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Het verbinden van formele en informele ondersteuning 
met vraagpatronen
ErikpJansenp&pMarthapvanpBiene

Inpditphoofdstukpwordtpingegaanpoppdeptoepassingpvanpvraagpatronenonderzoekpalsp
middelpompformelepenpinformelepondersteuningptepverbinden.pHierbijpwordtpnadrukkelijkp
nietpalleenpgekekenpnaarpzorg,pmaarpookpnaarpmeerpbredepvormenpvanpondersteunendep
activiteitenpwaarpburgerspvanpprofiterenpenpinpparticiperen.pInpdezepbenaderingpwordenp
burgerspinphunpkrachtpgezet,pinptegenstellingptotpdepzogehetenpdoelgroepenbenaderingp
waarbijpburgerspbenaderdpwordenpinptermenpvanpproblematiekenpofptypenpburgers.pDoorp
consequentpdepdialoogpenpdepcocreatieptepzoekenpwordtpgestreefdpnaarpnieuwepverbin-
dingenptussenpformelepenpinformelepdienstverlening.pHiermeepwordtpconcretepinvullingp
gegevenpaanphetpbegrippCivilpSociety,pwaarinpburgerspactiefpbetrokkenpzijnpbijphunpsamen-
leving.pAanpdephandpvanpeenpvraagpatronenonderzoekpinpdepNijmeegsepwijkpHatertpwordtp
uitgelegdphoepdepinnovatiemethodiekpinpzijnpwerkpgaatpenphoeppraktijkinnovatiepinpfor-
melepenpinformelepondersteuningpgestaltepkrijgt.

	 Casusbeschrijving:	De	Nijmeegse	wijk	Hatert

DepNijmeegsepwijkpHatertpispeenpvoormaligpdorppenpthanspkadastralepdeelgemeentepvanp
Nijmegen.pMetpongeveerp9500pinwonerspisphetpdepgrootstepwoonwijkpvanpdepstad.pDep
wijkpkentpeenpgrotepverscheidenheidpaanpetnischepgroepenpmetp18%pvanpniet-westersp
allochtonepafkomstp(tegenp12%pinpNijmegenpalspgeheel).pVanpdepjongerenpisp30%pvanp
allochtonepafkomst.pHatertpispalspwijkpalplangerpeenpgebiedpmetpsociaal-maatschappe-
lijkepproblematiekpenpbijbehorendepkenmerken:peenplaagpinkomenpvoorpruimpdephelftp
vanpdephuishoudens;pgemiddeldplaagpopleidingsniveau;pveelpinwonerspontvangenpeenp
uitkering;pgrootpaantalp“gewichtsleerlingen”poppdepscholen.pErpispeenptoenamepaanpzwak-
kerephuishoudenspterwijlpmeerpkapitaalkrachtigephuishoudenspwegtrekken.pOokpsprekenp
zowelpbewonerspalspprofessionalsphunpzorgpuitpoverpdiversepverschijnselenpinpdepwijk.p
(OngedeeldpHatert,p2007).

InpsamenwerkingpmetpwelzijnsorganisatiepTandempispdoorphetp lectoraatpLokalep
DienstverleningpvanuitpKlantperspectiefpvanpdepHogeschoolpvanpArnhempenpNijmegenp
eenponderzoekpuitgevoerdpompinpHatertpvraagpatronenpvanpburgersptenpaanzienpvanp
wonen,pwelzijnpenpzorgptepontdekken.pDaarbijpispgekozenpvoorpeenpgebiedsgebondenp
aanpakpenperpwerdpexplicietpbeoogdpdatpdepconclusiespvanphetponderzoekpdepuitgangs-
puntenpzoudenpvormenpvoorpdepontwikkelingpvanpnieuwpaanbodpinpdepwijk.pDitpaanbodp
zouptotpstandpmoetenpkomenpinpnauwepsamenwerkingptussenpbetrokkenplokaleppartners.

Depessentiëlepkenmerkenpvanphetponderzoekpwarenpalspvolgt.pTenpeerstepwasphetpper-
spectiefpvanpbewonerspvanpHatertphetpprimaireponderwerppvanponderzoekpwaarvoorpopenp
interviewspmetpeenpsteekproefpvanp42pburgerspzijnpgehouden.pTandempispvanuitphaarp
invalshoekpimmerspmetpnamepgeïnteresseerdpinpdepwelzijnsvraagpvanpburgerspzelf.pTenp
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tweedepbestondphetponderzoeksteampuitpeenpgemengdepgroeppvanp(ervarenpenplerende)p
socialeppraktijkonderzoekers,pprofessionalspvanpTandempenpstudenten.pHetpbetrofpdusp
eenpmultidisciplinairponderzoeksteam.pTenpderdepwerdpgebruikpgemaaktpvanpeenpnar-
ratievepmethodepvanpinterviewenpenpanalyserenpwaarmeephetpletterlijkepverhaalpvanpdep
burgerpdoorphetpheleponderzoeksprocespcentraalpblijftpstaan.pDezepverhalenpvanpburgersp
werdenpgeanalyseerdpoppoverpwelkeponderwerpenpwordtpgesproken,pvanuitpwienspper-
spectief,penpwelkepkwalificatiepoverphetponderwerppwordtpgegeven.pTotpslotpwerdenpdezep
(fragmentenpvan)pverhalenpvanpburgerspdoorpdepverschillendepbetrokkenenpgeanalyseerd.

Depanalysepvanpbewonersnarratievenpleiddeptotpdepidentificatiepvanppatronen.pDezep
patronenpbestaanpuitptweeptypenplogicapoverphoepbewonerspdepwijkpervaren.pDepmeer-
derheidphangtpeenplogicapaanpdiepkanpwordenpaangeduidpalspcultuurpessimisme.pDezep
meerderheidslogicapwordtpgekenmerktpdoorpdepneigingpvanpdezepbewonersptepvindenpdatp
“vroegerpallespbeterpwaspdanphetpnupis”.pDepbetreffendepgroeppburgerspsteltprespectpnodigp
tephebben,penptoezichtpenpcontrolepoppmisstandenpinpdepwijkptepeisen.pDaarnaastpwillenp
zepvooralpgeenplastphebbenpvanpanderenp(passieveptolerantie),pmaarpwillenpzepjuistpwelp
eenpgevoelpvanpveiligheid.pWatpzepertegenoverpkunnenpstellenpalspeigenpbijdragepispeven-
welpalleenpmachteloosheidpenpcultuurpessimismepalspbasishouding.

Tegenoverpdezepmeerderheidpstaatpechterpeenpveelpkleinerepgroepp(vooralpbestaandep
uitpbewonerspvanpallochtonepafkomst)pdiepeenplogicapaanhangtpdiepwepkunnenpaandui-
denpmetpIt takes a village.pDitpispeenpafleidingpvanphetpAfrikaansepgezegdepwaarmeepwordtp
verwezenpnaarpdepdoorpdepextendedpfamilypgezamenlijkpgedragenpverantwoordelijkheidp
voorpdepopvoedingpvanpkinderen:pItptakespapvillageptopraisepapchild.pDeppersonenpdiepdezep
minderheidslogicapaanhangenphebbenpgelijkheidpnodig,peisenpdatpwijkbewonerspsamenp
gaanpstaanpvoorpdepwijkpenpvoorpelkaar,pwillenpvriendschappalspvoorbeeldpvanpactievep
tolerantiepvanpelkaar,penpkunnenpzelfpaanpditpallespbijdragenpdoorpmetpelkaarpinpgesprekp
tepgaan,pelkaarptepwaarderenpenpnieuwsgierigheidpjegenspdepanderpteptonen.

Napvoltooiingpvanphetponderzoekpbleekpsaillantpgenoegpbijpnaderepanalysepvanphetp
wijkactieplanpvanpdepgemeentepNijmegenpdatpditpplanpinpdepbasisptegemoetpkomtpaanp
depmeerderheidslogica.pOftewel,phetpplanpbestondpuitpbeleidsspeerpuntenpmetpalspbood-
schap:pHatertpmoetpveiliger,perpmoetpmeerptoezichtpoppdepjeugd,pinwonerspmoetenpmeerp
ofpweerpgaanpwerken,pinwonerspmoetenpmeerpgaanpbewegen.pBijpelkpvanpdezepspeerpun-
tenpwordtpuitgegaanpvanpdepmachteloosheidpenphetpgebrekpaanpzelfpnemenpvanpverant-
woordelijkheidpdoorpburgerspzelf.pInphetplichtpvanpdepgevondenpmeerderheids-penpmin-
derheidslogicapvielpdanpookpoppdatphetpwijkactieplanp(OngedeeldpHatert,p2007)pvrijwelp
uitsluitendpdepmeerderheidslogicapleekptepfaciliteren.pOmdatpmensenpdiepdepmeerder-
heidslogicapaanhangenpgeneigdpzijnpzichzelfpbuitenpdezeplogicaptepplaatsenp(immers:palsp
ikpvindpdatperpmeerptoezichtpmoetpkomen,pbedoelpikpuiteraardptoezichtpoppiemandpandersp
danpmijzelf)penpanderenpbijpvoorbaatpverdachtpzijnpalspzep“last”pveroorzaken,pligtpdep
nadrukpbijpdepmeerderheidslogicapnietpoppdepdialoog,pmaarpopprepressie.pDaarmeepispzijp
gebaseerdpoppondemocratischepuitgangspunten,penpuiteraardpisphetpzachtpgezegdptwijfel-
achtigpalspgemeentepenpwelzijnsorganisatiespzichpmetpnameprichtenpopphetpbedienenpvanp
dezepmeerderheid.pVanuitphetpperspectiefpvanpformelepversuspinformelepondersteuningp
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legtphetpwijkactieplanphetpprimaatpdanpookpbijpdepformelepinstantiespenponderstreeptpzep
daarmeepdepstatuspapartepvanpformelepondersteuning.pAlspdeplijnpvanphetpwijkactieplanp
depenigepstrategiepvormt,plijktphetpleggenpvanpverbindingenptussenpformelepenpinformelep
vormenpvanpondersteuning,pmeerpconcreetpdepverbindingenpenpondersteunendeprollenp
vanpburgerspinprelatieptotpelkaar,phelaaspeenpdoodlopendepweg.

Enigepafstandpnemendpvanphetpprocespdatpzichpinpbovenstaandepcasuspheeftpvoltrok-
kenpisphetpbelangrijkpstilptepstaanpbijpwatpdepgevolgenpzijnpgeweestpvoorpopdrachtgeverp
Tandem.pZowelponderzoeksprocespalsponderzoeksresultatenphebbenpbijpbestuurpenppro-
fessionalspvanpTandempgeleidptotpmeerpinzichtpinpdepwaardesystemenpvanpdepburgerspinp
Hatertpalsookptotphetpbesefpdatpditpinzichtpwaardevollephandvattenpbiedtpvoorpeenpduur-
zaampenpconstructiefpwelzijnsinterventieprogrammapinpprobleemwijkenpinpNijmegenpinp
hetpalgemeen,penpinpHatertpinphetpbijzonder.pOokpheeftpditpgeleidptotphetpbesefpdatpdep
operationelepconsequentiespvanpdepnieuwepinzichtenpnietppasklaarpwordenpaangeleverdp
inphetponderzoek:phetpispaanpdepwijkprofessionalspompsamenpmetpbewonerspinterventiesp
tepontwerpenpdiepinpovereenstemmingpzijnpmetpdepgevondenpinzichten.pDaarbijpwordenp
zijperkendpinphunpuitvoerendepcompetentie,penpwordenpzijpdaarinpduspserieuspgenomen.p
TenslottepheeftphetponderzoekpookplatenpzienpdatpTandempnietpalleenpkanpopererenpmaarp
juistpeenpbindendeprolpkanpvervullenpinphetpinplijnpbrengenpvanpdephoeveelheidpaanprela-
tiefplosstaandepinitiatievenpdiepinpHatertpeenpverbeteringpvanpdepsocialepinfrastructuurp
enpcohesieptotpstandpwillenpbrengen.pDepmeer-penpminderheidslogicapbiedenpdaarinpeenp
helderpreferentiekader.pInphetpvervolgprojectpwordtpdanpookpingezetpopphetporganiserenp
vanpdepdialoogptussenpdepveelheidpaanpbestaandepinterventiespompoppgrondpdaarvanpeenp
impulsptepkunnenpgevenpaanphetpfaciliterenpvanpdepkrachtenpvanpburgersphetpItptakesp
apvillage-perspectiefpaanhangen.pDoorpdepgekozenpnieuwepstrategiepwordtpTandempdanp
ookpinpstaatpgesteldpompjuistpinpdepverbindingenptussenpformelepenpinformelepvormenp
vanpondersteuningptepbouwenpaanpdepkrachtpvanpdepwijkpHatert.

Ompeenpindrukptepgevenpaanpwelkpsoortpverbindingenpgedachtpkanpworden,pnemenp
wepalspvoorbeeldpeenpconcreetpvraagpatroonpuitphetponderzoek:p“Hoephelpenpgeneratiesp
elkaarpinpHatert?”pHetpbleekpdatpjongerenpalspgroeppvoornamelijkpalspdaderspofpalspslacht-
offerspenpdusplouterpinpnegatieveptermenpwerdenpbeschreven.pTegelijkertijdpwerdenpdep
beeldenpoverpouderenpgekenmerktpdoorptermenpalsp“nietpmeerpkunners”,ppersonenpdiep
nietpmeerpinpstaatpzijnpproductiefptepzijnpvoorphunpomgeving,penpdezepalleenpmaarptotplastp
zijn.pDepvraagpwaarpdepprofessionalspvervolgenspmeepworsteldenpwas,phoepdezepgenera-
tiespnaderptotpelkaarptepbrengenpzijn.pDaarbijpkanpgedachtpwordenpaanpactiviteitenpvanp
ouderenpvoorpjongerenpenpvicepversa.pDoorpinpdezepoplossingsrichtingptepzoekenpzullenpdep
generatiespweerpmetpelkaarpinpcontactpkunnenpkomenpenpwelpvanuitpondersteuningpaanp
elkaar.pEchterpdepspecifiekepsituatiepinpHatertpmetpzijnpgrotepaantalpprojectenpmaaktphetp
onwenselijkpweerpnieuwepinitiatievenptepondernemen.pInpplaatspdaarvanpwordtpmomen-
teelpdanpookpgeëxploreerdphoepdepbestaandepprojectenpkunnenpwordenpgerecombineerdp
ompintergenerationelepondersteuningptepbereikenpenpformelepenpinformelepondersteu-
ningpoppeenpzopnatuurlijkpmogelijkepmanierptepverbinden.pProfessionalspvanpTandempheb-
benphetpdaarompalsphunptaakpopgevatpomptepfaciliterenpdatpdepbestaandepinitiatievenp
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metpelkaarpinpcontactpwordenpgebrachtpomptepkijkenpofperpoppdiepmanierpmeerwaardep
gecreëerdpkanpworden.pHieronderpzullenpwepingaanpoppdepachtergrondenpenpdepvoorge-
schiedenispvanpdepmethodiekpzoalspinpdepcasuspbeschreven.

	 Achtergronden	en	voorgeschiedenis

Waarphetpwonen,pwelzijnpenpzorgpbetreftpzijnperpnetpzoveelpperspectievenpalsperpmensenp
zijn.pIederpmenspheeftpimmerspeenpvisiepoppzijnpeigenpkwaliteitpvanplevenpenpzalpvaakp
ookpideeënphebbenpoverphoepdezepopphetpgewenstepniveauptepkrijgenpofptephoudenpis.p
Depvraagpdiepzichpdanplogischerwijspopwerptpis:phoepisphetpmogelijkpompbeleidpenpaan-
bodptenpaanzienpvanpwonen,pwelzijnpenpzorgpzopopptepzettenpdatpdezepaansluitenpbijpwatp
depgebruikers,pburgers,pdaadwerkelijkpvanpbelangpachten.pOftewel:phoepkompjepvanuitp
alpdiepverschillendepperspectieven,pvanpalpdiepverschillendepburgersptotpwerkbarepbeel-
denpenpuitgangspuntenpvoorpdepinrichtingpvanpdienstverleningpenpondersteuning.pEnpnogp
veelpbelangrijker:phoepkrijgpjepeigenlijkpinzichtpinphetpperspectiefpvanpdepburger.pOmptotp
burgerparticipatiepenpeenpgoedepbalanspinpformelepversuspinformelepzorg-penpdienstver-
leningptepkunnenpkomenpisphetpessentieelpompdatpinzichtpinphetpwaardensysteempvanp
depburgerptephebben.pDezepoverwegingpispvoorpStichtingpMAATp(eenpsamenwerkingpvanp
14paanbiederspwonen,pwelzijnpenpzorgpinphetpNijmeegse)pdepaanleidingpgeweestpomphetp
lectoraatpLokalepDienstverleningpvanuitpKlantperspectiefpdepopdrachtptepverstrekkenpomp
eenpinstrumentptepontwikkelenpvoorpdepanalysepvanpdepvragenpvanuitpklantperspectief.p
DepeerstepconcretepopdrachtpdaarbijpwaspdiepvanpwelzijnsorganisatiepTandempinpboven-
genoemdepcasuspHatert.

Hetpvraaganalyse-instrumentpispspeciaalpontwikkeldpompdepvragen,pbehoeftenpenp
redeneringenpdiepmensenphebbenptenpaanzienpvanpwonen,pwelzijnpenpzorgptepreconstru-
eren.pDezepsamenhangenpinpvragen,pbehoeftenpenpredeneringenpwordenpaangeduidpmetp
deptermpvraagpatronenp(vanpBiene,p2008).pMetpreconstruerenpwordtpbedoeldpdatpdepvra-
genpenpbehoeftenpdoorpdepbetrokkenenpwellichtpnietpletterlijkpzopzijnpbenoemd,pmaarpwelp
onderliggendpzijnpaanpdepdaadwerkelijkepverhalen.

Inpdepmethodiekpwordenpkwalitatievepgegevenspverzameldpenpmetpeenpoppdepnar-
ratologiepgestoeldepanalysemethodeponderzocht.pNarratologiepispdepstudiepvanpdepwij-
zepwaaroppmensenptaalpgebruikenpomphunpwereldptepbeschrijven,poftewelphoeptaalpzichp
gedraagtpinpzijnpnatuurlijkepomgevingp(Culler,p2001).pDeponderliggendepaannamepispdatp
mensenphunpidentiteitpvormpgevenpviaphetpgebruikpvanptaalpinpdepsocialepinteractiep(Hol-
steinp&pGubrium,p2000).pInphetpinstrumentpispduspzowelpdepinhoudpalspdepvormpvanpdeptaalp
waarmeepmensenphunpdagelijksplevenpbeschrijvenponderwerppvanpstudie.pViapeenpwoor-
delijkpverslagpvanpeenpinterviewpwordenpdepverhalenpvanpbewonerspinpbeeldpgebrachtpenp
geanalyseerdpoppwatp(overpwelkeponderwerpenpwordtpgesproken),pwie (vanuitpwelkpper-
spectiefpofpschaalgroottepwordtpdepuitspraakpgedaan)penphoepvanpdepnarratievenp(welkep
kwaliteitpwordtphetponderwerpptoegedicht).pVoorphetpwatpwordtpgebruikpgemaaktpvanp
eenpspeciaalpvoorpwonen,pwelzijnpenpzorgpgeconstrueerdpcodeersysteempdatpispgebaseerdp
opponderpanderepdepICFp(WHO,p2001)penpkwaliteitpvanplevenpindicatorenpdoorpSchalockp
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enpBegabp(1990).pVoorphetpwiepenphoepwordtpgebruikpgemaaktpvanpcodeercategoriëënpdiep
meerpstriktpafkomstigpzijnpuitpdepnarratologischeptheorie,pmaarpwaarpnodigpzijnpaange-
pastpaanpdepterminologiepvanphetpveldpvanpwonen,pwelzijnpenpzorg.pDoorpdepverhalenp
metpbehulppvanpditpcodeersysteempinpverschillendepconcentrischepenpduspiteratievepron-
despmetphetponderzoeksteamptepanalyserenpwordenppatronenpinpdepverhalenpopgespoordp
dieptenslottepleidenptotpoverstijgendepinzichten,pdepvraagpatronen.pDezepvraagpatronenp
biedenpaanknopingspuntenpvoorpmogelijkepnieuwepwelzijns-penpzorgdienstenpenp-pro-
ducten.pZepgevenpspecifiekpinzichtpinpwatpmensenpnodigphebbenp(needs),pwatpzepeisenp
(demands),pwatpzepwillenp(wants)penpwatpzepkunnenp(competences).pBelangrijkpispwelp
datpinpdepmethodiekppaspformeelpwordtpgesprokenpvanpvraagpatronenpalspdepverworvenp
inzichtenpookpdoorpdeprespondentenpzelfpwordenp(h)erkend.pDepstapsgewijzepprocedurep
vanpdepmethodiekpstaatpafgebeeldpinpFiguurp1.

Figuur	1.	Vraagpatronenmethodiek	als	procedure.	

Vanplinksbovenpnaarplinksonderpzijnpdepstappenpalspvolgt:perpwordtpeenpopenpinterviewpgehoudenpmetpeenpres-

pondent;phetpgesprekpwordtpgetranscribeerdp(letterlijkpuitgewerkt)penpopgedeeldpinpcoherentepfragmenten;pdezep

fragmentenpwordenpmetpbehulppvanphetpcodeersysteempgeanalyseerd;pallepgeanalyseerdepinterviewspwordenp

opgenomenpinpeenpdatabase;poppgrondpvanpdeptranscriptiespinpdepdatabasepwordenpdepdominantepenpherken-

bareppatronenpgesignaleerd;pdeppatronenpwordenpgeformuleerdpenpvormenpalspconceptvraagpatronenpdepinputp

voorpeenptransdisciplinairpgesprekpmetpbeleidsmakers,pprofessionalspenpgeïnterviewden.pInpdeptekstboxpinphetp

middenpvanpdepfiguurpstaanpenigepdetailsprondphetponderzoekpzoalspdatpzichpinpdepNijmeegsepwijkpHatertpheeftp

afgespeeld.
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Voorpwatpbetreftpdepinhoudelijkepprincipespvanphetpvraagpatronenonderzoekpalspmetho-
diekpkunnenpdriepaspectenpwordenponderscheiden:pdepmethodiekpalsponderzoeksinstru-
ment;pdepmethodiekpalspleer/professionaliseringsinstrument;penpdepmethodiekpalspinnova-
tie-instrument.

Depmethodiekpalsponderzoeksinstrumentpverschaftpoppbasispvanpopenpinterviewsp
inzichtpinphetpwaardesysteempenpdeplogicapvanpdepgeïnterviewden.pDatpbetekentptenp
eerstepdatpdepconclusiespvanpeenpvraagpatronenonderzoekpabstractpvanpaardpzullenpzijn:p
waardesysteempenplogicapzijnpimmerspgeenpconcretepgedragingen,pmaarpverwijzenpnaarp
psychologischepconstructenpdiepalspcognitieve,psocialepenpemotioneleponderleggersptenp
grondslagpliggenpaanpconcreetpgedrag.pDaarmeepverschaffenpzepdepessentiëlepingrediën-
tenpvoorpeenpduurzamepenpzuinigeptheoriepoverpdepideaaltypischeppersoon.pZoalspmetp
elkeptheoriepgeldtpduspookpdatpdeptheoriepinzichtpgeeftpinphetpmechanisme,pmaarpdatphetp
zaakpisptoetsbarepvoorspellingenpvanpdeptheoriepafptepleiden.pTenptweedepbetekentphetp
daarompookpdatpwaardesysteempenplogicapdepbasispkunnenpvormenpvoorpeenpdaadwerke-
lijkepkantelingpinphetpdenkenpvanpdepprofessionalpvanphetpperspectiefpvanpdepaanbiederp
naarphetpperspectiefpvanpdepklantvraag.pDepvraagpatronenpkunnenpnamelijkpslechtspwor-
denpgeoperationaliseerdpdoorpzeptepformulerenpalspconcretepbehoeften.pDitpgebeurtpinpdep
laatsteptransdisciplinairepstappvanpdepmethodiekpalspallepbetrokkenenpsamenptotpbeteke-
nisgevingpenpmogelijkepactiespkomenpoverpdepgevondenpwaardenpenplogica’s.

Hetpprofessionaliseringsaspectpvanpdepvraagpatronenmethodiekpkentpalspgrondprincipes:p
transdisciplinariteitpenpdialoog.pTransdisciplinairepkennisontwikkelingpwordtpvolgensp
RegeerpenpBundersp(2007,pp.p12)pgekenmerktpdoorphetpfeitpdatp(mono-,pmultipenpinterdis-
ciplinaire)pwetenschappelijkepkennispdeelpuitmaaktpvanphetpgezamenlijkpoplossingspro-
cespenpdatptegelijkertijdpdatpprocespookpdeelpuitmaaktpvanpdepwetenschappelijkepkennis-
ontwikkeling.pErpispduspeenpintrinsiekepverwevenheidpvanpwetenschappenppraktijk.pDoorp
transdisciplinairptepwerkenpwordtpdanpookpvanuitpdemocratischepprincipespeenpberoepp
gedaanpoppdepbijpbetrokkenenpaanwezigeprelevantepcompetentiepmetpbetrekkingptotphetp
probleem.pDeelnemerspwordenpinpdatpprocespalspgelijkwaardigeppartnerspgezien,pelkpmetp
hunpeigenpexpertisepenpkracht,pvanpwaaruitpzijpeenpinpprincipepconstructievepbijdragepaanp
hetponderzoeks-penpimplementatieprocespleveren.pHierbijpgeldtpdatpprofessionalsplerenp
oppeenponderzoeksmatigepmanierptepwerkptepgaanpvanuitpnarratievepprincipes.pInpditpver-
bandpwordtperpeenpnieuwepsituatiepopgezetpwaarinpdepprofessionalpvanuitponderzoeks-
doeleindenpgedwongenpwordtpomptepluisterenpenpzijnpmanierpvanpvragenpstellenpaanp
kritischepreflectiepteponderwerpen.pDoorpinpeenpleersituatiepdepresultatenpvanpdepinter-
viewsp(transcripties)psystematischptepanalyserenpinphetpkaderpvanphetponderzoekpkrijgtp
depprofessionalpinzichtpinphoephijpdepdingenpnupdoetpenpofpdatpwelpnaarpwenspis.pHierbijp
wordtpdepnadrukpgelegdpoppgelijkwaardigheid.pAlleenpbijpleerprocessenpmetpgelijkwaardigp
gerespecteerdeppartnerspsprekenpwepvanpvolwaardigeppartnerspinpleren.pDezepmanierpvanp
lerenprichtpzichpoppempowermentpvanpdeplerendepenppastpgoedpinphetpcompetentieden-
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ken.pVoorwaardepispwelpdatpvoorpbetrokkenenpdepdialoogpgeorganiseerdpwordt:pzijpzijnp
immerspalleenpinpstaatpomptotpfundamentelepreflectieptepkomenpalspzijphunpeigenpdenk-
beeldenpexplicietpgeconfronteerdpzienpmetpdiepvanpanderen.

Voorpwatpbetreftpdepvraagpatronenmethodiekpalspinnovatie-instrumentpzijnpdepvolgendep
kenmerkenpvanpbelang.pOmdatpdepomslagpinphetpdenkenpdiepwordtpnagestreefdpinpdep
methodiekpzopfundamenteelpispenpzopveelppartnerspbetreft,pispallereerstpsprakepvanpsys-
teeminnovatie,pdiepalleenpbereiktpkanpwordenpdoorpmetpdepbetrokkenppartnerspsamenp
hetpontwikkelprocespvanphetpdenkenpaanptepgaan.pHiertoepwordtpgewerktpmetpzogehe-
tenpCommunitiespofpLearningp(CoL’s)pwaarinpdepverschillendepperspectievenpinpeenpgroepp
betrokkenenpwordtpgebruiktpompeenpvolledigpenpgenuanceerdptotaalbeeldpvanpdeppro-
blematiekptepverkrijgenpenpoppbasispdaarvanpgezamenlijkptepgaanpzoekenpnaarpuitbrei-
dingpvanpdepexpertisepenphetpformulerenpvanpnieuwepoplossingenp(ziepBoodpenpCoenders,p
2004).pInpessentiepbetreftpdepmethodiekpalspinnovatie-instrumentphetporganiserenpvanp
eenptransdisciplinairpleersysteempwaarbinnenpdepledenpvanpdepcommunitypvoldoendep
denkruimtephebbenpompdaadwerkelijkpnieuwepinzichtenptepontwikkelen.pImplementatiep
enponderzoekpzijnpduspsterkpmetpelkaarpverweven,pomdatptegelijkertijdponderzoekpwordtp
gedaanpinpsamenwerkingpmetpallepessentiëlepbetrokkenenp(waarbijplaterpinstappenpvanp
nieuwepbelanghebbendenpgeenpenkelpprobleempis),penpsamenpmetpbetrokkenenpookp
gewerktpwordtpaanphetpbedenkenpenphetpinpdeppraktijkpbrengenpvanpconcretepoplossingenp
voorpconcretepproblemen.pDezepvisiepoppinnovatiepenponderzoekpberustpoppdepnotiepdatpbijp
praktijkgerichtponderzoekpinpdepsocialepsectorperpaltijdpeenpgedegenpimplementatieplanp
moetpzijnpmetpeenpgrotepnadrukpopphetpcreërenpvanpdraagvlakp(ziepVanpHattumpenpOost-
rik,pinpvoorbereiding).pDienstverleningpinpdepsectorpberustpimmerspzopsterkpoppsamen-
werkingsprocessenpenpintermenselijkepprocessenpdatphetpontbrekenpvanpdraagvlakpvoorp
welkepvormpvanpvernieuwingpdanpookpgedoemdpisptepmislukken.pHetpgaatpnamelijkpaltijdp
ompgedrags-pofpcognitieverandering,pwaarbijpmotivatiepdepbelangrijkstepvoorwaardepisp
voorpwelslagen.pTenslottepisphetpbetrekkenpvanprelevantepbelanghebbendenpinphetpprocesp
vanponderzoekpenpimplementatiepuitermatepbelangrijkpvoorphetpverkrijgenpvanpdraagvlakp
voorpdepuiteindelijkepinnovatievepoplossingen.

InpdepdoorpTandempgekozenpoplossingsrichtingpinpHatertpwordtpingezetpopphetpzoge-
hetenpprincipepvanprecombineren:perpwordenpinpeerstepinstantiepgeenpnieuwepoplossin-
genpbedacht,pmaarperpwordtpgepoogdpmeerwaardeptephalenpuitphetpcreërenpvanprelatiesp
tussenpbestaandepinitiatieven.pDitpsluitpaanpbijpdeprolpdiepdepnieuwepWmo-professionalp
wordtptoegedicht,pnamelijkpdiepvanpondersteunerpvanpbestaandepnetwerkenpenpfacilita-
torpvanpnieuwepverbindingen.pDoorphetpnetwerkprondompenptussenpbestaandepinformelep
enpformelepinitiatievenptepversterkenpwordtpinpfeitepeenpoverstijgendepdoelstellingpnage-
streefd,pzoalspinphetpvoorbeeldpgeldtpvoorphetpbijeenbrengenpvanpgeneratiespinpHatert.p
Oppdezepmanierpwordenpbetrokkenenpinpdepbestaandepprojectenpondersteundpinphunp
eigenpkrachtpenppassie,pterwijlperpwelpregiepontstaatpoppeenphogerpaggregatieniveau,p
namelijkpdatpvanpdepwijk.pDezepbenaderingpwordtpinpdeplooppvanpnajaarp2010puitgepro-
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beerdpenpverderpuitgewerkt.pInpiederpgevalpvereistphetpvanpdepprofessionalpdatpdezepinp
staatpispompout-of-the-boxptepdenkenpenpcreatievepoplossingenptepverzinnenpinphetpvin-
denpvanprecombinaties.

	 Belemmeringen	en	uitdagingen

Depmethodepvraagpatronenprichtpzichpopphetpgezamenlijkpleerprocespvanp(aankomend)p
professionalspenpkenniswerkerspompnarratiefppraktijkgerichtponderzoekptepdoenpnaarphetp
perspectiefpvanphunpklantenpofpdepburgerspuitphunpdoelgroepen.pMogelijkepbelemmerin-
genpvoorptoepassingpvanpdepmethodiekphebbenpdanpvooreerstptepmakenpmetpbelemme-
ringenpvoorphetplerenpenphetpleerproces.pDoorgaanspgaatphetpdaarbijpoverpbeperkingenpinp
tijd,pruimtepenpmiddelen;pvanuitpeenppositievepmensvisiepzullenpprofessionalspenpvrijwil-
ligerspzonderpbeperkingenpzichpblijvenpontwikkelen.pMogelijkepbelemmeringenpvoorphetp
leerprocespzijn:

p− Ongelijkwaardige samenwerking:palsperpsprakepispvanphiërarchischepverhoudingenp
waarbijpdeelnemerspzichpgeremdpvoelenpomphunpinzichtenpofpkritischepreflectieptep
delen;

p− Blokkerende niet-willende partners al dan niet ten gevolge van dubbele agenda’s:palsp
nietpwordtpuitgesprokenpwatpwerkelijkepbedoelingenpvanpdeelnemerspzijnp(zoalspnietp
deelnemenpompconstructiefpbijptepdragen,pmaarpomwillepvanphetpinpdepgatenphoudenp
vanpdepconcurrentie);

p− Onvoldoende facilitering betrokkenen:pdeelnemersphebbenponvoldoendeptijdpen/ofp
ruimtepomphunpleerinspanningenptepkunnenpdoen.pHetpgevolgpispofwelponvoldoendep
betrokkenheidpofwelpinboetenpaanpkwaliteitpvanpdeppraktijkinnovatie,penphoepdanp
ookpwordtpdepinnovatieponvoldoendepgeïnternaliseerdpwaarmeephetpaanpdraagvlakp
inboet;

p− Onvoldoende gedragenheid door management/bestuur:palspmanagementpenpbestuurp
zichpnietpbijpvoorbaatpcommitterenpietspmetpdepuitkomstenpvanpdepvraagpatronen-
studieptepdoenpdaaltpdepurgentiepvoorpenphetpenthousiasmepvanpdepdeelnemers;

p− Niet opvolgen van de uitkomsten van het onderzoek:pookpalpispvoorafpcommitmentpaanp
depresultatenpbeloofd,pdesondankspkanphetpmanagementpbesluitenpdepaanbevelin-
genpnietpopptepvolgen.pEenpdergelijkephoudingpispdesastreuspvoorphetpvervolgpvanphetp
implementatietraject;

p− Tijdsinvestering:pdepbelangrijkstepbelemmeringpisphetpfeitpdatphetpdoorlopenpvanpeenp
volledigpvraagpatronentrajectptochpeenpbehoorlijkeptijdsinvesteringpvergtp(gemiddeldp
zo’np6ptotp7pmaanden).pEnerzijdspheeftpditptepmakenpmetpdepruimtepdiepdepbetrokkenp
deelnemersphebbenpompdepwerkzaamhedenpvoorphetpprojectptepverrichtenp(zepdoenp
hetpdoorgaanspalspprojectpnaastphunpdagelijksepwerkzaamheden),panderzijdspvergtp
ookphetpveranderprocespvanphetpdenkenpnupeenmaalptijdpenpmentalepruimte.

p− Competentieontwikkeling informele ondersteuners:pOmdatp inpdepmethodiekpookp
wordtpuitgegaanpvanpbijdragenpdoorpinformelepondersteuners,pisphetpessentieelpdatp
dezepverruimingpvanpverantwoordelijkhedenpgepaardpgaatpmetpeenpverhogingpvanp
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hunpcompetentieniveau.pHetpgaatphierbijpmetpnamepompvaardigheidpinphetpstimu-
lerenpenpcoachenpvanpdepdialoog,phetplerenpstellenpvanpvragen,pnietpinvullenpmaarp
aanvullenpwaarpwenselijk.p

	 Uitwegen

Depbelangrijkstepuitwegpuitpdepbelemmeringenpdiepinpdepvorigepparagraafpzijnpgenoemdp
schuiltpinphetpdialogischepkarakter,pwaarbijpvoorpdepbelanghebbendenpdepverschillendep
perspectievenpnaastpelkaarpwordenpgezet.pHierdoorpisperpruimtepompelkaarptepsprekenp
overpverantwoordelijkhedenpenpditpgeldtptevenspvoorpdepburger.pAlspdepprojectleidingperinp
slaagtpomphetpprocespzoptepfaciliterenpdatpeenpdaadwerkelijkepdialoogptussenpbetrok-
kenenpontstaat,pispvolwaardigplerenpmogelijk.pAlleenpvolwaardigplerenpkanpuiteindelijkp
leidenptotptransformatiepvanpdenkenpenpdoen.pDaarmeepispdeprolpvanpdepfacilitator,pcqp
onderzoeksprojectleiding,peenpcruciale:pdezepisphoofdverantwoordelijkpvoorpdepkwaliteitp
vanpdepdialoogpenphetpgehoordpwordenpvanpallepbetrokken.pDaarbijpmoetpspecialepaan-
dachtpuitgaanpnaarphetpbovenptafelpkrijgenpvanpdepverschillen,pdiephetpdenkprocespjuistp
naarpeenphogerpplanpkunnenpbrengen,penphetptoewerkenpnaarpgelijkgerichtheidpompvanp
daaruitpactiespenpexperimentenptepontwikkelen.pInpfeitepisphiermeepnietpalleenpsprakepvanp
facilitatiepoppdeelnemersgroepsniveau,pmaarpoppniveaupvanphetpprojectpvanppraktijkin-
novatie:pdepinspanningenpzowelponderzoeksmatigpalspveranderkundigpwordenpdoorpdep
deelnemerspimmerspzelfpopgebracht.pDepfacilitatorpmoetpbewakenpdatperpinpallepopzich-
tenpeenpopenpleerklimaatpheerstpwaarinpzakenpzonderpconsequentiespinpdialoogpwordenp
gebrachtpenpeigenpmeningenpenpovertuigingenpwordenpopgeschort.

Hetpispvanpbelangpdatpformelepondersteuners,pdaarpwaarpzijpinpdepgelegenheidpzijn,pdep
dialogischepaanpakpvanuitpvoorbeeldgedragpoverdragenpaanpinformelepondersteuners,p
zodatpinformelepondersteunerspinpcompetentieniveaupoppditppuntpnietpteveelpachteropp
raken.pLetpwel:phetpgaatphierbijpompdepmethodische kanten van dialogisch werken;puiter-
aardphebbenpinformelepondersteunerspoppanderepvlakkenpwaarschijnlijkpjuistpnetpzopveelp
ofpzelfspmeerpexpertise.pDezepexpertisepdientpvooralpbijpaanvangpvanphetpprocespalspzoda-
nigperkendptepworden.pHetpsamenpwerkenpaanpdepkwaliteitpvanpdepdialoog,penpdepkwaliteitp
vanphetpgesprek,pvoorkomtptepveelpongelijkheidpinpdenkenpenpdoenpnaarpallepkantenptoe.p
Concreetpkanpditpdoorpdepuitphetponderzoekpvoortkomendepvraagpatronenpsamenpmetp
betrokkenenpinpallepopenheidptepbesprekenpenpomptepzettenpnaarpconcretepactiespopphetp
gebiedpvanpformelepenpinformelepondersteuningsvragen.pZopwordtpeenpgezamenlijkpleer-
procespinpgangpgezet.

Ruimtepvoorpreflectiepispvanpgrootpbelangpbijphetptoewerkenpnaarpdaadwerkelijkepvraag-
patronenp(ziepookpGabelp&pSteenbergen,p2010).pIndividuelepenpcollectievepervaringenpwor-
denpterpplaatsepomgezetpinpduurzamepvormenpvanpkennispenpexpertisepdoordatpbetrok-
kenenpmetpelkaarpinpgesprekpzijnpoverpbelangrijkepkwestiespenpissues.pDezepreflectievep
ruimtepwordtpinpdepvraagpatronenonderzoekenpinpfeitepformeelpgeorganiseerdpdoorpdep
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personenpdiepdeelnemenpaanpdeponderzoeksgroeppteplatenpnadenkenpoverpdepbetekenisp
vanpuitsprakenpvanpdepgeïnterviewden.pHierdoorpontstaanpcollectievepreflectievepleer-
ervaringenpdiepdepbasispkunnenpvormenpvoorpdepmatepvanptransformationeelplerenpdiep
noodzakelijkpispvoorphetploslatenpvanpgedragpinpeenpaanbodgerichtpreferentiekaderptenp
faveurepvanpgedragpdatppastpbijpeenpvraaggerichtpkader.

Depnadrukpvanpdepwerkwijzepligtpdanptevenspopphetpleerprocespvanpdepdeelnemerspenp
deppraktischeptoepasbaarheidpvanpdepinstrumenten.pOmpdiepredenpwordtpinpdeppraktijkp
gewerktpmetpregulierepenpveelvoorkomendepbestandstypenpvoorptekstpenpspreadsheet-
toepassingen.pVoorpwatpbetreftpdeptijdsinvesteringpdiepdeptoepassingpvanpdepvraagpa-
tronenmethodiekpvergtpispongetwijfeldpwinstptepbehalenpalsp(delenpvan)phetpanalyse-
procespgeautomatiseerdpkunnenpworden.pMetpzogehetenptext-miningpmethodiekenpenp
techniekenpvanpautomatischepclassificatiepispeenpsignificantepwinstpinpdoorloopsnelheidp
tepbehalenpwaarbijpookp(nagenoeg)ponlinepmonitoringpenpsignaleringpvanpvraagpatro-
nenpmogelijkpzoupkunnenpworden.pOokpgebeurtpnupdeptranscriptiepvanpdepgesprekkenp
handmatig,pterwijlpvoice2textpsoftwarepinpdepnabijeptoekomstpsteedspbeterpenpgoedkoperp
wordt.pDeptoepassingpvanpdergelijkepICT-middelenplijktpveelbelovendpenpwordtpmomen-
teelponderzocht.

AlpmetpalplaatphetpvoorbeeldpvanpHatertpzienpdatpvanuitpdepbetrokkenpgroeppprofessio-
nalspeenptransformatiepinpdenkenpispopgetredenpdiepdirectpconsequentiespheeftpvoorpdep
formelepdienstverlening.pDepwelzijnsorganisatiepwaspgewendpomptepdenkenpinptermenp
vanpdienstverleningsaanbod,penpzelfspalpwerdpmetpdepbestepbedoelingenpgestreefdpnaarp
vraaggerichtpwerken,ptochpwerdpdoorpprofessionalspnogpvaakp(te)psnelpinpdepanalysepvanp
depklantvraagpaangehaaktpmetpeenpoplossingpinpdepvormpvanpbestaandpaanbod.pDoorp
tepwerkenpmetpeenponderzoeksmethode,pwaarinpgestreefdpwordtpnaarpsystematischepenp
adequatepverzamelingpvanpgegevens,pwerdenpprofessionalspgedwongenphunpaanvanke-
lijkepneigingpomp(tepvroeg)pinpdepactiemodusptepgaanpteponderdrukken.pDaardoorpwerdp
mentalepruimtepgecreëerdpomptepreflecterenpoppwatpdepdieperepbetekenispvanpdepklant-
verhalenpnupeigenlijkpispenpwatpdepconsequentiespdaarvanpvoorpdephuidigepdienstverle-
ningpzijn.

Bovenstaandepgeeftpeenpschetspvanpeenplangeptermijnproces,pwaarvanpdepeerstepresulta-
tenpinphetpprojectpHatertpzichtbaarpworden.pVoorphetplectoraatpenpdepbetrokkenporgani-
satiespisphetpdaarompvanphetpgrootstepbelangpdatpdepsucceservaringenpwordenpgedeeldp
omphetpenthousiasmepenphetpvertrouwenpvanpdepbetrokkenpprofessionalspenpbestuur-
dersphoogptephouden.pAlleenpdanpheeftpeenpdaadwerkelijkeptransitiepinpbenaderingswijzep
waarbijpvanpaanbodgerichtpdenkenpovergegaanpwordtpnaarpvraaggerichtepdienstverle-
ningpkanspvanpslagen.pAlspditptransitieprocesponverhooptpstilpmochtpvallenpzalphetprisicop
levensgrootpzijnpdatporganisatiepenpprofessionalspvervallenpinphunpoudepreferentiekaderp
vanpaanbodgerichtpdenken.pEnpdanpzalpopnieuwpdepbalansptussenpformelepenpinformelep
ondersteuning,pdiepzopnodepwordtpgezocht,pzoekpraken.
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	 Samenvatting	en	vooruitblik

Hetpprimairepdoelpvanpdepinpditphoofdstukpcentralepwerkwijzepispompeenpomkeringpvanphetp
perspectiefpoppdienstverleningptotpstandptepbrengen:peerstpwordtpgekekenpnaarpwaarpdep
behoeftenpenponderliggendepvragenpvanpburgerspliggen,penpdanppaspwordtpoppbasispvanp
diepanalysepdoorpzopveelpmogelijkpbetrokkenenpsamenpbeslistpwatperpmoetpgebeurenpomp
aanpdiepbehoeftenptegemoetptepkomen.pOppdiepmanierpwordtpeenpprincipieelponderscheidp
tussenpformelepenpinformelepondersteuningpirrelevant:pdoordatpformelepenpinformelep
ondersteunerspinpdialoogpbepalenpwatpdepoplossingenpmoetenpworden,pzullenpopplokaalp
niveauptransactiespwordenpgeslotenpwaarbijpiederpeenpaandeelplevertpvanuitpeigenpkrachtp
enpcompetentie.pDitpkanpleidenptotpopphetpeerstepgezichtpongebruikelijke,pmaarpcreatievep
enpefficiëntepoplossingen,pzoalspbijvoorbeeldpeenpzorgcentrumpwaarpmantelzorgerspeen-
voudigeptakenpvoorphunprekeningpnemenpinpruilpvoorpintensiveringpvanpeenpmeerpspeci-
alistischepvoorziening.pKenmerkpvanpalpditpsoortpoplossingenpzalpzijnpdatpzepverbindendp
zijnpenpnietpinpdeplaatstepplaatspverbindendptussenpformelepenpinformelepondersteuners.

HetppraktijkonderzoekpinpdepwijkpHatertplaatpzienpdatphetpluisterenpnaarpenppreciespana-
lyserenpvanpdepverhalenpvanpburgerspinzichtenpkanpopleverenpdiepverderpgaanpdanpopper-
vlakkigepinventarisatiespvanpbehoeften.pDepbehoefte-logica’spdiephetpresultaatpzijnpvanp
depnarratievepvraagpatronen-methodiekpleverenpgeheelpinpstijlpmetpsoortgelijkepfenome-
nologischeponderzoeksmethodenpinzichtpinpdepdieperpliggendepwaardenpenpbasisbehoef-
tenpvanpgroepenpburgers.pHetpverschilpmetpeenptraditionelepfenomenologischeponder-
zoeksmethodepligtpechterpbeslotenpinphetphandelingsgerichtepkarakterpvanpdepwerkwijze:p
doorpoppbasispvanpgelijkwaardigheidponderzoekptepdoenpsamenpmetpdepprofessionalspdiep
metphunpvoetenpinpdepkleipstaanpwordtptegelijkertijdpgewerktpaanpinnovatiepenpimple-
mentatie.pHetponderzoekpzelfpispdaarpslechtspeenpinstrumentpin.pDeelnemerspinphetppro-
cespkrijgenpnamelijkpdepgelegenheidpomphunpkennispenpkundepinpeenplerendepcontextpinp
tepzettenpenpompookpactiefphunpsteentjepbijptepdragen.pDitpzetpbetrokkenenpinphunpkracht,p
inpplaatspvanpzepteplabelenpalsppassievepspelers.pGezamenlijkpvertalenpzijpdepinzichtenpinp
concretepacties.pEnpdepkrachtpenppassiepvanpmensenpalspleidraadpvoorpactiepenpmeerpspe-
cifiekpdepinrichtingpvanpdienst-penpserviceverleningpispdepeerstepenpnoodzakelijkepvoor-
waardepvoorphetpwelslagenpvanpdepmaatschappelijkepinnovatieslagpdiepdepNederlandsep
samenlevingpmoetpzienptepmaken.pHetpispoppditppuntpwaarpwepdepschottenptussenpfor-
melepenpinformelepondersteuningpkunnenpopheffenpinphetpvormgevenpvanpeenpdaadwer-
kelijkpbetrokkenpsamenleving.
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