpartners.nl, bekijk ons 
opleidingsaanbod of bel met een van onze actieonderzoekers. Hun contactgegevens staan 
op de website. Veel succes met jullie actieonderzoek! 
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Bijlage 1. Gehouden interviews 
Van elk van de interviews is een verslag gemaakt. Deze is verstuurd naar de 
geïnterviewden met de vraag deze aan te vullen/aan te scherpen. Dit leidde in de meeste 
gevallen tot enkele aanpassingen, waarna de verslagen zijn goedgekeurd en er een 
akkoord is verkregen om de interviews anoniem te verwerken in deze rapportage. 
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§ Cule Cucic, programmacoördinator cluster GGz 

§ Marleen Bink, programmasecretaris DoelmatigheidsOnderzoek 

§ Jojanneke Hillmann, programmasecretaris Effectief werken in de jeugdsector 

§ Mirre Hubers, programmasecretaris Actieprogramma Maatschappelijke 
Diensttijd 

§ Merel Keizer, programmamedewerker Actieprogramma Verward Gedrag 

§ Marie-José van Rooij, adviseur Zorg en Ondersteuning in de Buurt 

§ Henk Smid, directeur 

§ Jasmijn Timp, programmasecretaris Goed Gebruik Geneesmiddelen 

§ Milly Vesters, programmasecretaris Zwangerschap en Geboorte 

 

Buiten ZonMw 

§ Daan Andriessen, Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan de 
Hogeschool Utrecht 

§ Roland Bal, hoogleraar Healthcare Governance aan de Erasmus School of Health 
Policy & Management en lid van de commissie Actieonderzoek Innovatieve Zorg 
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en Sport 
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§ Markus Oei, KNO-arts in het Flevoland Ziekenhuis en indiener van een 
onderzoeksvoorstel 

§ Rob van der Sande, lector eerstelijnszorg aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen en lid van de commissie Actieonderzoek Innovatieve Zorg 

 

Deelnemers aan de focusgroep 

Op 28 juni 2018 werd in Utrecht de eerste projectleidersbijeenkomst gehouden in het kader 
van het programma “actieonderzoek innovatieve zorg”. Tijdens deze bijeenkomst is een 
focusgroep gehouden over het wat, waarom en hoe van actieonderzoek. Het verslag van 
de focusgroep is verwerkt in deze rapportage. Aan de focusgroep namen de volgende 
personen deel: 

§ Rob Baars, projectmanager, Radboudumc 

§ Prya Badrie-Moennalal, programma-assistent, ZonMw 

§ Erik Buskens, hoogleraar health technology assesment, UMC Groningen 

§ Hannah Dijkhuis, programmacoördinator, ZonMw 

§ Esther de Groot, educational researcher, UMC Utrecht 

§ Karin Hagoort, teamleider innovatie psychiatrie, UMC Utrecht 

§ Anette Hegeman, psychiater, St. Antonius Ziekenhuis 

§ Rosella Hermens, Senior onderzoeker Radboudumc 

§ Jolanda Huizer, programmasecretaris, ZonMw 

§ Ant Lettinga, senior onderzoeker epidemiologie, UMC Groningen 

§ Niek de Wit, hoofd afdeling huisartsengeneeskunde van het UMC Utrecht en 
medisch directeur van de Julius Gezondheidscentra Leidsche Rijn 

§ Dorien Zwart, professor afdeling huisartsengeneeskunde, Medibil 
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