
PARTICIPATIEF 
ACTIE-  
ONDERZOEK 
10 SLEUTELPRINCIPES



Bij participatief actieonderzoek (PAO) voer je samen onderzoek uit en 
coproduceer je kennis door een brede waaier aan stakeholders bijeen 
te brengen rond een concreet probleem en een of meerdere onder-
zoeksvragen die hen rechtstreeks aangaan. PAO wordt vormgegeven 
en aangedreven door degenen die een direct belang hebben in het 
bestudeerde probleem en wenst concrete acties, veranderingen of 
innovatie voort te brengen rond de kwestie die wordt onderzocht. 

PAO omvat tal van benaderingen en kan tegelijkertijd meerdere rollen vervullen:

 – een alternatieve manier van onderzoek doen;

 – een wederzijds leerproces door samenwerking;

 – een methode om actie te ondernemen en echte, duurzame verandering op gang te 
brengen;

 – een strategisch bondgenootschap of een synergie, een win-winsituatie waarbij de 
agenda's van verschillende stakeholders zinvol worden samengebracht. 

PAO is geen onderzoeksmethodologie, het is een kijk op onderzoek, een ontwerp of 
een strategie. Een breed scala aan onderzoeksmethodes kan binnen een PAO-project 
worden ingezet, zolang de gekozen instrumenten maar voortvloeien uit en ingebed 
zijn in een ruimer participatie- en cocreatietraject en een onderzoeksopzet. Een van de 
sleutelprincipes van PAO is afstappen van extern bepaalde (academische) interventies 
van bovenaf door duurzame en zinvolle onderzoekspraktijken te laten ontstaan vanuit 
concrete omstandigheden en maatschappelijke uitdagingen. Daarom moet PAO niet 
worden beperkt tot een handvol vooraf vastgelegde formules, technieken of actoren. 
Enkel een collaboratieve, experimentele en praktische benadering kan leiden tot nieuwe 
inzichten en zinvolle vernieuwingen op het raakvlak van de belangen van de maatschap-
pij/gemeenschap/stakeholder en van het onderzoek.
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Met andere woorden: er bestaat geen blauwdruk of een ‘goede’ manier om PAO te doen. 
Elke context is namelijk anders en elk PAO-proces dus ook. Dat verandert niets aan het feit 
dat het concept PAO vaak in drie overlappende dimensies worden samengevat: partici-
patie, actie en onderzoek. Er is veel geschreven over PAO in verschillende talen, sectoren 
en vakgebieden. Veel inleidende werken gebruiken het typische diagram met drie overlap-
pende cirkels om de wisselwerking tussen deze drie noties voor te stellen. Dit conceptueel 
kader kreeg echter reeds kritiek te verduren, omdat het de categorieën die het in twijfel wil 
trekken zelf eigenlijk in stand houdt en gebruikt. Daarom kiezen we ervoor om PAO toe 
te lichten aan de hand van 10 sleutelprincipes die ons (opnieuw) helpen ontdekken hoe 
cocreatief onderzoek eruit zou kunnen zien.
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Kennis 'met'
Participatief actieonderzoek wordt doorgaans gedefinieerd 
als onderzoek doen met mensen in plaats van over of voor 

hen. 'Kennis met' in plaats van 'kennis over' dus. PAO is 
niet enkel gericht op de participatie van burgers, maar kan 

gaan om allerlei mogelijke stakeholders (administratief, 
technisch, economisch, regelgevend, maatschappelijk 

middenveld...) actief bij onderzoeksprojecten te betrekken. 



Tijdens de 
verschillende 

stappen van het 
onderzoeksproces
Deze collaboratieve onderzoeksbenadering betrekt actief 

allerlei stakeholders tijdens het volledige onderzoeksproces 
of tijdens verschillende onderzoeksfases. Deelnemers aan 

het onderzoek kunnen mee hun stempel drukken op:

De onderzoeksagenda 
Wat moet er onderzocht worden en wat is waardevolle kennis?

De onderzoeksopzet en -methodologie
Hoe krijgen we toegang tot deze kennis? Welke verschillende 

strategieën of instrumenten kunnen we gebruiken?

Onderzoeksoutput en valorisatie
Waarom hebben we dit soort kennis nodig?  

Waarom is dit onderzoeksproject nuttig of betekenisvol voor ons? 



Verschillende  
participatieniveaus

Participatie betekent niet noodzakelijk dat je alles altijd 
samen moet doen. De participatie van stakeholders is 

mogelijk op verschillende niveaus en tijdens verschillende 
fases van het onderzoeksproject, van de projectopzet tot 
de valorisatie van de onderzoeksresultaten. Participatie 

en cocreatie kunnen minimaal of maximaal ingezet 
worden, maar gaan steeds verder dan louter informatie 
inwinnen bij stakeholders of hen simpelweg raadplegen. 



Onevenwichtige 
machtsverhoudingen 

beperken
Doorgaans wordt het beperken van onevenwichtige 

machtsverhoudingen tussen verschillende deelnemers aan 
het onderzoek als een ander PAO-sleutelprincipe vermeld. 

Onevenwichtige machtsverhoudingen kunnen zich uiten tijdens het 
besluitvormingsproces, maar ook in de vorm van epistemische 

ongelijkheid en toegang tot kennisproductie. Wil je scheve 
machtsverhoudingen rechttrekken, dan hoef je niet per se komaf te 

maken met alle rolverschillen tussen academische onderzoekers en 
niet-academische stakeholders zoals gemeentes, ondernemers, burgers, 

bedrijven, regelgevende instanties, stedenbouwkundigen, activisten, 
leerkrachten enz. Echter, in sommige gevallen kunnen stakeholders 
die deelnemen aan een PAO-project medeonderzoekers worden die 

het volledige onderzoeksproces helemaal naar zich toe trekken.



Maatschappelijke 
verandering

Participatie is geen doel op zich, maar een reis richting 
gedeelde kennis en maatschappelijke verandering. Inspelen op 
lokale uitdagingen uit de gemeenschap en maatschappelijke/

meegemaakte situaties is een van de grondbeginselen van 
PAO dat concrete acties, veranderingen of innovatie wenst 

voort te brengen rond de kwestie die wordt onderzocht. 
Het doel van PAO is om bij te dragen aan maatschappelijke 
veranderingen door hybride kennis te produceren die zowel 
wetenschappelijk als maatschappelijk relevant en dus (op 

verschillende manieren) van direct nut is voor de uiteenlopende 
stakeholders die bij het onderzoeksproces betrokken zijn. 



Iets begrijpen  
door het te doen

Het woord 'actie' in PAO verwijst bovendien niet enkel naar 
het strategische of toegepaste doel van het project, maar 

ook naar de basisidee dat je 'iets leert door het te doen' of 
dat concrete acties of experimenten in echte omgevingen 
de sleutel vormen tot kennis en begrip. Actieonderzoek is 

proces- en toekomstgericht: het overbrugt het onderscheid 
tussen kennis en actie en is gebaseerd op het idee dat 

wanneer we proberen om de plaatselijke situatie te 
veranderen, we er een dieper inzicht in verwerven, we 
kunnen leren en samen kennis kunnen produceren.



Ook onderzoekers 
participeren en 

ondernemen actie
In PAO-projecten worden wetenschappers evenzeer als 

deelnemers aan het onderzoek beschouwd. Ze stappen uit hun 
traditionele ‘ivoren toren’ en uit hun observerende of 'neutrale' 

rol om het risico te nemen om deel uit te maken van een 
experiment en tussen te komen in concrete omstandigheden. 

PAO vergt niet enkel de actieve deelname van meerdere 
stakeholders aan onderzoeksprojecten, maar ook de actieve 
deelname van onderzoekers aan lopende maatschappelijke 

processen en praktijkgerichte experimenten in reële situaties.



Hybride kennis 
voor wetenschap 

& maatschappij
Participatief actieonderzoek is per definitie transdisciplinair. Het is 

gebaseerd op het uitgangspunt dat elk individu een bepaalde vorm van 
expertise en kennis in huis heeft die kan worden ingezet om de huidige 
uitdagingen in de samenleving het hoofd te bieden. Dit cocreatieproces 

combineert verschillende vormen van kennis, vaardigheden, 
ervaringen en expertise om samen nieuwe kennis te produceren die 

voor alle deelnemers aan het onderzoek nuttig en betekenisvol is. 

Sommige actoren kunnen wetenschappelijke expertise bijdragen, 
terwijl anderen hun geleefde, professionele, institutionele of 

praktische ervaringen inbrengen. Gedeelde kennis coproduceren 
betekent natuurlijk niet noodzakelijkerwijs dat alle deelnemers 

het eens moeten zijn: onenigheid en meningsverschillen 
maken evenzeer deel uit van cocreatieprocessen en 

kenniscoproductie is meer dan enkel meningen uiten.



Meer dan 
kennisoverdracht of 
gegevensverzameling
In PAO staat de coproductie van gedeelde kennis samen met de 
deelnemers aan het onderzoek lijnrecht tegenover de traditionele 

'gegevensverzameling' door onderzoekers of de unilaterale 
'overdracht' en zelfs 'extractie' van informatie uit 'onderzoeksobjecten'. 

Tijdens een PAO-traject kunnen er verschillende kennisvormen 
gecoproduceerd worden met een verschillende betekenis of 

waarde voor verschillende deelnemers of stakeholders van het 
proces. Daarom kan PAO geconceptualiseerd worden als een 
strategische en ook pragmatische samenwerking, een win-
winsituatie waarbij de agenda's en onderzoeksinteresses van 

verschillende stakeholders zinvol worden samengebracht.



Verschillende vormen 
van betekenisvolle 

output
Participatief actieonderzoek gaat uit van een concrete maatschappelijke 

situatie en stimuleert de coproductie van kennis die voor alle 
stakeholders die deelnemen aan het onderzoeksproces nuttig en 
betekenisvol is. Ook de onderzoeksoutput en de valorisatie van de 
onderzoeksresultaten kunnen verschillende vormen aannemen en 
moeten bovendien nuttig zijn voor de verschillende stakeholders 

die bij het project betrokken zijn. PAO-projecten monden niet enkel uit 
in wetenschappelijke publicaties, maar ook in beleidsaanbevelingen, 

fototentoonstellingen, websites, blogs, stadsgidsen, kaarten, 
sjablonen voor juridische documenten, verschillende soorten 
video's, buurtgerichte radioprogramma's enz. PAO beschouwt 

het participatief proces richting deze verschillende vormen van 
betekenisvolle output echter evenzeer als een waardevol 'resultaat'. 

Dat proces wordt bepaald door de cognitieve capaciteitsopbouw 
van de actoren die bij het onderzochte onderwerp betrokken zijn.



Een handvol 
voorbeelden van 
een PAO-project 

Om het ruimtelijk en maatschappelijk transformatief vermogen van 
wijkverwarmingssystemen in verspreide bebouwing te onderzoeken kan een 
stadsbestuur in samenwerking met een plaatselijke universiteit de handen 
ineenslaan met technische en sociale energie-experten, ruimtelijke ontwerpers, 
ambtenaren, lokale ondernemers en burgers om een mogelijke toekomstvisie voor 
de stad af te tasten. 

 

Om te achterhalen of een alternatieve munteenheid tegemoet zou kunnen komen 
aan de noden van een specifieke bevolkingsgroep kan het interessant zijn om 
de lancering van deze nieuwe munt uit te testen door de beoogde gebruikers 
bij de ontwikkeling te betrekken en hen in de analyse van de resultaten van dit 
onderzoeksexperiment op te nemen. 

 

Vraag je je af of een ander beheer van gft-afval een antwoord zou kunnen bieden 
op de uitputting van de fosforvoorraad, dan kan een stadsexperiment in een 
aantal geselecteerde wijken waardevolle inzichten verschaffen in de voordelen en 
beperkingen van andere beheermodellen. 

 

Willen we gehoor geven aan de vaststelling dat er tegenwoordig bitter weinig 
woningen geschikt zijn voor mensen die lange tijd op straat hebben geleefd en 
zich in de samenleving willen re-integreren, dan is het niet enkel bijzonder relevant 
maar ook strategisch en efficiënt om precies die mensen te betrekken bij een 
onderzoeksproject dat erop gericht is om een gepaste woonplaats te ontwerpen. 
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