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Inleiding

Door de groeiende belangstelling in zowel de academische wereld als in organisaties, 
is veel literatuur over actieonderzoek beschikbaar. Deze bevat een grote diversiteit aan 
opva!ingen, modellen en methoden. Hoe weet je als actieonderzoeker waar het precies 
op aankomt, met zoveel diversiteit? Hoe leg je uit dat wat je doet ergens op gestoeld is en 
zorgvuldig wordt uitgevoerd? 

Op basis van de literatuur en onze eigen ervaringen beschrijven we een navigatie-
model met keuzes die te maken zijn bij het uitvoeren van actieonderzoek. Deze bijdrage is 
met name bedoeld voor mensen die actieonderzoek (willen) doen: organisatieadviseurs, 
medewerkers en leidinggevenden in overheidsinstellingen of het bedrijfsleven en voor 
onderzoekers binnen onderwijsinstellingen. 

Groeiende belangstelling 

We staan als maatschappij voor ingewikkelde vraagstukken die zonder wetenschappe-
lijke kennis niet op te lossen zijn. Tegelijkertijd moeten we die vraagstukken al expe-
rimenterend oppakken, omdat de beschikbare wetenschappelijke kennis over hoe te 
handelen hiervoor tekortschiet. Het bedrijfsleven en overheidsinstellingen ontdekken 
dat trainingen en kortlopende adviesprojecten te weinig bijdragen aan vraagstukken 
die langdurig spelen, waarbij standaardoplossingen niet werken en opva!ingen over 
verbeteracties uiteenlopen. Er is behoe"e aan werkbare kennis; kennis die richting gee" 
aan het handelen. 

Op hogescholen en universiteiten probeert men antwoord te geven op de vraag hoe 
toegevoegde waarde te leveren in de praktijk, zonder de methodische grondigheid en al-
gemene theorievorming te verliezen (zie o.a. Van der Zouwen, 2018; Van Lieshout, Jacobs 
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& Cardi#, 2017). En adviseurs realiseren zich dat complexe vraagstukken meer vragen 
dan een expertadvies; een onderzoekende houding is nodig. 

Kortom, de belangstelling voor actieonderzoek neemt toe. Een benadering die al  
75 jaar veranderen, leren en onderzoeken combineert.

Meer dan een methode

Actieonderzoek ontstaat rond 1940 gelijktijdig in de Verenigde Staten en in het Verenigd 
Koninkrijk. In de VS inspireert de voor de nazi’s gevluchte Duitser Kurt Lewin sociale 
wetenschappers om onderzoek te doen naar het oplossen van problemen in de samenle-
ving. Dit sluit aan bij het denken van Dewey (1927, p. 203) die er, vanuit het democratie-
begrip, al eerder voor plei!e om beleid te zien als een vorm van experimenteel onder-
zoek, waarbij veranderprogramma’s werkhypothesen zijn die constant op hun gevolgen 
gemonitord en bijgesteld moeten worden. In het VK zoeken de onderzoekers van het 
Tavistock Institute of Human Relations oplossingen voor de re-integratie van Britse 
oorlogsgevangenen (Wilson, Trist & Curle, 1952) en voor productiviteitsverbetering in 
de mijnbouw (Trist & Bamforth, 1951). 

In de basis duidt actieonderzoek allereerst op een bepaalde grondhouding, niet op 
een methode. Het gaat om een helpende-onderzoekende houding midden in een situ-
atie waarin mensen vast (dreigen te) lopen in een voor hen belangrijk vraagstuk. Het 
vraagstuk blijkt ingewikkelder dan gedacht, meningen staan tegenover elkaar of men is 
onzeker hoe te reageren op een nieuwe ontwikkeling. De grondhouding van een actie-
onderzoeker is een onderzoekend gebaar; een uitnodiging om samen te zoeken naar wat 
er speelt en dit preciezer te begrijpen. Deze grondhouding hoort bij de geloofsbrief dat je 
niet kunt veranderen zonder anderen en dat je als onderzoeker zelf actief instapt. Het is 
meer dan een methode; als actieonderzoeker ben je betrokken en kwetsbaar, je verbindt 
je aan het vraagstuk en de betrokkenen. 

In de veertig jaar die volgen (1945-1985), is de theoretische productiviteit van ac-
tieonderzoek hoog. Denk bijvoorbeeld aan de praktijk en theorie van procesadvisering 
(Schein, 1969) en de invloedrijke theorie van de ‘reflective practitioner’ (Schön, 1983). 
In de jaren tachtig waaiert actieonderzoek uit in een veelvoud van visies en methoden. 
Sindsdien is deze diversiteit hét onderwerp van alle overzichtsstudies. Zo zien Eden en 
Huxham (1996) vanwege die diversiteit af van een definitie van actieonderzoek en stel-
len een lijst van vij"ien kenmerken op. Reason en Bradbury (2001, 2008, 2015) maken 
drie opeenvolgende edities van een handboek waarin de diversiteit wordt getoond en 
waarbij zij een participatief wereldbeeld opvoeren om dit alles bijeen te houden. 

Juist de kracht van actieonderzoek om veranderen en onderzoeken te verbinden, 
leidt tegelijkertijd ook tot zwakte in het uitdragen ervan. In plaats van combineren en 
verbinden, wordt gevraagd positie in te nemen voor ofwel veranderen, ofwel onderzoe-
ken. Er ontstaat polarisatie tussen wetenschappers die spreken van ‘sloppy research’ en 
die actieonderzoek afdoen als verandermethode, en praktijkmensen die stellen dat de we-
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tenschappelijke methode praktijkmensen geen handelingsperspectief biedt in ingewik-
kelde vraagstukken. Om weer enige beweging in deze vastgelopen stellingen te krijgen, 
wordt gespeeld met de term actieonderzoek door bijvoorbeeld te spreken van ‘actiegericht 
onderzoek’ (Van Steden & Schuiling, 2019) en ‘(actie)onderzoek’ (Olivier-Pijpers & Land-
man, 2020). Het gaat erom van de sociale wetenschappen weer een intellectueel middel te 
maken dat fenomenen ontdekt die sociaal van belang zijn (Dewey, 1927, p. 203).

Navigatiemodel 

In dit artikel presenteren wij het navigatiemodel om de diversiteit aan theorieën en me-
thodieken in actieonderzoek hanteerbaar te maken. Het model helpt bij het ontwerpen, 
bijstellen en verantwoorden van een actieonderzoek. Op zeven kenmerken expliciteer je 
je positie als actieonderzoeker bij de start, en stel je ze indien nodig bij gedurende het ac-
tieonderzoeksproces. De gemaakte keuzes verwoord je in je rapportage, om navolgbaar 
te kunnen zijn. Elk kenmerk beschrij" twee uitersten op dezelfde horizon. De actieon-
derzoeker maakt een keuze voor de plaatsbepaling op die horizon.

Shani en Coghlan (2019) pleiten ervoor dat onderzoekers hierbij dezelfde lens ge-
bruiken als bij het vier-factorenraamwerk van Shani en Pasmore (1985). Wij steunen dit 
voorstel (zie tabel 1), maar a) specificeren en concretiseren de vier factoren naar zeven 
kenmerken, en b) gebruiken die kenmerken niet alleen voor een review achteraf, maar 
ook voor het vooraf en tussentijds opze!en en bijsturen van actieonderzoek om beter 
navolgbaar te zijn wat betre" verwachtingen en daadwerkelijke uitvoering.

Dit leidt tot het navigatiemodel zoals weergegeven in figuur 1. In de navolgende 
tekst werken we elk kenmerk en zijn horizon uit en lichten dit toe met behulp van een 
actieonderzoek naar veranderdynamiek bij de brandweer (Brussen & Lohuis, in druk). 
De gele posities in figuur 1 komen uit dit actieonderzoek.

Vier-factorenraamwerk Horizons navigatiemodel

Context Externe en interne omgeving van een organisatie en de wetenschappelijke 
context rond het vraagstuk

• Vraagstuk

Kwaliteit relaties Tussen de leden van de organisatie en tussen hen en de onderzoekers • Participatie betrokkenen
• Houding actieonderzoeker
• Heterogeniteit onderzoeksteam

Kwaliteit proces Vervlechten van de dubbele focus op actie en onderzoek • Onderzoeksproces
• Onderzoeksmateriaal

Opbrengsten Duurzame verandering (sociaal, economisch en ecologisch), ontwikkeling 
van zel1ulpcompetenties en creatie nieuwe kennis

• Kennisopbrengst

Tabel 1. Koppeling tussen het vier-factorenraamwerk (Shani & Pasmore, 1985) en het navigatiemodel.
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Vraagstuk 
De kracht van actieonderzoek is dat zij vertrekt vanuit een echt, ingewikkeld en we-
zenlijk vraagstuk. Rond het vraagstuk wordt een tijdelijke onderzoekende praktijkge-
meenschap van betrokkenen gecreëerd, waar verschillende perspectieven en belangen 
samenkomen (zie o.a. Lewin, 1946; Argyris, 1985; Reason, 1993). Actieonderzoek vertrekt 
altijd vanuit een praktijkvraag en niet vanuit een theorievraag. Dit brengt een nauwe 
betrokkenheid tussen onderzoeker en betrokkenen op de werkvloer met zich mee.

De actieonderzoeker stelt zich open voor de inhoud van het vraagstuk en voor de 
dynamiek tussen de betrokkenen rond dat vraagstuk. Van Beinum (1998) noemt dit het 
ABX-systeem van drie elementen die elkaar bepalen: een triadische relatie tussen het 
vraagstuk (X), de betrokkenen (B) en de actieonderzoekers (A). Als actieonderzoeker ga 
je in gesprek met de betrokkenen, om ieders ervaring met het vraagstuk te leren kennen 
en te verkennen waar een gezamenlijke probleemconstructie mogelijk is. Daarbij kun je 
kiezen uit twee typen probleemconstructie. 

Het eerste type is dat de betrokkenen zich vooral geholpen voelen als zij een 
geobjectiveerd overzicht van hun situatie krijgen. Men is ‘weetverlegen’. De probleem-
constructie is dan bijvoorbeeld: ‘Hebben wij in ons bedrijf een hoge werkdruk? En zo 
ja, welke rol spelen managers en medewerkers hierin?’ Deze vraagstelling is adequaat, 
als men onderling uiteenlopende meningen hee" over de hoogte van de werkdruk en 
de mogelijke oorzaken daarvan. Een mogelijke methodiek van actieonderzoek is dan 
‘survey feedback’ (Mann, 1957; Schuiling, 2001). Dit bestaat uit het verzamelen van 
data via interviews of vragenlijsten en het terugkoppelen van de uitkomsten naar de 
betrokkenen. 

Figuur 1. Navigatiemodel met zeven horizons waarop je kunt bewegen.
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Het tweede type probleemconstructie is dat de betrokkenen onderkennen dat hun 
gedrag in interactie met anderen een oorzaak kan zijn waarom men met het vraagstuk 
niet verder komt; men is ‘handelingsverlegen’. De betrokkenen zijn bereid ander gedrag 
uit te proberen, om zo bestaande interactiepatronen te wijzigen. De probleemconstruc-
tie is bijvoorbeeld: ‘Welk gedrag van ons als leerkrachten kan ander gedrag bij ouders 
oproepen, waardoor ouderparticipatie bijdraagt aan verbeteringen in de schoolpraktijk, 
in plaats van extra werk-
druk te creëren?’ Deze 
vraagstelling is adequaat, 
als enkele leerkrachten 
bereid zijn hun hande-
lingsverlegenheid in 
relatie tot het gedrag van 
ouders te erkennen en 
samen een onderzoeks-
groep vormen om net zolang ander gedrag uit te proberen tot de meer gewenste vorm 
van interactie met ouders ontstaat. Relevante methodieken van actieonderzoek zijn hier 
handelingsonderzoek (Boog, 2007; Mulder & Van den Bos, 2014), ‘co-operative inquiry’ 
(Heron & Reason, 2001), ‘insider action research’ (Coghlan & Brannick, 2014) en ‘appre-
ciative inquiry’ (Zandee & Cooperrider, 2008).

De positie op deze navigatiehorizon kan gedurende het onderzoek verschuiven. Als 
bijvoorbeeld aan de rechterkant, dankzij de geobjectiveerde informatie, inzicht ontstaat 
dat men zelf een oplossing kan zijn in het hanteerbaar maken van het vraagstuk en 
er enig vertrouwen groeit dat samen op te pakken. Aan de linkerkant, als de behoe"e 
ontstaat een toegenomen handelingsbekwaamheid in een vorm te gieten die overdraag-
baar is naar anderen die niet betrokken zijn. Bij beide probleemconstructies hee" men 
behoe"e aan literatuur die kennis bevat over de diagnose en mogelijke oplossingen van 
het vraagstuk. 

In diverse brandweerorganisaties zien we handelingsverlegenheid bij brandweerleiders. 
Vanuit ons werk als organisatieadviseur worden we gevraagd hierbij te helpen. Hoe leid 
je een organisatieverandering in goede banen? Hoe ga je om met de groepsdynamiek 
die ontstaat? Waar moet je op le!en in deze specifieke context, wat werkt juist wel of 
niet? Opgedane kennis en ervaring worden nauwelijks gedeeld tussen leidinggeven-
den. Om die reden ze!en we een actieonderzoek naar veranderdynamiek op binnen de 
brandweer, waarbij verschillende vraagstukken van brandweerleidinggevenden hoe te 
handelen centraal staan vanuit handelingsverlegenheid (links). Naast het vraagstuk 
hanteerbaar maken, wordt ervoor gekozen om opgedane inzichten in een vorm te gieten 
voor andere brandweerleidinggevenden die voor soortgelijke vraagstukken kunnen 
komen te staan (rechts). 

Met het navigatiemodel willen  
we de diversiteit aan theorieën  
en methodieken in actieonderzoek 
hanteerbaar maken
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Onderzoeksmateriaal 
Actieonderzoek hee" een ruime opva!ing over onderzoeksmateriaal. Dit veronderstelt 
een werkelijkheidsbegrip dat niet eenzijdig focust op het objectieve of het subjectieve. 
‘Werkelijkheid’ is de term voor de wereld van de ervaring, in tegenstelling tot de wereld 
van louter ideeën (Kluge & Negt, 2014, p. 412). De ervaringswereld is zowel objectief 
als subjectief. Als een mens (subject) tegen een muur (object) loopt, stoot hij zijn hoofd. 
Deze botsing is zowel subjectief als objectief. ‘Au!’ roepen (subjectief) en een kras op de 
huid (objectief) zijn het resultaat van deze interactie. Als dit tot een actie leidt waardoor 
de muur bij een volgende botsing minder pijn doet, is een beetje subjectiviteit in de muur 
ingebouwd. Als we de werkelijkheid zien als een weefsel van dit soort subjectieve/objec-
tieve interacties, moeten we een objectiverende onderzoeksbenadering en een subjecti-
verende onderzoeksbenadering zien te combineren. 

Wij onderscheiden twee uitersten op het continuüm van onderzoeksmateriaal: na-
vigeren tussen ervaringen versus het verzamelen van data. De eerste manier is gezamen-
lijke ervaringen opdoen in het hier en nu in de wisselwerking tussen actieonderzoeker, 
betrokkenen en vraagstuk. Voorbeelden van aanpakken zijn reflectie-in-actie (Schön, 
1983) en ‘clinical inquiry’ (Schein, 1987). De gedachte is dat als de helpende onderzoeker 
intervenieert in het weefsel rondom het vraagstuk, hij door de respons van de betrokke-
nen op zijn interventie zicht krijgt op wat er gebeurt. Hij kan vervolgens met hen hierop 
reflecteren. Hierdoor wordt informatie verkregen welke redeneringen en gevoelens de 
betrokkenen hebben rond het vraagstuk en over de ontstane interactie. 

De tweede manier is data verzamelen, analyseren en terugkoppelen. Data zijn af-
leidingen van ervaringen, waarnemingen die worden verzameld met wetenschappelijke 
procedures (bijvoorbeeld via vragenlijsten of interviews). Een focus op data vertrekt vanuit 
de gedachte dat een geobjectiveerd overzicht de betrokkenen helpt om een situatie onder 
ogen te zien en tot passende acties te komen. De SEAM-methodiek van het Franse onder-
zoeksinstituut ISEOR (Savall & Zardet, 2017) is hier een goed voorbeeld van. Het acroniem 
SEAM staat voor ‘socio-economic approach of management’. In deze benadering speelt het 
verzamelen van kwalitatieve, kwantitatieve en financiële data een belangrijke rol om tot 
prestatieverbetering van organisaties te komen. De data komen uit interviews en worden 
na analyse en integratie door actieonderzoekers aan de betrokkenen teruggekoppeld. De 
spiegel die de actieonderzoekers voorhouden, is voor de betrokkenen een nieuwe ervaring. 
Niet dat men dingen hoort die men nog niet wist. Maar zo bij elkaar gezet, en zo bij elkaar 
zi!end, ontvouwt zich de realiteit als onderzoekbaar en veranderbaar.

Het vertrekpunt bij het actieonderzoek naar veranderdynamiek binnen de brandweer is 
dat je de veranderdynamiek pas snapt als je het zelf ook ervaart. Als je mensen bevraagt 
op dynamiek, krijg je een te algemeen of gewenst antwoord. En daarmee is er kans dat 
wat mensen zeggen, iets anders is dan wat ze daadwerkelijk doen in hun werk. Het vraag-
stuk oppakken en met elkaar kijken wat ontstaat en dit proberen te begrijpen, dit proces 
van handelen, wordt gebruikt als onderzoeksmateriaal. Bij dit kenmerk navigeren we 
vooral op ervaringen. 
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Ook hier kun je gaandeweg de positie verschuiven. Zo kun je op meerdere locaties star-
ten met actieonderzoek naar het vastlopen en in beweging krijgen van het vraagstuk en 
dan de verzamelde data combineren met de literatuur, om een model te ontwikkelen van 
organisatiedynamieken rond het vraagstuk (Olivier-Pijpers & Landman, 2020).

Participatie 
Bij actieonderzoek gaat het niet om onderzoek naar mensen, maar met mensen die zelf 
de lastigheid van het vraagstuk ervaren (Bradbury, 2015). Een sociaal systeem is alleen 
te begrijpen en te veranderen als dat systeem bij het onderzoeksproces wordt betrokken 
(Lewin, geciteerd door Schein, 1989). De betrokkenen worden gezien als medeonderzoe-
ker in het veranderproces. Van de betrokkenen vraag je in actieonderzoek mee te doen 
en te reflecteren op hun bijdrage en handelen. Participatie van de betrokkenen is nodig, 
omdat zij wezenlijke kennis van het vraagstuk hebben en ander gedrag van hen tot 
oplossing van dat vraagstuk kan leiden. Mensen worden in- of uitgesloten, a$ankelijk 
van wie op welk moment de benodigde bijdrage kunnen leveren. Dat bepaal je op basis 
van het werksysteem of activiteitensysteem rond de opgave (Hoebeke, 1994; Engeström, 
2004). Samenstelling en frequentie regel je op maat van de situatie en stem je af met de 
betrokkenen (Vermaak, 2009). 

In de mate van participatie kun je navigeren. Aan het ene uiterste vertrekt men 
vanuit de gedachte dat de praktijkbetrokkenen meedenken over het ontwerp van het 
actieonderzoek en actief in het gehele actieonderzoeksproces stappen (van diagnose, 
ontwerp, implementatie en evaluatie). Coghlan (2011) spreekt van ‘full membership’. We 
noemen hen dan medeonderzoeker. Zo verzamelen praktijkbetrokkenen gegevens over 
het vraagstuk en houden een logboekje bij waarin zij aantekeningen maken over wat 
hen opvalt, hoe ze zelf handelen en welke gedachten en gevoelens daarbij ontstaan. Ze 
denken eveneens mee over de in te ze!en interventies en over theorievorming rond het 
vraagstuk. Of dit mogelijk is, hangt enerzijds af van de onderzoekservaring en ander-
zijds van de beschikbare tijd in de organisatie.

Aan het andere uiterste vertrekt men vanuit de gedachte dat het ontwerp van het 
actieonderzoeksproces van de actieonderzoeker zelf is en niet van de betrokkenen rond 
het vraagstuk. De betrokkenen toetsen de aanpak of de ontstane inzichten op bijvoor-
beeld toepasbaarheid, correctheid, volledigheid en bruikbaarheid. Van der Zouwen 
(2018) spreekt van ‘member check’; daarbij zijn de betrokkenen toetsers.

Tijdens het ophalen van de data zijn de betrokkenen rond het actieonderzoek tevens 
medeonderzoeker. Het accent ligt hier op het doorgronden van het vraagstuk en het 
samen nadenken over gewenste vervolgstappen. Het realiseren van de kennisopbrengst 
ligt vooral bij de actieonderzoekers, onder meer door het maken van reflectieverslagen, 
het coderen van data en het bouwen van een framework van de opbrengsten. De betrok-
kenen kijken mee als toetsers van bijvoorbeeld herkenbaarheid en bruikbaarheid. We 
navigeren in verschillende fasen van het actieonderzoek dus naar verschillende posities 
op de horizon. 
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Onderzoeksteam
Het kenmerk onderzoeksteam navigeert tussen homogeniteit en heterogeniteit van het 
team actieonderzoekers. Een team bestaat uit twee of meer individuen, met specifieke 
rollen die a$ankelijk zijn van de samenwerking om gemeenschappelijke doelen te berei-
ken (Baker, Day & Salas, 2006). Daarbij wordt het onderzoeksteam samengesteld uit (een 
selectie van) de stakeholders die betrokken zijn bij het vraagstuk (Van de Zouwen, 2018). 

De kunst is om tot een actieonderzoeksteam te komen waarin verschillende compe-
tenties en belangen gecombineerd worden voor het creëren van toegevoegde waarde aan 
het vraagstuk. Weisbord en Janof (2007) noemen expertise, toegang tot data en betrok-
kenheid bij het vraagstuk als selectiecriteria. Waarbij de samenstelling en mate van 
heterogeniteit van het team aan de hand van deze criteria gedurende het actieonderzoek 
kan wijzigen. 

Van Lieshout e.a. (2017) spreken van een continu proces van dialoog en samen-
werking, om holistisch denken te stimuleren, en pleiten daarom voor heterogeniteit. 
Heterogeniteit in competenties en in ontologische, antropologische en epistemologische 
commitments werkt verrijkend, maar maakt samenwerking ook lastig. Enerzijds ben je 
gefascineerd door anderen, omdat zij helpen het vraagstuk en de aanpak vanuit andere 
kanten te bekijken. Anderzijds is het spannend, omdat het een bedreiging kan vormen 
en kan leiden tot competitie. Het constructief inze!en van heterogeniteit is een uitda-
ging in de samenwerking, maar hee" voor actieonderzoek ook potentie ten dienste van 
het vraagstuk. 

Een homogeen onderzoeksteam bevat, naast de betrokkenen rond het vraagstuk, 
alleen adviseurs of alleen wetenschappers. Zo zijn actieonderzoekers a%omstig uit 
het organisatieadvieswerk meestal meer uitgerust met interventiekennis, vaardiger 
in relatieopbouw met de betrokkenen en werken zij gericht voor één cliëntorganisatie. 
Actieonderzoekers a%omstig van hogescholen en universiteiten hebben doorgaans 
meer zicht op de wetenschappelijke literatuur en brengen een grotere groep organisaties 
bijeen in een onderzoek. Die twee werkwijzen bijeenbrengen is geen sinecure. Een ho-
mogeen samengesteld team maakt de integratietaak eenvoudiger, omdat mensen elkaar 
dan makkelijker ‘verstaan’. 

Een heterogeen team bevat, naast praktijkbetrokkenen, een variatie aan rollen 
(bijvoorbeeld zowel adviseurs als wetenschappers). Een heterogeen onderzoeksteam 
maakt een rijker pendelen en vervlechten van theorie en praktijk mogelijk. Een leerzame 
illustratie is het actieonderzoek bij het Deense bedrijf LEGO, waar een coach, een we-
tenschapper en managers samen onderzochten wat de aard van de verwarring was die 
onder managers bestond en wat daarvoor een e#ectieve coachingsaanpak kon zijn. Het 
team produceerde zowel een nieuwe coachingsmethodiek als een verbeterde paradox-
theorie (Lüscher & Lewis, 2008). 

De samenstelling van het onderzoeksteam kan verschuiven per onderzoeksfase. 
Betre" de fase het bewerkstelligen van een praktijkverandering, dan dienen er in ieder 
geval professionals in het team te zi!en die de praktijkbetrokkenen bij de verandering 
ondersteunen. Gaat het om het produceren van een wetenschappelijke kennisopbrengst, 
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dan zal het team ook bestaan uit wetenschappers. De kunst waar het voor de actieon-
derzoeker dan op aan komt, is het ‘praktijkteam’ en het ‘academische team’ met elkaar 
samen te doen werken in het confronteren van theorie en praktijk (Schuiling & Kiewiet, 
2016).

De samenstelling van het onderzoeksteam blij" in de loop van het actieonderzoeksproces 
ongewijzigd. Beide actieonderzoekers hebben een achtergrond als organisatieadviseur. 
De onderliggende aanname is dat de actieonderzoekers kennis en ervaring met de brand-
weercontext moeten hebben, maar ook kwaliteiten om aan te sluiten en te verbinden met 
de betrokkenen rondom het vraagstuk. In een volgend actieonderzoek is het interessant 
om te zoeken hoe meer heterogeniteit in het onderzoeksteam mogelijk is. Aanvullende 
perspectieven over bijvoorbeeld de onderzoeksaanpak en uitwerking tot een kennispro-
duct kunnen ongetwijfeld een aanvullende opbrengst hebben.

Houding 
Deze horizon gaat over de aard en intensiteit waarmee een actieonderzoeker de praktijk 
ziet en volgt. Adviseurs die alleen in conferentieaccomodaties en boardrooms contact 
hebben met een organisatie zien niet het hele systeem in actie en kunnen hun observa-
ties niet toetsen in de realiteit van de organisatie (Vansina, 2008). De actieonderzoeker 
gaat dieper de organisatie in en draagt geëngageerd bij aan de veranderinspanning, 
waardoor hij zelf ervaring opdoet met hoe betrokkenen worstelen met het vraagstuk. 
Vanuit het geloof dat je als onderzoeker pas echt begrijpt wat er speelt als je het zelf ziet, 
voelt en ervaart. Daar-
naast weten we dat wat 
mensen zeggen of denken 
te doen, niet hetzelfde is 
als wat mensen werkelijk 
doen (Argyris & Schön, 
1974). Als actieonderzoe-
ker werk je aan relatie-
opbouw met de betrokkenen rond het vraagstuk en maak je de onderlinge relatie tot 
onderwerp van onderzoek. De kwaliteit van de relatie tussen de actieonderzoeker en 
praktijkbetrokkenen kenmerkt zich door erkenning, wederzijds respect en vertrouwen 
(McCormack & McCance, 2010). 

Aan de ene zijde van deze navigatiehorizon is er de mogelijkheid om mee te gaan in 
het werk van de betrokkenen. Je dompelt je een langere tijd onder in het organisatiele-
ven. Het lukt om een tijdje mee te draaien, om te zien wat de betrokkenen precies doen. 
Dit gaat verder dan observeren; het is instappen. Want je bent niet alleen bij de natuur-
lijke gesprekken die ontstaan, maar doet en denkt ook mee in die gesprekken. Je stelt 
vragen, gee" je waarneming terug en bedenkt samen oplossingsrichtingen. Het hee" 
geen betrekking op de uitvoering of sturing van het werk, maar gee" reflectie en voor-
beeldgedrag in het veranderen ervan. Flyvbjerg (2000) noemt dit ‘research on the body’. 

In de basis duidt actieonderzoek 
allereerst op een bepaalde grond-
houding, niet op een methode
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Aan de andere zijde is de actieonderzoeker meer een facilitator, een spiegel voor de 
betrokkenen die aanmoedigt tot experimenteren in de praktijk. Gezamenlijk worden 
observaties verzameld, worden de betrokkenen geholpen overzicht te krijgen en wordt 
nagedacht wat gewenst handelen is voor de volgende stap om het vraagstuk beter han-
teerbaar te maken. De actieonderzoeker werkt dan minder dicht op de praktijk, maar 
creëert wel reflectiecycli, waardoor stapeling van ervaringen en inzichten plaatsvindt 
en voortgang gevolgd wordt. 

In beide gevallen dient de actieonderzoeker zorg te dragen voor de balans van nabij-
heid en distantie (Negt, 2010). 

Het geloof dat je zelf (ook persoonlijk) moet instappen in het dagelijkse organisatieleven, 
omdat je dan pas echt ziet en voelt wat er speelt, maakt dat in het actieonderzoek binnen 
de brandweer volledig voor ‘instappen’ wordt gekozen. Gedurende langere tijd trekken we 
op met de betrokkenen, om te onderzoeken hoe we in het vraagstuk verandering kunnen 
realiseren. Het gaat om spelen met en om nabij zijn, maar ook om voldoende afwijkend 
blijven om de nieuwsgierigheid te prikkelen, kritisch te kunnen bevragen en feedback te 
kunnen geven. 

Onderzoeksproces
Actieonderzoek is een iteratief proces met een flexibel design bestaande uit vele stap-
pen, zoals diagnose, ontwerp, implementatie en evaluatie (zie o.a. Susman & Evered, 
1978). Reflectie is de activiteit die actie en onderzoek integreert. De actieonderzoeker 
probeert steeds ‘rondjes’ te maken in elke stap, ook al zijn die in de praktijk vaak niet zo 
cyclisch. Ervaringen worden systematisch verzameld, dan geanalyseerd om tot nieuwe 
inzichten te komen en vervolgens weer vertaald naar nieuwe handelingsopties in de 
praktijk en daar uitgeprobeerd. 

Ook al is het onderzoeksproces iteratief en flexibel, over het ontwerp wordt zeker 
nagedacht. Coghlan (2011) beschrij" de start van actieonderzoek als een ‘pre-step’ 
waarin je goed nadenkt over het doel van dit actieonderzoek, een ‘overall plan’ op 
hoofdlijnen uitwerkt en keuzen voor de eerste stap in detail toelicht. Vervolgens kijk je 
al doende en al lerend wat nodig is. Er is ruimte voor bijstelling en detailuitwerking van 
in te ze!en interventies op het moment dat je daarmee aan de slag gaat. Zelfs zo, dat je 
soms pas achteraf precies kunt beschrijven wat je toen in het hier en nu hebt gedaan. 
Coghlan en Shani (2014) noemen het een emergent onderzoeksproces dat zich voltrekt 
in een verhaal dat zich ontvouwt; de inzichten verschuiven er, omdat acties gevolgen 
hebben die zich onmogelijk laten voorspellen of controleren. 

De variatie die actieonderzoekers hanteren, loopt uiteen van meer tot minder detail 
in de onderzoeksopzet vooraf. Zo is er verschil in de mate van uitwerking van de theorie 
rondom de opgave of wat betre" meer en minder detailuitwerking van het ontwerp van 
actieonderzoek. Sommige actieonderzoekers specialiseren zich in bepaalde methodie-
ken, zoals ‘appreciative inquiry’ (Cooperrider & Srivastva, 1987) en ‘learning history’ 
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(Roth & Kleiner, 2000). Andere onderzoekers zijn ‘vrijer’ en werken ambachtelijk, door 
onderdelen van bestaande methodieken ter plekke te combineren. 

De keuze voor meer of minder vooraf vastleggen van het ontwerp betre" vooral 
deze spanningsverhouding: naarmate je het proces van actieonderzoek langer open-
houdt, kunnen er verrassender en duurzamer praktijkuitkomsten ontstaan. Met nader-
hand heel veel werk bij het produceren van de kennisopbrengst. Of vooraf vanuit strakke 
theoretische kaders het onderzoeksdesign vastleggen en dan in de praktijk alleen nog 
maar toetsen of er gebeurt wat je verwacht. In beide gevallen is het vooral van belang is 
dat keuzes expliciet en bewust worden gemaakt. En dat er een open dialoog is over hoe 
er ‘netjes gewerkt’ wordt, zonder vooroordelen dat het per se gedetailleerd moet (een 
veelgehoord geluid vanuit de wetenschap) of op hoofdlijnen kan (regelmatig te beluiste-
ren bij adviseurs). Tussen deze twee extremen ligt een wereld aan mogelijkheden die je 
alert moet benu!en, omdat de extremen veel aantrekkingskracht uitoefenen. 

We werken met een actieonderzoeksplan en een microplanning per stap in het actieon-
derzoek naar veranderdynamiek bij de brandweer. Op hoofdlijnen weten we wat we wil-
len doen en gaan vervolgens in de brandweerteams aan de slag met het vraagstuk aldaar. 
We doen vooraf geen literatuuronderzoek; bij wat we aantre#en in de praktijk, zoeken 
en lezen we literatuur (van managementliteratuur tot wetenschappelijke artikelen). Elk 
stapje wordt ontworpen, maar interventies worden veelal op maat gemaakt, gebruikma-
kend van bestanddelen uit bestaande methodieken. 

Kennisopbrengst
Met actieonderzoek beoog je kennis te ontwikkelen die ook relevant is voor derden. Over 
de precieze kennisopbrengst is veel te doen: er spelen fundamentele discussies over de 
begrippen kennis (epistemologie), mens-zijn (antropologie) en werkelijkheid (ontologie). 
Bij het navigeren is een pragmatische invalshoek nodig. Deze navigatiehorizon vertrekt 
vanuit de gedachte dat het te hoog gegrepen is om tot één kennisproduct te komen dat 
zowel waardevol is voor de betrokkenen, als voor vakgenoten en de wetenschap. Het is 
niet realistisch om aan alle eisen en wensen tegelijkertijd te voldoen. Sterker nog: pogin-
gen dat wel te doen, boeten juist in op kwaliteit (Schuiling & Vermaak, 2017). Belangrijk 
is een keuze te maken in type kennisopbrengst, om vervolgens kwaliteitscriteria te 
bepalen die aansluiten bij die keuze. 

De horizon van deze keuze levert aan de linkerzijde een kennisproduct op, waarin 
de inzichten rondom het verbeterd handelen met het vraagstuk een plek krijgen. Deze 
inzichten hebben de vorm van een nieuwe of verbeterde methodiek. Argyris (1992) 
spreekt van ‘actionable knowledge’ en van ‘implementatievaliditeit’. Een methodiek 
hee" implementatievaliditeit als de praktijkbetrokkenen in het actieonderzoek bevesti-
gen dat hier de gewenste uitkomsten mee zijn bereikt en als vakgenoten in de methodiek 
handelingsaanwijzingen vinden hoe zij in andere contexten soortgelijke uitkomsten 
kunnen realiseren. De kwaliteitscriteria zijn hier resonantie en handelingswaarde bij 
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de betrokkenen (Vermaak, 2009) en deze zijn bruikbaar voor vakgenoten in hetzelfde 
vakgebied.

Aan de rechterzijde van de horizon staat het opleveren van een kennisproduct in de 
vorm van theorie als bijdrage aan het wetenschappelijk debat. Het kan een verklaring 
zijn waarom een methodiek wel of niet werkt of voor oriënterende principes voor het 
handelen in de betre#ende praktijk. In dit geval staan actieonderzoekers voor de opgave 
vanuit hun observatie in een specifieke casus tot meer algemene theorievorming te ko-
men. Je werkt aan theoretische of analytische realiseerbaarheid (Yin, 2013; Eisenhardt, 
1989). Welke keuze de actieonderzoeker ook maakt op deze navigatiehorizon, het vergt 
altijd dat het onderzoek navolgbaar en controleerbaar is.

Vooraf is ervoor gekozen te komen tot kennisopbrengst voor brandweerleidinggevenden, 
om voor hen relevante contextspecifieke kennis te beschrijven die houvast gee" in toekom-
stige situaties. In opleidingssituaties of tijdens nieuwe verandertrajecten kan deze kennis 
gebruikt worden als handreiking om tot een eigen passende strategie of acties te komen. 
Het accent ligt op werkbaarheid in het specifieke, niet op een generaliserende, theorievor-
mende opbrengst. 

Toepassing en gebruik 

Het navigatiemodel beoogt de rijkheid van actieonderzoek te behouden, wat direct de 
charme en lastigheid ervan is. Op het belang van expliciteren wat je doet als onderzoe-
ker, wees Lewin (1946) reeds. Zonder standaard kun je niet legitimeren wat je waarom 
doet. En hoe kunnen anderen meebepalen of een actie werkt, als je je vertrekpunt niet 
hebt bepaald? Wat Weick (1989) stelt voor interpretatief onderzoek, geldt ook voor 
actieonderzoek: vaststellen van je startpunt stelt anderen in staat op dezelfde plek te 
beginnen en te zien waar hun denken hen naartoe leidt.

Het model claimt geen volledige standaard te zijn. Er zijn ongetwijfeld meer keu-
zemogelijkheden, maar na literatuurstudie en onze persoonlijke ervaring de afgelopen 
jaren met actieonderzoek, geven deze navigatiehorizons ons houvast in gesprek met 
praktijkbetrokkenen, opdrachtgevers en vakgenoten. Het dwingt te expliciteren en 
onderbouwen waarom je doet wat je doet bij het contracteren, tijdens het onderzoeks-
proces en ter verantwoording na afloop. Het navigatiemodel gee" houvast om het 
actieonderzoek preciezer in beeld te krijgen, waardoor een beter begrip ontstaat, maar 
ook bij het afwegen en maken van keuzes in de opzet om krachtiger te handelen en bij 
het bepalen van de kennisopbrengst. Bovendien helpt het model om te laten zien dat wij 
als actieonderzoekers niet losjes of ondoordacht te werk gaan.
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Tot besluit

Met dit artikel leveren wij een bijdrage aan de literatuur over actieonderzoek, door de 
vier rapportage- en reviewstandaarden van Shani en Coghlan (2019) uit te werken tot 
zeven navigatiehorizons waarop vooraf en tijdens het actieonderzoek keuzes zijn te ma-
ken. Het model helpt om een brug te slaan in de samenwerking tussen actieonderzoekers 
in de praktijk en weten-
schappers op hogescholen 
en universiteiten. 

In die samenwer-
king zie je vaak span-
ning ontstaan tussen 
vier werelden: die van de 
professional, de manager, 
de opleider en de weten-
schapper. Die spanning ontstaat, omdat je onmogelijk alle werelden tegelijkertijd kunt 
bewerken (Schuiling & Vermaak, 2017). Die samenwerking realiseren is kansrijk, omdat 
actieonderzoek veel verschillende vaardigheden weet te combineren: interventiekennis, 
ontwerpvaardigheden, relationele vaardigheden, schrij%waliteiten en het vermogen te 
conceptualiseren. Een grote diversiteit die weinigen van ons in perfectie beheersen, en 
daarom samenwerking noodzakelijk en leerzaam maakt.

Bij de toepassing van het navigatiemodel is het zinvol om twee terugkerende vragen 
te bespreken. Ten eerste de vraag of er een ‘beste’ stand is. Er is in absolute zin geen 
beste positie op elke navigatiehorizon te bepalen. Het beste doen, is uitleggen wat je 
waarom doet. Ten tweede de vraag of de positie op de ene navigatiehorizon invloed hee" 
op de positie bij een andere navigatiehorizon. Het antwoord luidt dat daar in principe 
geen samenhang in zit. 

Er is wel een samenhang met iets anders. Namelijk de positie waar je jezelf het 
meest senang bij voelt. Wij achten de kans groot dat als je meer van de praktijk bent, je 
voorkeur meer zal uitgaan naar de navigatiekeuzen links. Die voorkeur bepaalt namelijk 
dat je sneller de handelingsverlegenheid van de praktijk waarneemt, je in het hier en nu 
kunt interveniëren en je het onderzoeksproces wat losser vormgee", waardoor er meer 
ruimte is voor de inbreng van de betrokkenen en voor verrassingen. Kom je meer uit de 
school van de wetenschap, dan voel je je waarschijnlijk pre!iger om het vraagstuk van-
uit weetverlegenheid aan te vliegen en meer in detail te ontwerpen. 

Wij hebben geprobeerd de rijkheid van actieonderzoek te behouden en tegelijkertijd 
de variëteit terug te brengen tot (navigatie)keuzes die houvast bieden. Vanuit de wens 
om bij te dragen aan de realisatie van de belo"e van actieonderzoek om zowel prak-
tisch als theoretisch relevant te zijn. Wij nodigen vakgenoten uit om met ons verder te 
bouwen en actieonderzoek door te ontwikkelen. De condities in de maatschappij zijn 
momenteel gunstig, de roep om robuuste theorievorming is er nog steeds. &

Het model helpt een brug te 
slaan in de samenwerking tussen 
actieonderzoekers in de praktijk  
en de wetenschap
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