
Wat is het?
De vraagwijzer is een praktische handreiking voor onderzoekers en studenten om op een  
doordachte wijze met cliënten samen te werken in onderzoek. 

Aanleiding
Om het werk in de jeugdsector te verbeteren, is het belangrijk dat opvoeders en jeugdigen een 
stem hebben in onderzoek naar die jeugdsector. Zij kunnen in de verschillende onderzoeksfasen een 
waardevolle bijdrage leveren aan de relevantie, validiteit en uitvoerbaarheid van wetenschappelijk 
onderzoek. Hoewel er al veel is geschreven over cliëntenparticipatie in onderzoek, blijkt het voor 
onderzoekers lastig te zijn om daadwerkelijk met opvoeders en jeugdigen samen te werken in 
onderzoek. Deze vraagwijzer biedt hen praktische handvatten.

Resultaten
De vraagwijzer is ontwikkeld door Zorgbelang Gelderland op verzoek van Inside Out. De vraagwijzer 
bestaat uit:
–  Overkoepelende vragen. Bijvoorbeeld: ‘Wat moet je je steeds weer afvragen als je met cliënten 

samenwerkt in onderzoek?’
–  Specifieke vragen per onderzoeksfase, gestructureerd aan de hand van de onderzoekscyclus.
–  Rollen die cliënten in kunnen nemen in onderzoek, weergegeven in een horizontale participatie-

ladder. 
–  Literatuursuggesties ter inspiratie en verdieping.

Toepassing en toekomst 
De vraagwijzer is toegelicht en uitgedeeld aan de stuurgroepleden van de AWJ Inside Out.  
Zij vervullen een ambassadeursfunctie wat betreft de verspreiding van de vraagwijzer onder hun 
contacten. 
De vraagwijzer wordt in verschillende opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
gebruikt om docenten en studenten bewust te maken van de mogelijkheden om met ouders en 
jongeren samen te werken in onderzoek. Zo wordt, aan de hand van de vraagwijzer, samen met 
docenten Pedagogiek gewerkt aan het versterken van participatie van ouders en jongeren in 
afstudeeronderzoeken. Ook is de vraagwijzer opgenomen in een kennisclip van de opleiding 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Studenten van de Master Social Work krijgen college 
over het toepassen van de vraagwijzer in praktijkverbetertrajecten. 
In 2016 werden kennis en producten op het gebied van cliënt- en omgevingsgericht werken die 
zijn ontwikkeld door verschillende academische werkplaatsen, gebundeld in het digitale magazine 
‘In Dialoog!’. Ook de toolkit is daarin meegenomen. Ook werd er een lesopzet voor studenten en 
docenten van hogescholen ontwikkeld.

Methodiek

Vraagwijzer cliëntenparticipatie  
in onderzoek
Inside Out – Academische 
Werkplaats Jeugd Nijmegen

https://kennisnetjeugd.nl/?file=3506&m=1457605813&action=file.download
https://kennisnetjeugd.nl/?file=3506&m=1457605813&action=file.download


Producten en publicaties
–  www.insideout.nl
–  Van Hal, L. (2014). Vraagwijzer cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. 

Zorgbelang Gelderland: Arnhem
–  Filmpjes waarin de Vraagwijzer besproken wordt:
 –  https://www.youtube.com/watch?v=NmsGQ7vb1r0
 –  https://www.youtube.com/watch?v=SSuefooPc9M
–  Samenvatting van VIMP-project (verspreiding- en implementatie impuls) waar de 

Vraagwijzer onderdeel van uit maakt
–  Product van VIMP-project Cliënt- en omgevingsgestuurd werken: het online magazine  

‘In dialoog! Client- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd’ 

Projectgegevens
Titel Vraagwijzer cliëntenparticipatie 
in onderzoek
Uitvoering door Inside Out – 
Academische Werkplaats Jeugd 
Nijmegen; in samenwerking met 
Zorgbelang Gelderland en Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen

Contactgegevens
Voor vragen over cliëntenparticipatie  
in Zorg voor Jeugd: 
 Jasmijn van de Pol 
 jasmijnvandepol@zorgbelanggelder-
land.nl

Voor vragen over de ontwikkeling  
van de vraagwijzer: 
Lineke van Hal  
kenniscentrum.hansociaal@han.nl 
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