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Analyseren met in plaats van voor participanten
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Tijdens onze promotiestudies voerden wij ieder een participatief actieonderzoek
(PAR) uit gebaseerd op een kritisch sociaalwetenschappelijk paradigma (Fay,
1987). In onze onderzoeken werden wij geconfronteerd met de vraag hoe we par‐
ticipatie konden doortrekken naar de fase van data-analyse. Participatie betekent
het betrekken van en recht doen aan kennis van participanten in het onderzoek
en het bijdragen aan hun ontwikkeling als co-onderzoekers. In ons geval waren de
participanten verpleegkundigen en leidinggevenden in de gezondheidszorg. In de
literatuur troffen wij echter geen methode aan waarbij co-onderzoekers betrok‐
ken worden in het proces van data-analyse. Dat laatste is veelal een activiteit die
voorbehouden is aan de onderzoeker. Om trouw te blijven aan het principe van
participatie, met de participanten als co-onderzoekers, voelden wij ons genood‐
zaakt om een toegankelijke methode van kwalitatieve data-analyse te ontwikke‐
len. Boomer en McCormack (2010) hebben een data-analyse met participanten
beschreven gebaseerd op de uitgangspunten samenwerking, inclusie en participa‐
tie. Deze uitgangspunten komen overeen met die van participatief actieonderzoek
en wij hebben hierop voortgebouwd.
In dit artikel bespreken we eerst de drie filosofische kernprincipes waarop onze
analysemethode is gebaseerd. Deze principes zijn hermeneutiek, kritisch zijn en
creativiteit. Verder introduceren we het ‘kritisch-creatief hermeneutisch dataanalyseraamwerk’. Deze analysemethode komt overeen met de thematische dataanalysemethode, maar gaat een stap verder. Het is een raamwerk dat de toegan‐
*
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kelijkheid om deel te nemen aan de data-analyse voor onderzoeksparticipanten
vergroot.
Principes van het kritisch-creatief hermeneutisch data-analyseraamwerk
Hermeneutische principes
De methodologie van PAR gaat onder meer uit van de filosofische traditie van de
hermeneutiek, in het bijzonder die van Gadamer (1993). Het perspectief van
Gadamer sprak ons aan, omdat daarbinnen een poging wordt ondernomen om de
sociale wereld te begrijpen uitgaande van de subjectieve interpretatie van ieder
individu alsmede die van de groep. Voor het ontwikkelen van een methode van
participatieve data-analyse lieten we ons verder inspireren door Heideggers ‘her‐
meneutic circle’ (1962) en Gadamers ‘fusion of horizons’ (1993).
De hermeneutische cirkel impliceert dat het begrijpen van een ‘tekst als geheel’
bereikt kan worden door naar de ‘individuele delen’ te kijken, terwijl het begrijpen
van de delen bereikt kan worden door naar het geheel te kijken. Het geheel van de
tekst kan dus niet worden begrepen zonder naar de delen te kijken en andersom.
Daardoor ontstaat een cirkel van constante beweging tussen de delen en het
geheel.
Gadamer stelt dat interpretatie nooit vrij is van vooronderstellingen. Ieder per‐
soon heeft een bepaald referentiekader (horizon), bestaande uit wat we weten,
voelen en dat wat we (nog) niet kunnen benoemen. In dialoog met een ander
begint men vanuit de eigen horizon, en in dialoog met elkaar wordt deze
beproefd, verruimd en vervolgens geïntegreerd in een gezamenlijke horizon, die
een meeromvattend interpretatiekader van de betekenis van een tekst kan laten
zien. Door anderen, bijvoorbeeld verpleegkundigen en andere professionals in de
zorg, te betrekken als co-onderzoekers in de data-analyse kunnen er rijkere refe‐
rentiekaders ontstaan dan wanneer de onderzoeker die analyse alleen zou uitvoe‐
ren.
Ricoeur (1976) is ook een voorstander van het synthetiseren van meerdere inter‐
pretaties over de realiteit. Hij geeft aan dat kwalitatief onderzoek niet zozeer geë‐
valueerd dient te worden op basis van criteria van objectiviteit, maar op basis van
criteria van convergentie. Het gaat om de mate waarin perspectieven met elkaar
verweven zijn.
Het ‘kritische’ principe
De dialoog is een belangrijk middel om de ‘ontmoeting’ tussen onderzoekers en
professionals als co-onderzoekers te bevorderen. In ons onderzoek zijn wij uitge‐
gaan van de dialoogprincipes die Habermas heeft ontwikkeld in The theory of com‐
municative action (1981). De dialoog biedt een ‘open ruimte’, die voor iedereen
toegankelijk is en die mogelijkheden biedt voor kritische discussie, controverse en
debat. Er kunnen individuele interpretaties worden gepresenteerd, beargumen‐
teerd en bekritiseerd. Binnen een dergelijke open ruimte zal men zich echter

KWALON 2014 (19) 2

31

Shaun Cardiff & Famke van Lieshout

bewust moeten zijn van machtsverhoudingen tussen individuen binnen de groep.
Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat elke stem gehoord wordt, zodat
niet een bepaalde interpretatie domineert in de dialoog. Iedere deelnemer dient in
de gelegenheid te worden gesteld om eigen beweringen in te brengen en om die
van zichzelf en van anderen te bekritiseren. Dit kan worden bereikt door te vra‐
gen naar verduidelijking en het voorleggen van alternatieve interpretaties, om zo
tot gemeenschappelijke betekenissen te komen zonder de ander te proberen te
overtuigen van het eigen gelijk.
Een voorwaarde voor het houden van een dergelijke kritische dialoog is dat alle
deelnemers deelnemen met de intentie om een situatie beter te willen begrijpen.
In de dialoog gaat het om het bereiken van intersubjectieve overeenstemming: de
interpretatie wordt door alle deelnemers gedeeld en als adequaat gezien. Boog
(2007) omschrijft dit als ‘wederzijdse adequaatheid’. Dit vraagt om wederkerig
vertrouwen, eerlijkheid, moraliteit en authenticiteit, wat makkelijker gezegd is
dan gedaan, zo is ook onze ervaring. Smaling (2008) beaamt dit in zijn afscheids‐
rede en geeft weer dat deelnemers tijdens een kritische dialoog kunnen doorschie‐
ten naar competitie, met aftroeven en exclusie als gevolg. Dit wijst op de nood‐
zaak van competente procesbegeleiding en kleine groepen, want een te grote
groep biedt ruimte voor conformisme en pseudoconsensus, wat stilzwijgen in de
hand werkt.
Een kritische dialoog impliceert het gebruik van cognitie en verbale communica‐
tie, die echter beperkingen kennen. Dat is de reden dat wij het principe van creati‐
viteit hebben toegevoegd, waarin de waarde van ‘impliciete’ (niet-gearticuleerde)
kennis een grote rol speelt.
Het principe van creativiteit
Het bewust worden en waarderen van verschillende vormen van kennis, zoals
cognitieve en ‘belichaamde’ kennis, werd onze volgende uitdaging. Om de nietgearticuleerde vormen van kennis aan de oppervlakte te krijgen bij het analyseren
en interpreteren van teksten in dialoog met anderen, moesten we op zoek gaan
naar een innovatievere methode dan de traditionele dialoog. Hoewel al vaak
wordt gezegd dat kwalitatieve data-analyse een creatief proces is, wordt hier
meestal niet mee bedoeld het naar de oppervlakte brengen van onbewuste en
‘belichaamde’ vormen van kennis. Creatieve expressie is een middel om allerlei
vormen van kennis tot uiting te brengen. McCormack en Titchen (2006) hebben
dit diepgaand bestudeerd en vatten het op als een methode binnen het kritischcreatief paradigma.
Het verbaliseren van ‘impliciete’ kennis blijkt lastig te zijn en bovendien kunnen
cognitieve processen, zoals rationaliseren, het tot uitdrukking brengen van cogni‐
tieve kennis belemmeren. Het gebruik van creatieve expressie opent een poort
naar ongearticuleerde kennis en omzeilt de mogelijk belemmerende cognitieve
processen. Als deze vormen van kennis naar de oppervlakte komen, worden ze
tastbaar en wordt het makkelijker om ermee aan de slag te gaan. Het werken met
creatieve expressie biedt op deze manier een alternatief en tevens een aanvulling
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op de verbale communicatie, die zo kenmerkend is voor het analyseproces. Vol‐
gens Simons en McCormack (2007) is het zelfs mogelijk met behulp van creatieve
expressie een gedeelde taal en betekenis te ontwikkelen. Het voorkomt dat enkel
taal het object van studie wordt en men te vroeg in het analyseproces verzandt in
discussies over de betekenis en keuze voor bepaalde woorden. Onze ervaring is
dat het werken met creatieve expressie het proces van het interpreteren van data
en het identificeren van patronen, thema's en verbindingen ertussen vergemak‐
kelijkt.
De toepassing van de drie principes in het ontwikkelen van een raamwerk
voor data-analyse
De bovengenoemde principes hebben ertoe geleid dat we een nieuw raamwerk
hebben ontwikkeld om samen met co-onderzoekers de data-analyse te laten
plaatsvinden in een participatief actieonderzoek. Daarbij biedt de hoofdonderzoe‐
ker verschillende methoden van creatieve expressie aan passend bij de doelgroep,
faciliteert deze het analyseproces en zorgt ervoor dat er heen en weer wordt
bewogen tussen de delen naar de gehelen en omgekeerd. Belangrijk hierbij is dat
de hoofdonderzoeker oog houdt op het interpretatieproces van de data, dat wil
zeggen dat hij er zorg voor dient te dragen dat de analyse gericht blijft op de ver‐
zamelde teksten. Het raamwerk dat ontwikkeld wordt, heeft als doel het verbre‐
den en integreren van horizonnen, waarin de geïdentificeerde thema's diepere
betekenissen krijgen. Een voorbeeld van een raamwerk is dat van Braun en Clarke
(2006), die thematische analyse als een stapsgewijs proces beschrijven in het ver‐
lenen van betekenissen aan teksten. Zij maken echter in hun analyseproces geen
gebruik van creatieve expressie.
Van Manen (1990) stelt dat thematische analyse niet zozeer een lineair stapsge‐
wijze procedure is, maar eerder een proces van ‘insightful invention’: het ontdek‐
ken en zien van betekenissen. Vandaar dat wij van fasen spreken en niet van stap‐
pen in het raamwerk, omdat de werkwijze zowel lineair als iteratief is.
Hieronder worden de zeven fasen van de kritisch-creatief hermeneutische analyse
weergegeven. De thema's ontstaan geleidelijk in een proces, waarbij de aandacht
zich nadrukkelijk richt op de betekenis van de teksten voor ons als individu en als
groep. De fasen drie tot en met zes zijn iteratief en volgens de principes van de
hermeneutiek kan tussen deze fasen heen en weer worden bewogen.
De zeven fasen
Fase 1: Voorbereiden
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Fase 2: Kennismaken

Deelnemers lezen tijdens of voorafgaand aan de analyse de verhalen aandachtig door, om zo een eerste indruk te krijgen van verborgen betekenissen in de teksten. Er kan een leesopdracht
worden gegeven om gedachten, gevoelens, ideeën en/of vragen die
tijdens het lezen opkomen in de kantlijn weer te geven.

Fase 3: Overdenken

Een individuele warming-upoefening om zich te focussen op de
analyse en zich (opnieuw) te richten op wat de verhalen de lezer
verteld hebben.

Fase 4: Weergeven

Deelnemers wordt gevraagd in stilte de essentie van de teksten,
als geheel, op creatieve wijze uit te beelden in de vorm van een
collage. Dit kan door middel van foto's, tekenen, schilderen, beeldhouwen, in dichtvorm of een andere vorm van creatieve expressie. In deze fase worden de belichaamde en cognitieve kennis geïntegreerd en wordt de interpretatie in een nieuw geheel gebracht.
Men kan individueel een collage maken en deze op een later
moment samenvoegen, waardoor weer een nieuw geheel en
mogelijk nieuwe inzichten ontstaan.

Fase 5: Kritiseren

Collectieve interpretatie van de creatieve collages over de betekenis van de verhalen. Het kritisch bevragen helpt om details in de
delen van de collages te zien en zo meer diepgang, helderheid en
intensiteit te creëren. Alternatieve interpretaties kunnen zo worden uitgewisseld.

Fase 6: Convergeren

Men doet nu een stap terug om weer naar het geheel te kijken en
de meest zichtbare thema's te identificeren, alsook die thema's die
meer onder de oppervlakte liggen. Hier ontmoeten verschillende
perspectieven elkaar, worden horizonnen verbreed en geïntegreerd, en ontstaat een gedeelde interpretatie van de verhalen.
Het resultaat is een thematisch raamwerk dat laat zien welke
betekenis de groep aan de verhalen toeschrijft.

Fase 7: Bevestigen

In deze fase wordt het geheel weer in thematische delen opgedeeld door terug te gaan naar de oorspronkelijke teksten en ruwe
data terug te zoeken die het thematisch raamwerk ondersteunen.
Thema's kunnen worden geherformuleerd en nieuwe thema's kunnen eventueel worden toegevoegd. Thema's krijgen nu een gedetailleerde en rijke beschrijving.

Het thematisch raamwerk, ondersteund met citaten uit de ruwe teksten, kan nu
worden gebruikt voor het plannen van actie in PAR of worden gepresenteerd aan
een breder publiek voor verdere discussie. Er kan opnieuw een cyclus van geza‐
menlijke analyse plaatsvinden, horizonnen kunnen verder verbreed worden,
waardoor een meer diepgaand begrip over de verhalen tot stand kan komen.

Conclusie
In dit artikel hebben we een alternatieve methode van de thematische analyse van
kwalitatieve data gepresenteerd, die gebaseerd is op de principes hermeneutiek,
kritisch zijn en creativiteit, die eerst zijn toegelicht. Het gebruik maken van crea‐
tiviteit vormt in het bijzonder een vernieuwende manier van werken en leren, die
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Phases:
1. Preparation
2. Familiarisation
3. Contemplation
4. Expression
5. Contestation & critique
6. Blending
7. Confirmation

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
Phase 7

Phase 5

Phase 6
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Critique

Figuur 1

Het kritisch-creatief hermeneutisch data-analyseraamwerk (Van
Lieshout & Cardiff, 2011)

het complexe proces ondersteunt van het inductief interpreteren van kwalitatieve
(narratieve) data en het identificeren van patronen, thema's en verbanden.
Het raamwerk, bestaande uit zeven stappen, is eerder een ‘methode’ van dataanalyse dan een ‘techniek’ of ‘procedure’. Daarmee sluiten wij aan op de visie van
Van Manen (1990) over data-analyse. Hij geeft weer dat het belangrijker is uit te
gaan van principes, omdat die ons leiden in ‘wat men zou moeten doen’ en
‘waarom men het zou doen’ in plaats van uit te gaan van stappen die achtereen‐
volgens doorlopen dienen te worden.
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In eerste instantie is dit raamwerk ontwikkeld om met groepen van professionals
als co-onderzoekers te werken. Ondertussen maken steeds meer studenten en
docenten uit de bachelor- en masteropleidingen gebruik van het raamwerk tijdens
de data-analyse van hun afstudeer- en promotieonderzoeken, waaraan niet enkel
professionals, maar ook cliënten of patiënten deelnemen. Snoeren (Snoeren,
Janssen, Niessen & Abma, ingediend) heeft dit raamwerk bijvoorbeeld toegepast
in het analyseren van data over de cultuur van de werkomgeving in haar partici‐
patief actieonderzoek in de ouderenzorg.
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