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2.  METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de methode en werkwijze van het onderzoek. In 

de eerste paragraaf is uiteengezet hoe het idee voor dit onderzoek is ontstaan en vorm heeft 

gekregen en de positie van de onderzoeker omschreven. Daarna wordt ingegaan op de on-

derzoeksmethode en in de daarop volgende paragrafen komt de werkwijze aan bod: hoe en 

welke data zijn verzameld, hoe zijn de respondenten geworven, hoe zijn de data geanalyseerd 

en langs welke weg is gerapporteerd en zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Ten slotte 

wordt ingegaan op de validering van het onderzoek. 

2.1. Voorgeschiedenis

Het ‘masterpiece’ ter afronding van mijn masteropleiding strategisch management in 1998 

‘Zorg op menselijke maat; rol en positie van gezondheidscentra in achterstandswijken’ was 

de aanleiding voor dit promotieonderwerp. Bij de verkenning van theorieën en beleid voor 

het masterpiece bleek theorievorming over wijkgericht werken aan gezondheid gescheiden 

plaats te vinden binnen de domeinen gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en welzijns-

werk. Het leek me zinvol om de inzichten van verschillende -vele jaren met elkaar in de wijk 

werkzame- beroepskrachten en vrijwilligers naar de aard en resultaten van het wijkgerichte 

gezondheidswerk naast elkaar en in verband met elkaar te bestuderen. Hiervoor wilde ik een 

kwalitatief onderzoek opzetten naar de kenmerken van het wijkgericht gezondheidswerk in 

Den Bosch-Oost, waar ik op dat moment al meer dan 20 jaar woonde en werkzaam was. Jan 

Willem Duyvendak en Andries Baart stemden ermee in om mij als ‘buiten promovendus’ te 

begeleiden. Intussen was ik gestopt met mijn beroepsmatige activiteiten in Den Bosch-Oost. 

Hierdoor ontstond afstand tot de uitvoeringsactiviteiten van het wijkgerichte gezondheids-

werk in de wijk. Ik merkte dit gedurende de periode dat ik 40 mensen in Den Bosch-Oost 

interviewde. De personen en gespreksonderwerpen waren vertrouwd, maar ik stond nu in 

een andere relatie tot wat zij vertelden. De informatie was materiaal voor mijn onderzoek; ik 

hoefde er geen beleid op uit te zetten. Wel bleef ik als wijkbewoner actief in het Wijkplatform 

Oost -een samenwerkingsverband van bewonersorganisaties- en volgde vanuit een bewoners-

positie het wel en wee in de wijk. 

In mijn huidige functie bij de Provinciale Raad voor Volksgezondheid en Maatschappelijke 

Zorg in Noord-Brabant bemerk ik de hernieuwde belangstelling voor de wijkaanpak in rela-

tie tot thema’s als vermaatschappelijking van de zorg, regie over eigen leven van kwetsbare 

personen, informele zorg en patiëntenparticipatie. Ook de Wet op de maatschappelijke on-

dersteuning (Wmo) geeft vanaf 2007 op beleidsniveau een nieuwe impuls aan het wijkgericht 

werken. 
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2.2.  De onderzoeksmethode

Deze studie bestaat uit een kwalitatief empirisch onderzoek. Een onderzoeker kan uitgaan 

van de theorie of de empirie; in een theoretisch onderzoek is de onderzoeker ‘in geprek met 

andere wetenschappers’ en in een empirisch onderzoek bestudeert de onderzoeker een be-

paalde situatie of praktijk om deze praktijk in zijn algemene strekking van binnenuit te be-

grijpen en eventueel te verklaren. Ook bij empirici spelen theorieën een rol; de theorieën zijn 

van invloed op de wijze van gegevens verzamelen, vragen stellen, waarnemen, analyseren en 

het toetsen van bevindingen. Kwalitatief onderzoek staat tegenover kwantitatief onderzoek. 

In een kwantitatief onderzoek gaat het om de aantallen, de hoeveelheden van een bepaald 

verschijnsel en in een kwalitatief onderzoek om de hoedanigheid van een verschijnsel. Men 

wil weten wat, hoe en waarom iets gebeurt. In een kwantitatief onderzoek kwantificeert de 

onderzoeker en in een kwalitatief onderzoek interpreteert zij of hij. Andere kenmerken van 

kwalitatief onderzoek zijn volgens Wester (Wester e.a., 2000) de plaats en de rol van het ana-

lytisch kader en het open onderzoeksontwerp. In een kwalitatief onderzoek is het analytisch 

kader niet vooraf uitgewerkt, maar is de onderzoeker op zoek naar de juiste categorieën om 

de verschijnselen te ordenen en te ontdekken. Aan het eind van het onderzoek is duidelijk in 

welke termen over de verschijnselen gesproken kan worden. Het open onderzoeksontwerp 

is gerelateerd aan het zich ontwikkelend analytisch kader, waarin de onderzoeker heen en 

weer gaat tussen reflectie, observatie en analyse. Karakteristiek voor kwalitatief empirisch 

onderzoek is dat de probleem-, doel- en vraagstelling van het onderzoek tijdens het onder-

zoek worden aangescherpt. Het gaat in kwalitatief onderzoek om het zo goed en uitgebreid 

mogelijk in contact komen met de te onderzoeken praktijk. 

Wester onderscheidt in het kwalitatieve onderzoek enkele stromingen, zoals het symbolisch 

interactionisme, de fenomenologie, de etnografie en het organisatieonderzoek. Een gemeen-

schappelijk uitgangspunt van deze stromingen is dat betekenisverlening, de betekenis die 

mensen in het dagelijks leven aan hun omgeving toekennen, centraal staat. Mensen han-

delen op grond van betekenissen van de objecten, die tezamen hun wereld vormen. Om het 

handelen van mensen als zinvol gedrag te kunnen bestuderen, moet de onderzoeker de ob-

jecten zien zoals de actors deze zien. Dit wordt ook wel ‘role-taking’ genoemd: het vermogen 

je te verplaatsen in de positie van een individu of groep. Voor de onderzoeker betekent dit 

dat hij/zij de gedragssituatie kan definiëren volgens de betekenissen die de actors zelf aan die 

situatie toeschrijven. De onderzoeker kan zich echter niet beperken tot dit binnenperspectief 

op de sociale werkelijkheid, maar moet vervolgens de betekenisvolle werkelijkheid in begrip-

pen objectiveren. De objectivering wordt mogelijk door vele malen de cyclus van verzameling 

en analyse, reflectie en toetsing te doorlopen. (Wester e.a., 2000; pg. 21-22) 

De casestudybenadering behoort binnen de interpretatieve onderzoeksbenaderingen tot het 

organisatieonderzoek en is een onderzoeksopzet met een lange traditie in de sociale weten-

schappen. Het gaat bij een casestudy of gevalsstudie om de intensieve bestudering van een 

verschijnsel in zijn context, zodanig dat de verwevenheid van relevante factoren behouden 
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blijft. (Hutjes en van Buuren, 1992)  De gevalsstudie is meestal een evaluatie en analyse van 

een specifieke situatie deels gebaseerd op een reconstructie van de perspectieven en hande-

lingspatronen van de betrokkenen. In dit onderzoek zijn de gezichtspunten en handelings-

repertoires van al vele jaren in de wijk werkzame actoren verzameld, geanalyseerd en ge-

reconstrueerd. De complexiteit en de contextafhankelijkheid van het wijkgezondheidswerk 

wordt middels een gevalsstudie gerespecteerd. (Saan en De Haes, 2005)  Kenmerken van de 

klassieke casestudy zijn:

Hutjes, 2000) 

De casestudy ligt in oorsprong verankerd in de kwalitatieve onderzoekstraditie. In de heden-

daagse opvatting wordt deze directe binding minder vaak gelegd. Hutjes beschouwt de case-

study als een strategie van bewijsvoering in een concrete situatie, waarin sprake is van een 

complexe constellatie of structuur van elementen. Om een goed inzicht in de werkelijkheid 

te krijgen is het niet terecht om die open te breken in algemeen geldende, relatief eenvoudige 

wetmatigheden. De herwaardering van de casestudy als wetenschappelijke methode in toe-

gepast onderzoek heeft te maken met een maatschappelijke ontwikkeling en een veranderde 

behoefte aan kennis vanuit beleid en samenleving, aldus Hutjes. De mogelijkheden voor 

een rationeel-planmatige sturing van de samenleving zijn beperkt gebleken. Incrementeel 

denken heeft de overhand gekregen. Plannen op papier kunnen mooi lijken, maar stranden 

door uiteenlopende doelstellingen en belangen in de uitvoering. Door alleen te volstaan met 

voor- en nametingen blijven verklaringen voor effecten een black box. In deze situatie krijgt 

de casestudy, zegt Hutjes, een eigen plaats. Volgens Wester is handhaving van de context in 

een onderzoek van belang als er sprake is van een complexe situatie waarin grenzen tussen 

het onderzochte verschijnsel en zijn context niet duidelijk zijn en bij een complexe vraagstel-

ling, waardoor controle en overzicht vooraf van onderzoeksontwerp en -uitvoering beperkt 

is en als statistische en kwantitatieve gegevens van minder belang zijn. (Wester e.a., 2000) 

Het doordenken en begrijpen van het verschijnsel wijkgericht werken in relatie tot gezond-

heid in Den Bosch-Oost is een dergelijke complexe vraagstelling. 

2.3. Werkwijze

Een onderzoek kan globaal worden opgedeeld in fasen; te weten de probleemstelling en het 

conceptuele model, de ontwikkeling van het onderzoeksontwerp, de dataverzameling en de 

analyse en rapportage. In een casestudy is de opeenvolging van deze fasen diffuus, open en 
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interactief van aard. Gedurende het hele onderzoeksproces bestaat een wisselwerking tussen 

de conceptualisering van het probleem en de waarneming van de werkelijkheid. Het ontwer-

pen van de onderzoeksopzet, de dataverzameling in het veld en de analyse en rapportage 

lopen in elkaar over. 

De probleemstelling en het conceptueel model

De probleem- en vraagstelling zijn uiteengezet in de inleiding. Het conceptueel model is 

ontwikkeld aan de hand van Miles en Huberman: “A conceptual framework explains, either grap-

hically or in narrative form, the main things to be studied, the key factors, constructs or variables, and 

the presumed relationships among them. Frameworks can be rudimentary or elaborate, theory-driven 

or commonsensical, descriptive or causal.” (Miles en Huberman,1994; pg.18)

Het conceptueel model is in twee schema’s uitgewerkt. In het eerste schema zijn de actoren in 

het wijkgezondheidswerk opgenomen; te weten de beroepskrachten, I/Ders (personen werk-

zaam in een Instroom/Doorstoomregeling) en vrijwilligers; zij werken samen en zij ontwik-

kelen voor de wijk Den Bosch-Oost informele zorgactiviteiten én een professioneel zorgaan-

bod. De informele en professionele activiteiten vormen samen het wijkgezondheidswerk. 

Figuur 2.1  Actoren in het wijkgezondheidswerk

Het tweede schema geeft de elementen van het onderzoek weer: wat zeggen de vrijwilligers, 

I/Ders en beroepskrachten, die samen de ‘werkers’ worden genoemd, over de wijk, over ge-

zondheid en over hun werkwijze. Dat totaal beschouwend komen zij tot uitspraken over 

resultaten van hun werk en de betekenis van de samenwerking. 
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Figuur 2.2  Onderzoeksopzet in schema

De data 

Het verzamelen van gegevens voor empirisch onderzoek kan op meerdere manieren gebeu-

ren. Er zijn drie hoofdtypen te onderscheiden: de documentenstudie, het interview en de 

observatie. (Hutjes en van Buuren, 1992)  De data voor deze studie zijn afkomstig uit deze 

drie bronnen. De belangrijkste bron is het materiaal van de interviews met 40 personen die 

als beroepskracht, I/D-er of vrijwilliger werkzaam zijn in Den Bosch-Oost. Dit materiaal is 

de basis voor deel III van deze studie.

Een tweede bron vormen de aanwezige documenten in Den Bosch-Oost: van gezondheids-

centrum Samen Beter, van Piet Willems , opbouwwerker van Welzijnsproject Oost, van het 

Wijkplatform Oost en van de wijkkrant Oost. Eveneens zijn statistische gegevens van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch en de GGD benut. Deze bronnen zijn gebruikt voor deel II: de 

historische reconstructie. 

Omdat ik 25 jaar woon en werk in Den Bosch-Oost is er ook sprake van kennis op basis van 

observaties. Deze observaties zijn niet systematisch uitgevoerd en opgetekend ten behoeve 

van dit onderzoek. Het is echter onmogelijk om deze kennis uit te sluiten. Ik ben daar als 

volgt mee om gegaan: mijn kennis die verwerkt is in diverse boeken en artikelen is mee geno-

men in deel II, de historische reconstructie. Op deze manier is toetsbaar om welke kennis het 

gaat en hoe deze een rol speelt in dit onderzoek. 

+
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Keuze respondenten

In 2002 deed ik twee proefinterviews, die ik vervolgens besprak met Andries Baart. Aan de 

hand van opmerkingen en een interviewtraining verfijnden we de interviewopzet (zie bijlage 

2 en 3) en stelden we de criteria vast voor de te interviewen personen (beroepskrachten, 

I/D-ers en vrijwilligers). Deze criteria zijn opgenomen in bijlage 1. Op basis van deze criteria 

zocht ik respondenten in de wijk. Het betrof 12 beroepskrachten, 5 I/D-ers (personen werk-

zaam via een Instroom/Doorstroomregeling) en 23 vrijwilligers. Een overzicht is opgenomen 

in bijlage 1.  De personen, die ik benaderde, reageerden allen positief. Op 3 personen na, 

kende ik iedereen in mindere of meerdere mate. 

De interviews zijn op band opgenomen en getranscribeerd door een groep studenten met 

het aangeven van alle ‘eh’s’ en ‘hmm’s’ en stiltes. De respondenten lazen deze uitgewerkte 

interviews en een aantal van hen verzocht mij de teksten niet op deze manier te publiceren. 

Ik legde uit dat deze manier van verslag leggen voor mij belangrijk was voor de analyse en om 

de betekenis ervan te begrijpen. Zij lieten mij weten, dat ik de teksten mocht gebruiken, mits 

hun woorden, soms in het Bossche dialect en met gehakkel, niet op die manier ‘in een boek’ 

terechtkwamen. Ik heb hen toegezegd hier een oplossing voor te bedenken. In de definitieve 

teksten zijn de ‘eh’s’, ‘hmm’s’ en stiltes veranderd in puntjes (…). De uitspraken in het dialect 

zijn in het Nederlands vertaald. 

Interviewmethode

Voor de interviews gebruikte ik de methode van het explorerend (diepte) interview in kwa-

litatief onderzoek (Baart, 1990/2002). Tevens oriënteerde ik me op de methode van auto-

biografisch onderzoek. Nijhof zegt over autobiografisch onderzoek, dat het belangrijk is 

dat zoveel mogelijk de eigen beelden van de respondenten naar boven komen en dat zij niet 

reageren op door de onderzoeker gehanteerde begrippen en categorieën. (Nijhof, 2000) Ik 

was hier bovenal op gespitst omdat de respondenten mij kenden. Ik probeerde door de ma-

nier van interviewen hun ideeën, opinies, verwachtingen, plannen, emoties, ervaringen en 

bespiegelingen te verzamelen. De focus in de interviews lag op de werkzaamheden in de wijk. 

De werkverhalen bleken echter bij velen zo verknoopt te zijn met hun levensverhaal, dat ik 

ook daarover veel hoorde. 

De geïnterviewden zijn ‘informant’ over de situatie in Den Bosch-Oost. Zij zijn geselecteerd 

omdat zij beschikken over informatie over Den Bosch-Oost. Zij zijn tevens ‘respondent’, om-

dat zij informatie gaven over hun eigen ervaringen, gedragingen en houding. Ik vroeg in de 

interviews naar betekenissen en naar hun handelen, waardoor perspectief en praktijk bijeen 

zijn gehouden. (Nijhof, 2000)

De interviews waren laag gestructureerd; in elk interview kwamen de volgende onderdelen 

aan bod: 
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periode dat zij werkten en leefden in de wijk.

gezondheids-

centrum en van het wijknetwerk Hulpsector Oost

De interviewlijn die bij de beroepskrachten is gehanteerd is opgenomen in bijlage 2; die van 

de I/D-ers en vrijwilligers in bijlage 3. 

De interviewmethode vereiste een kritische en tegelijkertijd empathische houding. Er bleek 

bij niemand schroom te bestaan vrij en open over werk en leven in Den Bosch-Oost te spreken. 

De meeste interviews vonden bij de geïnterviewden thuis plaats; sommige personen kozen 

een andere plek in de wijk, omdat zij dat rustiger vonden. De geïnterviewden kozen tijdstip 

en plek, nadat ik de randvoorwaarden besproken had. Niemand maakte bezwaar tegen een 

geluidsopname van het gesprek. Een aantal geïnterviewden sprak in het begin van het inter-

view hun verwondering uit: “Dat weet je toch allemaal?” Mijn uitleg, dat ik het graag allemaal 

in hun eigen woorden wilde horen en dat ik beslist niet alles van hen wist, was voldoende 

aansporing om hun verhaal te vertellen. De gesprekken waren niet alleen eenrichtingverkeer. 

Het doorvragen op wat zij zeiden, maakte van het gesprek een soort werkplaats voor kennis-

constructie. Meerdere geïnterviewden zeiden: “Zo heb ik dat nog nooit eerder verwoord” of “Zo 

praat ik niet vaak over mijn werk” of “Daar heb ik nooit op deze manier over nagedacht”. Sommige 

vragen waren moeilijk en in die passages vielen stiltes, waren er vele ‘eh’s’ of waren er vele 

herhalingen en zinnen die niet afgemaakt en weer hervat werden. Dit waren de passages waar 

ik me in de analyse van het materiaal op concentreerde. Er was slechts één interview, dat niet 

naar tevredenheid verliep en dat weinig materiaal opleverde. Deze respondent kwam niet tot 

een verhaal, maar antwoordde slechts bevestigend, ontkennend of met korte zinnen op mijn 

vragen. Dit interview is niet meegenomen in de analyses. 

Analyse en rapportage

Voor het analyseren van het materiaal heb ik de getranscribeerde interviews in Atlas-ti (een 

computerprogramma voor kwalitatief onderzoek) gezet en in ‘quotations’ (samenhangende 

tekstfragmenten) gesplitst. Vervolgens heb ik samenvattingen gemaakt van de interviews aan 

de hand van de quotations en ook de samenvattingen in quotations opgedeeld. Ten slotte 

maakte ik vanuit de samenvattingen een typering van elke respondent. Deze typeringen zijn 

opgenomen in bijlage 4, 5 en 6. Na deze ordening van het materiaal heb ik de lijn gevolgd 

zoals door Peters en Wester (Peters en Wester, 2000-2001) ontwikkeld is voor kwalitatief 

onderzoek: exploratie-, specificatie-, reductie- en integratiefase.

In de exploratiefase heb ik op het materiaal betrokken coderingen aan de quotations gege-

ven. Vervolgens is gezocht naar bovenliggende concepten, clusters van codes, en deze zijn 
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samen gevoegd in zogenaamde familiecodes, die aan het materiaal zijn toegekend. In deze 

fasen heb ik de interviews en samenvattingen gelezen en herlezen. Aan de codes verbond ik 

memo’s: theoretische en methodische. In de theoretische memo’s staat achtergrondinfor-

matie horend bij de codes. In de methodische memo’s beschreef ik de stappen die ik zette 

en onderbouwde ik mijn analyses. Vanuit de familiecodes stelde ik categorieën samen, waar-

voor ik Atlas-ti verliet om ‘clustered summary tables’ en ‘conceptually clustered matrices’ 

te maken volgens Miles en Huberman. Op deze manier ordende en categoriseerde ik het 

materiaal (specificatiefase) en ontdekte ik verbanden. Met behulp van het invoeren van de 

categorieën in SPSS hebben we naar meer verbanden gezocht via een clusteranalyse, wat ech-

ter geen andere verbanden of resultaten opleverde. Daarom keerde ik terug naar de aanpak 

van Huberman en Miles en waren de overzichten, tabellen en matrices de hulpmiddelen om 

verbanden te leggen en patronen te ontdekken (reductiefase).  De overzichten hiervan zijn 

opgenomen in bijlage 7 en 8.   

In de integratiefase zijn op basis van de empirische gegevens en de literatuur antwoorden 

op de onderzoeksvragen gezocht. In deze fase keerde ik terug naar de literatuur en schreef 

een theoretische verkenning naar aanleiding van de centrale begrippen wijk, gezondheid, 

gezondheidsverschillen, achterstandswijken en wijkaanpak. Deze verkenning staat in deel I. 

Zoals eerder aangegeven omvat deel II een historische reconstructie van 25 jaar wijkgezond-

heidswerk in Den Bosch-Oost. Op basis van een documentenstudie is de geschiedenis van 

de wijk, het welzijnswerk en het gezondheidscentrum gereconstrueerd. In dit deel zijn tevens 

de beelden opgenomen, die door de jaren heen door buitenstaanders over Den Bosch-Oost 

gevormd en beschreven zijn. Tevens staat in dit deel een samenvatting van de discussies die 

door de jaren heen gevoerd zijn met derden over het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-

Oost.

Deel III bevat de rapportage van de analyses van het empirische materiaal uit de interviews. 

Voor deze rapportage keerde ik terug naar de oorspronkelijke interviews. Op basis van de 

analyses en de in de reductiefase naar voren gekomen verbanden en patronen zocht ik naar 

de passages, waarin de respondenten in hun eigen woorden uitdrukking geven aan de be-

tekenissen van hun werk. In vele citaten komt hun werkelijkheid en betekenisgeving naar 

voren. Op deze manier probeer ik zoals The zegt de tegenstelling tussen directe, persoonlijke 

ontmoetingen in het veld en de normen van een onpersoonlijk wetenschappelijke discours 

te overbruggen. (The, 1999) Hak, ten Have en Goethals aangehaald door The hebben er 

op gewezen dat de verhalende taal de enige manier lijkt om uitdrukking te geven aan het 

belang van de context en de lokale redelijkheid van uitvoeringspraktijken. (The, 1999)  Met 

andere woorden: ik blijf dicht bij de praktijk, niet om die praktijk alleen maar te beschrijven 

en te begrijpen, maar om inzicht te krijgen in de relatie tussen de wijk en gezondheid en 

hoe daarmee gewerkt wordt. In een aantal casussen heb ik de verschillende dimensies van 

het wijkgezondheidswerk systematisch en expliciet verwoord en getoetst aan theoretische 

inzichten. Het materiaal waarover in de drie delen is gerapporteerd, vormt de basis voor het 

laatste concluderende hoofdstuk van dit onderzoek. 
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2.4. De kwaliteit van het onderzoek

Elk onderzoek moet voor de wetenschappelijke bewijsvoering voldoen aan drie kwaliteits-

criteria: begripsvaliditeit, interne validiteit en betrouwbaarheid. Kort samengevat gaat het 

hierbij om:

gehanteerd, dienen een juiste en eenduidige interpretatie te zijn van de empirische ver-

schijnselen waarvoor ze worden gehanteerd.

-

del tussen de begrippen worden verondersteld, dienen eveneens een juiste en eenduidige 

interpretatie te zijn van de samenhangen tussen de onderzochte verschijnselen die in de 

realiteit gevonden worden.

-

ming van de werkelijkheid en dienen niet terug te voeren te zijn op toevallige omstandig-

heden. (Hutjes en van Buuren, 1992) 

In de vorige paragraaf is hierover al iets gezegd. In deze paragraaf ga ik opeenvolgend in op 

deze drie criteria en hoe ik daarmee ben om gegaan.

Voor een adequate uitvoering van de gevalsstudie is het nodig om tot een systematische 

ordening en vaststelling van de onderzochte verschijnselen te komen. In deze studie is syste-

matisch de betekenis onderzocht van de centrale begrippen wijk, gezondheid en wijkaanpak. 

In de hierboven beschreven analyseaanpak is uiteengezet hoe via codering van de teksten de 

betekenissen, die de geïnterviewden er aan geven, geordend en vastgesteld zijn. Ook is in de 

literatuur onderzocht welke betekenissen gegeven worden aan deze begrippen binnen de 

verschillende domeinen van de gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk. 

Eveneens is in een historische reconstructie van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-

Oost onderzocht hoe begrippen in de loop van de tijd van invloed zijn (geweest) op de wer-

kers in Den Bosch-Oost.

De interne validiteit in een gevalsstudie is te waarborgen door een “disciplined subjectivity door 

middel van een continu proces van self-monitoring.” (Hutjes en van Buuren, 1992)  Een belangrijk 

hulpmiddel hiervoor waren de gesprekken met Andries Baart en Jan Willem Duyvendak, 

waarin inhoudelijke, methodologische en ethische kwesties met betrekking tot mijn onder-

zoek en mijn interpretaties besproken zijn. Ook zijn op een aantal momenten met andere 

bij Den Bosch-Oost betrokken onderzoekers gesprekken gevoerd over onderdelen van het 

onderzoek: De Haes, Kemps, Saan en Stuurop. 

Een tweede manier om de validiteit van de onderzoeksresultaten te beoordelen is gebeurd 

door twee ‘member checks’ uit te voeren. In twee sessies zijn de voorlopige resultaten be-

sproken met een groep geïnterviewde beroepskrachten en een groep geïnterviewde I/Ders en 

vrijwilligers. Aan hen is de vraag voorgelegd of mijn reconstructie van de werkelijkheid her-

kenbaar is. De beide bijeenkomsten leidden tot kritische discussies. Hierdoor kwam ik in de 
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historische reconstructie tot een nuancering met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in 

de wijk rond vermaatschappelijking van de zorg en de invloed van ketenzorg in de wijk. In de 

discussie met de I/Ders en vrijwilligers werd het belang van ‘alle samenwerkingslijnen in de 

wijk’ nog eens onderstreept. Zij herkenden de indeling in strategieën en de daarbij horende 

onderliggende waarden, die beschreven zijn in hoofdstuk 10. Hierover ontstond een boei-

ende discussie tussen de gespreksdeelnemers. De vele verschillende beelden die over de wijk 

bestaan, werden in deze gesprekken bevestigd. De discussies zijn vastgelegd en vervolgens 

meegenomen in het verdere doordenken van het materiaal.

De betrouwbaarheid van de resultaten in een gevalsstudie zijn een belangrijk punt van ge-

sprek bij onderzoekers. Aangezien een replicatie van een gevalsstudie een onhaalbaar ide-

aal is, is explicitering en systematisering van de in het onderzoek gehanteerde procedures 

noodzakelijk. Hierbij heb ik de volgende leidraad gehanteerd: transcriptie van de interviews, 

een nauwgezette documentatie van het verzamelde materiaal, het inzichtelijk maken van de 

analyses die zijn uitgevoerd en een controlemogelijkheid van de citaten waarlangs de rap-

portage is opgebouwd.

 

2.5. Generaliseerbaarheid

Generaliseerbaarheid betekent in hoeverre de resultaten zich beperken tot de context van de 

studie of een meer algemene strekking hebben. (Hutjes, 2000) Een gevalsstudie biedt geen 

universeel geldige conclusies; daarvoor zijn de inzichten te specifiek. De uitkomst van een 

dergelijke studie biedt volgens Mol wel een vergelijkingspunt:  “Als we dit hier vinden weten 

we niet wat we daar zullen aantreffen, maar we kunnen er wel betere vragen bij stellen […] Juist de 

vergaande specificiteit van een gedetailleerd in beeld gebracht geval maakt het mogelijk na te gaan 

wat er gelijk blijft en wat er anders wordt als we ons van de ene sitiuatie naar de volgende begeven.” 

(Mol, 2006; pg.18)  Inzicht in een werkwijze in één wijk is niet universeel geldig, maar een 

studie van een levende praktijk voedt het denken, inspireert de theorie, scherpt ideeën aan 

en verschuift ze. 

De complexiteit van het wijkgezondheidswerk, waarin de relatie tussen wijk en gezondheid 

en de rol van de werkers en de verschillende domeinen en instellingen bijeen gehouden 

wordt, is een dergelijke specifieke situatie. De bevindingen in Den Bosch-Oost kunnen exem-

plarisch zijn voor andere wijken en een bijdrage leveren aan het publieke debat over wijkge-

zondheidswerk. De uitvoerige rapportage van de onderzoeksactiviteiten kan als voorbeeld 

benut worden in andere wijken.

 


