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Inclusiviteit blijft een belangrijke en actuele uitdaging voor sociaal beleid in Europese 
samenlevingen waar grote groepen migranten zich gevestigd hebben en steeds nieuwe 
migratiestromen zich aandienen.  Tegelijkertijd verandert de verzorgingsstaat in veel van deze 
samenlevingen. Vaak, zoals in Nederland, gaat dit gepaard met de overtuiging dat een actieve rol 
van burgers en verbindingen tussen overheid, publieke diensten en civil society cruciaal zijn voor de 
toekomst van de verzorgingsstaat zelf. Wanneer Europese samenlevingen dit ideaal van participatie 
en actief burgerschap vorm willen geven op een manier die ook inclusief is, zullen zij anders met 
‘verschil’ moeten leren omgaan. Zij zullen afstand moeten nemen van het beeld dat migranten en 
vluchtelingen in de eerste plaats kwetsbare groepen zijn, die niet op een volwaardige manier bij 
kunnen dragen aan de samenleving. 

Tegen deze achtergrond onderzoek ik in dit proefschrift hoe sociale wetenschappen bij kunnen 
dragen aan het omgaan met complexe maatschappelijke kwesties, door middel van participatieve 
onderzoekspraktijken en, tegelijkertijd, reflectie op deze praktijken. Het proefschrift is vooral 
gebaseerd op onderzoek dat uitgevoerd is in het project Disclosing Cooperation, dat inzoomde op de 
relatie tussen migranten-zelforganisaties en formele diensten voor opvoedondersteuning in 
Nederland (hoofdstukken 2, 3, 4 en 5). Hoofdstuk 1 gaat over een kleiner onderzoeksproject, 
gericht op participatie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Ten opzichte van de rest van het 
proefschrift kan dit gezien kan worden als een project ter voorbereiding van de ontwikkeling van 
de gebruikte methodologie.  

Het onderzoek Disclosing Cooperation was onderdeel van de Academische Werkplaats 
Kenniswerkplaats-Tienplus, dat onder het ZonMw onderzoeksprogramma Diversiteit in het 
Jeugdbeleid viel. Dit was een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, beleidsmakers, 
professionals binnen het reguliere veld van jeugdzorg en opvoedondersteuning en vrijwilligers uit 
zelforganisaties. De doelstelling van de Kenniswerkplaats was het ontwikkelen van kennis voor een 
inclusiever systeem van opvoedondersteuning, dat ook gezinnen met een migrantenachtergrond 
beter zou kunnen bereiken en ondersteunen. Disclosing Cooperation bevatte een analyse van de relaties 
tussen zelforganisaties van bewoners met een migrantenachtergrond (vanaf nu: 
migrantenorganisaties)  en professionele diensten die zich richten op opvoedondersteuning in een 
aantal wijken in Amsterdam. Samenwerking tussen deze partijen komt moeilijk van de grond, 
hoewel de (lokale) overheid en de partijen zelf deze nodig en waardevol achten. In dit onderzoek 
keek ik onderliggende spanningen die het ontstaan van samenwerkingsverbanden in de weg staan 
en naar kansen voor verbinding.  

Het empirisch onderzoek bestond onder andere uit interviews met professionals en vrijwilligers, 
focusgroepen en observaties binnen twintig verschillende organisaties in Amsterdam, analyse van 
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beleidsdocumenten en veldnotities van workshops en conferenties die samenwerking tussen deze 
partijen als onderwerp hadden. Ook bevatte het onderzoek verschillende participatieve onderdelen, 
waarvan één het onderwerp is van hoofdstuk 4. Ervaringen en visies van voorzitters en vrijwilligers 
uit zelforganisaties (vanaf nu: informele werkers) stonden centraal, maar ook van managers en 
uitvoerende professionals uit de reguliere opvoedondersteuning (vanaf nu: formele werkers). 
Hierbij keek ik vooral naar de  verschillende conceptualiseringen van samenwerking en van de 
respectievelijke rollen van deze actoren in samenwerkingspraktijken. De analyse van de data heb ik 
uitgevoerd met behulp van frame analysis (de studie van betekenissystemen die actoren gebruiken 
om de werkelijkheid te interpreteren), waarbij ik me vooral richtte op de rol van verschillende 
frames in het vormgeven aan de interacties tussen beide formele en informele werkers.   

Dit proefschrift draagt bij aan de discussie over de maatschappelijke rol van migrantenorganisaties. 
Het deconstrueert de dominante vertogen waarin het hoofdzakelijk gaat over de toegankelijkheid 
van publieke diensten. Het beschouwt het beleidsdiscours over de rol van migrantenorganisaties 
en laat zien dat het deels haaks staat op de nadruk die vanuit het beleid gelegd wordt op de kracht 
van de civil society en het belang van informele netwerken in de context van de 
‘participatiemaatschappij’. Daarnaast biedt het proefschrift een kritische reflectie op het type 
kennisproductie dat een onderzoeksplatform zoals de Kenniswerkplaats-Tienplus nastreeft. Een 
daadwerkelijke bijdrage aan inclusie is namelijk niet vanzelfsprekend. Deze reflectie is ingebed in 
de ruimere discussie over de rol van wetenschappers in de veranderende relatie tussen wetenschap 
en maatschappij. Deze discussie wordt meestal gevoerd met oog op de natuur- en 
levenswetenschappen en technologische innovatie. In dit proefschrift geef ik aandacht aan de 
specifieke bijdrage die de sociale wetenschappen kunnen leveren.  

De bijdrage van de sociale wetenschappen die het proefschrift schetst, hangt samen met de oproep 
om in het bedrijven van wetenschap meer ruimte te bieden aan technologies of humility (Jasanoff 2003). 
Deze maken de normatieve assumpties van wetenschappelijk onderzoek expliciet en leggen de 
nadruk op onzekerheid en framing, onder andere door maatschappelijke actoren een belangrijke rol 
te geven in de reflectie over hun eigen positie ten aanzien van wetenschappelijke ontwikkeling. Dit 
proefschrift kan gezien worden als een bescheiden stap in de zoektocht naar een type 
kennisproductie dat co-creatie gebruikt om onderzoeksproblemen zelf te problematiseren en het 
onderzoeksproces een inclusieve en niet-stigmatiserende vorm te geven. Het oorspronkelijk 
onderzoekskader dat impliciet was in het onderzoeksprogramma Diversiteit in het Jeugdbeleid 
werd deels uitgedaagd en uitgebreid op basis van participatieve onderdelen van het onderzoek. Dit 
kun je met name terugzien in het onderzoek dat centraal staat in hoofdstuk 4.  

Het onderzoek dat dit proefschrift presenteert opent een weg om de rol te herformuleren, niet 
alleen van migrantenorganisaties, maar ook van professionals. Het impliceert, onder andere, dat 
professionals in de opvoedondersteuning specifieke competenties moeten ontwikkelen om 
migrantenorganisaties in bepaalde aspecten van hun werk te kunnen faciliteren. In het bijzonder, 
kunnen professionals een rol spelen in het ondersteunen van migrantenorganisaties die een 
inspanning doen om vraagstukken expliciet te maken die ouders met een migrantenachtergrond als 
cruciaal ervaren, maar die op dit moment nog geen uitdrukking vinden –nóg in de expertise van 
professionals, nóg in de dialoog tussen professionals en ouders.  
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In het vervolg van deze samenvatting zal ik een kort overzicht geven van bevindingen en 
argumenten die in de verschillende hoofdstukken worden weergegeven. Al deze hoofdstukken zijn 
(of zullen) gepubliceerd (worden) als artikelen of boekhoofdstukken. Hoofdstuk 1, 2 en 5 zijn 
samen met coauteurs geschreven.  

Hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 1 is gebaseerd op participatief onderzoek in de masterclass Management van diversiteit over 
de inclusie van vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondanks inspanningen van 
verschillende ondernemingen blijft de arbeidsparticipatie van vluchtelingen achter. De 
eerdergenoemde masterclass verbond leden van vluchtelingenorganisaties en 
managementafdelingen van Nederlandse werkgevers die graag meer ruimte willen bieden aan 
diverse groepen binnen hun organisaties. Doel van het hier gepresenteerde onderzoek was na gaan 
wat de bijdrage van participatief onderzoek kan zijn bij het tegengaan van uitsluiting, wanneer dit 
participatieve onderzoek mensen ondersteunt in de reflectie op hun eigen positie in discursieve 
structuren die uitsluiting in stand houden.  

Het project toont het belang van de bewustwording van discursieve structuren die medebepalend 
zijn voor het alledaagse leven, en van het maken van tijd en ruimte voor het opkomen van vertogen 
die contrasteren met de macht-ontnemende beelden van vluchtelingen, die uitsluiting op hun plek 
helpen houden. Een leidende aanname in deze benadering is dat zowel meerderheids- als 
minderheidsleden gevat zijn in discursieve structuren die uitsluiting in stand houden. De 
onderzoekers selecteerden socio-historische literatuur over de positie van immigranten en 
vluchtelingen in Nederland, literatuur over Nederlandse diversiteitsvertogen binnen organisaties en 
aanvullende literatuur over de voorwaarden voor het creëren van ruimte voor reflectie. Op het 
grensvlak van theoretische input enerzijds en persoonlijke en organisatorische ervaringen 
anderzijds, ontstond de ruimte voor deelnemers om te reflecteren op hun positie ten opzichte van 
elkaar, en op de invloed van vertogen over vluchtelingen en over diversiteit in organisaties op hun 
leven en handelen. De masterclass bood voorbeelden van deelnemers die hun eigen discursieve 
positionering uitdaagden via theoretisch geïnformeerde reflectie en hun eigen ervaring van in- en 
exclusie analyseerde, in dialoog met andere deelnemers.  

De combinatie van deze twee niveaus — dat van de verhalen van de deelnemers over hun ervaring 
en dat van het met hen gedeelde theoretisch raamwerk — heeft zich als waardevol bewezen, omdat 
het inzicht bood in de manieren waarop kritische reflectie kan bijdragen aan het veranderen van 
een omgeving waar machtsverschillen domineren in een omgeving waarin macht gedeeld wordt. 
Er werd een gedeelde grond geboden die de verbinding faciliteerde van groepen die elkaar zagen 
als ver van elkaar verwijderd. Het limiterende effect van negatieve vertogen over vluchtelingen 
werd zichtbaar tegen de achtergrond van de positieve effecten in termen van agency en verbinding 
die gerealiseerd werden wanneer deelnemers er in slaagden te reflecteren op en afstand te nemen 
van die vertogen. 

Hoofdstuk 1 baant de weg voor de verkenning van participatieve onderzoeksmethoden die helpen 
afstand te nemen van vertogen die uitsluiting in stand houden. Deze verkenning is voortgezet in 
het onderzoek Disclosing Cooperation. 
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Hoofdstuk 2  

Hoofdstuk 2 introduceert het onderwerp van Disclosing Cooperation, dat de basis vormt voor 
hoofdstukken 2 tot 5. In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van de manier waarop 
migrantenorganisaties en hun maatschappelijke bijdrage begrepen zijn in het Nederlands beleid 
sinds de jaren tachtig. Aan de hand van internationale literatuur over de relatie tussen 
vrijwilligerswerk en sociaal beleid, onderscheid ik vervolgens twee verschillende benaderingen om 
naar de rol van vrijwilligerswerk te kijken. De benadering van migrantenorganisaties in de 
geschiedenis van het Nederlands sociaal beleid reflecteert slecht één van deze benaderingen. In 
deze benadering worden migrantenorganisaties aangesproken als organisaties die, om hun 
maatschappelijke waarde te bewijzen, hun achterban zouden moeten verbinden met reguliere 
instellingen en met overheidsdiensten. Deze eendimensionale kijk verduistert het potentieel van 
migrantenorganisaties om een vruchtbare bijdrage te leveren aan de huidige speerpunten van het 
sociaal beleid, waarbij sociale ondersteuning meer aan moet sluiten bij de leefwereld van gezinnen 
en mensen zelf een actievere rol moeten spelen in het zoeken naar oplossingen, maar ook in het 
duiden van zowel vraag als oplossingsrichting. Dit potentieel krijgt juist aandacht in de tweede 
benadering die vanuit de literatuur te onderscheiden is. Hierbij hangt de maatschappelijke waarde 
van vrijwilligersorganisaties samen met hun vermogen om mensen, die een marginale positie 
hebben in de maatschappij, te helpen hun eigen behoeftes en perspectief te duiden, ten aanzien 
van vraagstukken zoals opvoeding en opvoedondersteuning.  

Een tweedimensionale kijk op de rol van zelforganisaties, die rekening houdt zowel met de eerste 
als de tweede benadering, biedt een betere basis om het werk van deze organisaties te verbinden 
met het huidige jeugdbeleid, zodat dit werk van toegevoegde waarde kan zijn voor de doelstellingen 
die het jeugdbeleid nastreeft. In het bijzondere is dit zo met oog op de recente transformatie van 
het jeugdbeleid. Met deze transformatie is de nadruk sterker dan voorheen komen te liggen op de 
aansluiting tussen ondersteuning vanuit de overheid en de eigen perspectieven en mogelijkheden 
van ouders of kinderen, alsmede op het belang van informele zorg en onderlinge versterking tussen 
burgers.  

Hoofdstuk 3  

Samenwerking tussen formele voorzieningen voor opvoeondersteuning en migrantenorganisaties 
komen vaak niet van de grond. In hoofdstuk 3 presenteer ik onderzoek naar de redenen achter 
deze mislukking en onderzoek ik kansen voor verbinding. Het hoofdstuk laat zien dat de kaders 
die formele en informele werkers hanteren voor het begrijpen wederzijdse samenwerking uit elkaar 
lopen. In dit hoofdstuk gebruik ik frame analysis (kaderanalyse) en de bijbehorende concepten van 
frame reflection (reflectie op het eigen kader en dat van anderen) en reframing (het ontwerpen van 
nieuwe gemeenschappelijke kaders) (Schön en Rein 1994) om te achterhalen of het uit elkaar lopen 
van kaders een rol kan spelen als mogelijk hulpmiddel en de waarde van samenwerking tussen de 
velden kan vergroten. 

De analyse toont aan dat het uit elkaar lopen van kaders invloed heeft op het vermogen van formele 
en informele werkers om elkaars verwachtingen te begrijpen en om elkaar te versterken in het 
ondersteunen van gezinnen met een migrantenachtergrond. Formele werkers bij publieke diensten 
conceptualiseren samenwerking met migrantenorganisaties vanuit het kader dat ik het kader van 
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toegankelijkheid (frame of access) genoemd heb—een kader dat de overbruggende rol van 
migrantenorganisaties benadrukt en dat duidelijk weerklank vindt in de gevestigde visie op de 
meerwaarde van migrantenorganisaties (zoals in hoofdstuk 2 duidelijk is geworden). Het kader van 
toegankelijkheid definieert samenwerking in termen van het stimuleren van meer gezinnen met 
migrantenachtergrond om gebruik te maken van professionele opvoedondersteuning. Informele 
werkers hebben hierbij de rol van intermediair die moet helpen behoeftige families de weg te laten 
vinden naar de beschikbare diensten. De dominantie van dit kader in zowel beleid als 
ondersteuning-geöriënteerd onderzoek compliceert de mogelijkheid vruchtbare 
samenwerkingsverbanden op te zetten met migrantenorganisaties die werken vanuit een ander door 
mij geïdentificeerd kader, dat ik het kader van gedeelde ruimten (frame of shared spaces) genoemd heb. 

Het kader van gedeelde ruimten definieert samenwerking tussen formele en informele werkers als 
een proces waarin zij gezamenlijk, hoewel vanuit verschillende expertises, een bijdrage leveren aan 
een proces van voortschrijdende bewustwording en empowerment die vanuit een 
migrantengemeenschap zelf onstaat.  Middels dit proces worden (groepen) mensen ondersteund in 
het actief reflecteren op opvoedingsvraagstukken. Dit moet er aan bijdragen dat dit zaken worden 
waarover wederzijds gedachten kunnen worden uitgewisseld en waarover men zelf vragen kan 
formuleren en onzekerheden kan delen, vanuit het eigen perspectief en gegeven de eigen 
prioriteiten. Daar dit kader bezien maken professionals in de samenwerking met 
immigrantenorganisaties hun expertise toegankelijk en gebruiken deze om processen te versterken 
die migrantenorganisaties vaak al doormaken en waarin informele werkers vaak zelf experts zijn. 
In de conceptualisering van samenwerking die hand in hand gaat met dit kader is er meer 
gelijkwaardigheid tussen de rollen van formele en informele werkers dan wanneer samenwerking 
bekeken wordt vanuit het kader van toegankelijkheid. Anders gezegd: wanneer door het kader van 
gedeelde ruimten bekeken, worden beide partijen gezien als beschikkend over bepaalde expertise 
waar de ander van kan leren.  

Door het gebruik van de verschillende kaders onderhandelen formele en informele werkers 
waarover deze studie handelt over de grenzen tussen verschillende sociale velden. Deze 
onderhandeling heeft onder meer betrekking op verantwoordelijkheden, competentiegebieden en 
de expertise die tot deze velden behoren. Terwijl migrantenorganisaties zichzelf ziens als “change 
agents” en als sleutelfiguren inzake emancipatie, behandelen overheidsinstanties hen vaak 
simpelweg als uitvoerders en vertalers van overheidsbeleid. Zodoende  verlangen zij van 
migrantenorganisaties dat zij hegemonische vertogen reproduceren die op gespannen voet staan 
met de emancipatoire veranderingen die zij uitdragen en trachten te bewerkstelligen bij hun 
achterban. Deze vertogen construeren migranten als problematische categorie, als een groep 
gekarakteriseerd door socioeconomische achterstand, die beter geïncorporeerd zouden kunnen 
worden in het professionele ondersteuningssysteem dan aangemoedigd worden om een eigen weg 
te zoeken betreffende opvoedvraagstukken door middel van collectieve processen.  

Het uiteenlopen van kaders rond opvoedondersteuning voor migrantengezinnen is ingebed in een 
ingewikkeld discursief veld dat ongelijkheid in stand houdt, onderliggende spanningen 
reproduceert en voorkomt dat het kader van gedeelde ruimten als bron voor ontwikkeling herkend 
wordt. Daarbij voedt het uiteenlopen van kaders wederzijds wantrouwen en conflict, waardoor het 
moeilijk is aan de noodzakelijke voorwaarden te voldoen voor frame reflection en reframing. De 
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spanningen over opvoedondersteuning in migrantengemeenschappen reflecteren niet 
eenvoudigweg een conflict over waarden dat geworteld is in verschillende soorten expertise en 
kennis, maar een conflict over loyaliteit, respectievelijke competenties en verantwoordelijkheden 
en legitimiteit. Het is een conflict tussen partijen met ver uit elkaar liggende machtsposities, hetgeen 
het bereiken van een gedeeld begrip niet vergemakkelijkt. In zo’n situatie zijn processen van 
reframing moeilijk voor te stellen, zoals ook geldt voor de voorwaarden van openheid, empathie, 
rationaliteit en vertrouwen die Schön en Rein identificeren als zijnde noodzakelijk voor frame 
reflection. 

Dit betekent niet dat het bereiken van oplossingen via frame reflection en reframing onmogelijk is of 
dat deze twee processen in specifieke gevallen niet kunnen functioneren als sterke basis van 
samenwerking. Echter, deze studie suggereert dat om succesvol te zijn, deze processen ook een 
reflectie op de maatschappelijke posities van de betrokkenen moeten inhouden, met specifieke 
aandacht voor machtsverschillen. Hoofdstuk 4 beschrijft een poging in deze richting. 

Hoofdstuk 4 

Hoofdstuk vier geeft de methodologische beschrijving van een participatief deel van Disclosing 
Cooperation. De hier beschreven methodologie speelde een cruciale rol in het hele project, en betreft 
het participatief onderzoek van samenwerking tussen twee migrantenorganisaties en een Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), genaamd ‘CJG op locatie’. Dit participatief onderzoeksproject werd 
uitgevoerd samen met deelnemers uit zowel de migrantenorganisaties als het CJG (participanten). 
Het project trachtte de voornaamste kracht van participatief actie onderzoek (PAO), te weten haar 
ontwikkelingsdoelstellingen, te combineren met bijdragen aan de groei van kennis die het lokale 
niveau overstijgt, zoals nagestreefd in ‘interactief onderzoek’. Laatste is normaliter minder gericht 
op lokale verandering en benut de actieve betrokkenheid van participanten uit de praktijk (die aan 
het onderzoek meedoen) in het ontwerp en de uitvoering van innovatief onderzoek. 

De uitdaging van het combineren van een lokale (ontwikkelings-) focus en een supra-lokaal 
(onderzoeks) focus is aangegaan door het PAO in te bedden in het algemenere onderzoek Disclosing 
Cooperation, dat deels ook bestond uit niet-participatieve onderzoeksmethodes. Voor 
laatstgenoemde fungeerde het PAO deel van het onderzoek als wat ik een window of understanding 
(een verdiepingskader waarbinnen informatie uit een andere context begrijpelijk wordt) genoemd 
heb. Deze methodologische strategie impliceert een voortdurende wisselwerking tussen, aan de ene 
kant, lokale analyse van visies en ervaringen van (en samen met) participanten van het project CJG 
op locatie, en aan de andere kant, de analyse van bredere empirische data van Disclosing Cooperation. 

Het PAO betrof een gezamenlijk onderzoek naar de conceptualisering van onderlinge 
samenwerking door de participanten. In het onderzoek kregen participanten de kans om tijdens en 
middels het onderzoeksproces te bouwen aan een gedeelde visie op samenwerking en aan haar 
doelstellingen. Tegelijkertijd produceerde het waardevolle inzichten voor het grotere project 
Disclosing Cooperation. De studie verliep in drie fases: een exploratieve, kritisch-reflexieve en 
constructieve fase. Terwijl de eerste twee fases een verkenning van de percepties, visies en 
ervaringen van participanten inhield, betrof de derde fase een interpretatie van de resultaten van 
de vorige fases. Daarbij ontstond een gedeeld begrip van deze resultaten. 
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Ruimte maken voor de bijdrage van migrantenorganisaties bleek moeilijker dan van tevoren 
gedacht. Omdat het kader van waaruit CJG participanten dachten de discussies domineerde (vooral 
in de eerste twee fases), leken de bijdragen van informele werkers aanvankelijk niet gerelateerd aan 
het onderwerp. Zowel de participanten uit het CJG als de onderzoeker ervaarden ze als weinig 
relevant voor de discussie. Ze functioneerden als het ware als verstoringen van de discursieve 
structuur die het gesprek domineerde. Door zich op dit fenomeen te concentreren en het serieus 
te nemen kon de onderzoeksgroep uiteindelijk een asymmetrie waarnemen in de ruimte die 
participanten hadden om aan de discussie bij te dragen. Terwijl formele werkers uit het CJG een 
standaard beleidsdiscours tot hun beschikking hadden om hun visie te formuleren, bleken 
informele werkers niet een algemeen beleidsdiscours ter beschikking te hebben die betekenis kon 
geven aan hun ervaringen en ambities. 

Dit struikelblok werd aangepakt door middel van de methodologische strategie die ik cycles of 
interpretation heb genoemd. Deze is gebaseerd op opeenvolgende herinterpretaties die onderzoeker 
en deelnemers bieden van elkaars beschrijvingen, waarbij toegewerkt wordt naar een gedeeld begrip 
van elkaars bijdragen. Hierbij stond reflectie centraal op de verschillende kaders van participanten 
die middels frame analysis geleidelijk duidelijk werden.  De bijdragen van participanten uit 
migrantenorganisaties die aan het begin coherentie leken te missen, werden gaandeweg onderdeel 
van een coherente visie op de rol van zulke organisaties in het ondersteunen van gezinnen en op 
hun verbinding met formele diensten. Dit was van groot belang voor het bredere project Disclosing 
Cooperation. Het maakte het mogelijk de twee kaders beschreven in hoofdstuk 3 te onderscheiden. 
Pas toen de bovengenoemde ongelijke positionering van participanten in het discursieve veld 
duidelijk werd, ontstond de mogelijkheid om te reflecteren op het eigen kader en om uiteindelijk 
de verschillende perspectieven samen te brengen in een gezamenlijke visie op samenwerking.  

Het onderscheid tussen kaders werd geleidelijk begrijpelijk voor de participanten, naar mate het 
hielp om bijdragen te duiden en misverstanden op te lossen. Voor mij als onderzoeker ging deze 
overgang gepaard met een kritische reflectie op het startkader dat ik zelf in mijn onderzoek had 
geadopteerd. Dit startkader conceptualiseerde samenwerking met migrantenorganisaties vanuit de 
noodzaak om bestaande formele diensten beter te verbinden met migrantengemeenschappen en 
zodoende reproduceerde deze (deels) het kader van toegankelijkheid (zie hoofdstuk 3). Deze 
ervaring laat zien dat het uitvoeren van onderzoek ‘in dialoog’ met maatschappelijke partners niet 
automatisch leidt tot een daadwerkelijke toegang van al deze partijen tot het proces van 
kennisverwerving. Omdat processen van insluiting/uitsluiting ook te maken hebben met de 
dominantie van bepaalde vertogen in het maatschappelijk veld dat in kennisproductie deelneemt, 
moeten Academische werkplaatsen zoals de Kenniswerkplaats-Tienplus instrumenten ontwikkelen 
die helpen het risico vermeiden dat het onderzoek vertogen reproduceert die uiteindelijk bestaande 
machtsverschillen in stand houden.    

Hoofdstuk 5  

Hoofdstuk 5 biedt een reflectie op de rol van de sociale wetenschapper in processen van kennis 
co-creatie met maatschappelijke actoren. Het hoofdstuk gaat in op de specifieke rol van sociale 
wetenschappen binnen de discussie over ‘post-academische wetenschap’ of ‘wetenschap in 
transitie’, die wijst op een toenemende wederzijdse afhankelijkheid en vervlechting tussen 
wetenschap en samenleving. We spreken van support-oriented science (ondersteuningsgerichte 
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wetenschap) om een type kennisproductie te duiden die niet simpelweg ‘in dienst van de praktijk’ 
is, maar daarentegen een kruisbestuiving inhoudt tussen wetenschap en praktijk. Deze ontwikkelt 
zich in hybride velden waarin wetenschappers en niet-wetenschappers met elkaar werken. De 
concepten ‘sociaal robuuste wetenschap’ en ‘sterke contextualisering’ van Nowotny et al. (2011) 
helpen om de mogelijkheid te conceptualiseren dat niet alleen de praktische bruikbaarheid van 
wetenschap toeneemt, maar ook dat perspectieven vanuit de praktijk deelnemen in de formulering 
van wetenschappelijke problemen, methodes en conclusies. De wetenschappelijke en publieke 
discussie over de rol en mogelijkheden van support-oriented science is op dit moment vooral gericht is 
op natuur- en levenswetenschappen en technologie. Dit hoofdstuk identificeert de specifieke 
meerwaarde van sociale wetenschappen in dit verband in haar vermogen licht te werpen op 
waarden, belangen en machtsrelaties. Sociale wetenschappen produceren kennis dat bij kan (of 
moet?) dragen aan een ‘goede samenleving’ (Flyvbjerg 2001), maar ook aan het begrijpen van wat 
we hiermee bedoelen, en wat verschillende manieren zijn om hier invulling aan te geven. Ook 
kunnen sociale wetenschappen de bron zijn van ‘enabling knowledge’: kennis dat sociale 
ontwikkeling mogelijk maakt. Dit is kennis die, op basis van een analyse van het bestaande, laat 
zien wat mogelijk zou zijn, en nieuwe conceptualiseringen van dat mogelijke helpt te formuleren. 

Daarnaast gaat het hoofdstuk in op de dilemma’s en praktische vraagstukken die de sociale 
wetenschapper tegenkomt bij processen van kennis co-creatie, op basis van twee casus: 1 
Verschillende participatorische onderdelen van het onderzoek Disclosing Cooperation en de 
Kenniswerkplaats-Tienplus. 2. Het onderzoeksprogramma ‘Veiligheid en Burgerschap’ van de 
afdeling Bestuurswetenschappen en Politicologie (Sociale Wetenschappen) aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam.  

Beide casus betreffen inspanningen om betrokken wetenschap te bedrijven, in samenwerking met 
mensen uit de bestudeerde praktijk. Op basis van de ervaringen van de auteurs in deze casus, 
kunnen een aantal algemene condities voor succes geïdentificeerd worden, waaronder: 1. 
Wederzijds respect voor de verschillende posities van onderzoekers en deelnemers uit de praktijk. 
2. Gedeeld gevoel van eigenschap over het onderzoeksproces. 3. Vermijden dat er een verwachting 
ontstaat dat de sociale wetenschapper kant en klare oplossingen kan bieden en de rol van politiek 
kan overnemen als het gaat om besluitvorming.      
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