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Een brief als woord vooraf
Rotterdam,Oud Charlois, 20 april 1996
Beste lezers,
We schrijven 20 april 1996. Start van het 'Opzoomeren' voor Rotterdam in
Oud-Charlois. De wit-met-blauw gestreepte muziektent staat al een dag klaar op het
gras VQor de kerk. Een waar festijn belooft het te worden, want vandaag gaan bewoners
en deelgemeente samen het antieke brandwcerhuisje verplaatsen van de Grondherendijk naar de Kerksingel. Met kerstmis vorig jaar hebben we geld ingezameld voor de restauratieervan: 151 gulden en 70 cent, 1 dime en 5 peseta's (er komen hier nog wel eens
wat havenlieden langs) leverde dat op. Lang niet gek, vonden wc, voor de verkoop van
zelfgemaakte glühwein en tulband. Kerst ... Toen was ik bezig met de afronding. En natuurlijk gaan in dat soort situaties clichés altijd op; van laatste loodjes, en zo meer. Mijn
gedachten gaan verder terug. Ik probeer te bepalen wanneer deze studie begon. Toen ik
voor het eerst een onderzoeksvoorstel schreef? Nee, ... dat was een formeel moment. In
feite was ik ook daarvoor al intensief met het onderwerp doende.
Het is niet eenvoudig om het startpunt te bepalen. Waarschijnlijk ligt het - ik
refereer daar dan ook aan in het introducerende hoofdstuk - in mijn worsteling met de
evaluatie van in het project 'werkgelegenheid afdelingsassistenten in verpleeghuizen'.
In die situatie kwamen meer conventionele evaluatie-benaderingen die zijn gestoeld op
rationele beleids- en wetenschapsopvattingen mij als weinig betekenisvol voor. Erwas
geen sprake van overeenstemming over beleidsdoelen, ik voelde me betrokken en kon
complexe gebeurtenissen niet reduceren tot eenvoudige oorzaak-gevolg relaties. In reflectie op deze entaring en door het lezen van allerlei boeken kregen vragen en problemen woorden die te denken gaven. Zo begon een zoekproces naar andere mogelijke opties om te evalueren. De responsieve evaluatie-benadering sprak daarbij onmiddellijk
tot mijn verbeelding. Het beeld van evaluatie als onderhandeling en de daarbij passende ethische houding waarin de ander
centraal staat, leken me de moeite waard
om te beproeven. Ik meende dat deze benadering, die uitgaat van pluraliteit, uitstekend past in een postmoderne tijd
waarin we meer dan ooit worden geconfronteerd met talloze, zeer verschillende,
maar (sociaal) gekoppelde vertellingen
waarvan er niet één dominant is. Mensen
herkennen zich niet meer in overkoepelende meta-verhalen. Niet langer kan worden uitgegaan van consensus. Ook onder-

zoekers moeten met een meervoud van vertellingen kunnen omgaan die zich kenmerken door diversiteit en connict.
De responsieve benadering vormde in eerste instantie een belangrijke inspiratiebron. Maar tijdens het schrijven van dit boek ben ik veranderd - in dat opzicht ben ik
meer een experimentator dan theoreticus - en inmiddels herken ik me steeds meer in
wat postmodernisten te zeggen hebben. Terugkijkend had ik vele jaren geleden al een
aantal bedenkingen. In mijn afstudeerscriptie verwoordde ik mijn kritiek als volgt: "de
fixatie op methoden en procedures ter overtuiging dan wel bewijs van de objectiviteit
van onderzoek, leidt de aandacht af van andere waarden die de kwaliteit van een onderzoek bepalen." (Abma, 1990, p. 39). Wat ik al toen bevroedde, onderschrijf ik nu nog
steeds: het gaat bij de rechtvaardiging van kennisclaims niet om epistemologische, maar
om sociale en politieke kwesties. Voorts stond ik afwijzend tegenover de procedurele
waarborgen ter neutralisering van machtsverschiUen. Ik vroeg me verder af hoe niet-gehoorde anderen aan het woord zouden !{Unnen komen. Terwijl ik toen noggeloofde in
bewustwording door educatie, sta ik momenteel veel sceptischer tegenover het humanisme van de sociale wetenschappen en onderken ik de disciplinerende en normaliserende effecten ervan. Er zijn nog twee andere controversiele punten waar ik nader op inga. Waar de auteurs van responsieve benaderingen de nadruk leggen op consensus en
eenheid, ben ik me mede geinspireerd door het postmodernisme gaan interesseren voor
verschillen (versus opposities en dialectiek) en andersheid. Verder is mijn aandacht
voor 'sociale werelden' gaandeweg verschoven naar discoursen - teksten, manieren van
spreken - en de narratieve die actoren (en onderzoekers) praktiseren.
Deze kanttekeningen bij de responsieve benadering impliceren niet dat ik de
benadering daarmee afwijs. En ofschoon ik mij laat inspireren door thema's uit postmodernistische theorieén - taal, lichamelijkheid en andersheid en differentie als basismetafoor - omarm ik ook deze niet volledig. Zo interpreteer ik de crisis van het Carthesiaanse subject niet als de dood van het subject of de actor. Ik ben van oordeel dat we op
zoek moeten naar een andere conceptie dan het rationele, coherente en stabiele subject.
Hierbij spreken beelden als de nomade (Braidotti, 1994) en de cyborg (Haraway, 1994)
me meer aan dan die van postmoderne types waaronder de slenteraar, vagebond, toerist, en speler (de postmodernistische tegenhangers van de modernistische pelgrim)
(Bauman, 1995). De nomade en de cyborg zijn in staat tot het combineren eigenschappen die doorgaans als tegengesteld worden gezien, zoals samenhang en mobiliteit. Net
als een cyborg wordt de nomade opgespannen door de meervoudige betrokkenheid in
diverse netwerken, en is deze in staat tot allianties en politieke coalities (Sandoval,
1995).
Voorts staat het postmodernisme voor mij niet voor een afschaffing van het
reële of fundamenten, zoals vaak wordt gedacht. uAls alles tekst is dan ... n, "als er geen
universele fundamenten zijn voor kennis dan ... ", "en als er geen onderscheid meer is
tussen onderzoek en discussie, tussen onderzoeker en iedere willekeUrige actor dan.
zijn opmerkingen die uitdrukking geven aan deze angst. Het zijn waarschuwingen tegen relativisme, nihilisme, en andere gevaarlijke consequenties. Ze gaan vaak gepaard
met heftige emoties, zoals de hoogleraar die er direct zijn loopbaan mee verbond met de
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uitspraak: "Dag, dag, goedendag. Dan lever ik mijn salaris in." Hoewel deze uitlatingen
niet altijd zijn gebaseerd op een diepgaande analyse van postmodernistische theorieen
en ze slechts een eenzijdig beeld schetsen, geven ze wel aan welke vragen en concepten
in het gedingzijn. Het punt is dat vaak wordt vergeten dat het postmodernisme veel
problematiseert, maar dat het niet uit is op het wegdoen of negeren van concepten die
centraal staan in het modernisme. Het gaat bijvoorbeeld /liet om het ontkennen van het
reeIe, maar wel om het problematiseren van 'realiteit' als een zaak waartoe we niet
direct, dus zonder tekst, toegang toe hebben. We kunnen nog steeds spreken over 'realiteit', maar niet zonder uit het oog te verliezen dat zij niet is gegeven voorafgaand aan het
politieke en tekstuele spel. Vanuit mijn perspectiefis dit niet zozeer een bedreiging,
maar een onderkenning van de tijd waarin we (over)leven; als we worden overspoeld
door beelden en teksten dan doen we er beter aan deze te leren interpreteren en te beinvloeden dan om vast te houden aan de notie dat de geest een spiegel is van de natuur.
Wacht eens even. Ik vermoed dat sommige lezers zo langzamerhand geïrriteerd
zullen raken door al die grote noemers. Al een paar keer gebruikte ik het woord postmodernisme als een aanduiding voor een bepaalde stroming in de filosofie en sociale wetenschappen. Postmoderne theorieën vomlen echter geen monolitisch geheel. Het postmodernisme is bijvoorbeeld niet terug te brengen totjean-Francois Lyotard die het
begrip, als één van de eersten, verplaatste van de kunst naar de filosofie en sociale wetenschappen. Vaak wordt het postmodernisme in één naam genoemd met hetAmerikaanse pragmatisme, het poststructuralisme, de post-Lacaniaanse psychoanalyse en het
écriture jémÎIJÎllc. Er zijn kleine, maar te belangrijke verschillen tussen en binnen deze
stromingen, en tussen en in het werk van Rorty, Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard,
lrigaray en Kristeva om alles te vatten onder één noemer. Hetzelfde geldt voor responsieve evaluatie. Ook daar zijn er subtiele, maar belangrijke verschillen te construeren
tussen auteurs als Greene, Guba en Lincoln, Schwandt en Stake. Dit doet de vraag rijzen
of een dergelijke syntheses wel gerechtvaardigd zijn. Is het hanteren van een uniform
begrip geen modem teken? Is het groeperen van deze uiteenlopende stromingen en auteurs onder een noemer niet een vorm van conceptueel meesterschap en goddelijke omnipotentie? Getuigt het niet van een onbescheiden fantasie om te menen alles te kunnen
overzien?
Het postmodernisme leert mij dat we genoegen moeten nemen met partiele
kennis, dat we bescheiden moeten zijn, en dat we ons moeten verplichten tot een nauwkeurige lezing van al die afzonderlijke auteurs en hun werken zonder hen te willen herleiden tot een noemer. Niet dat we de illusie moeten hebben dat we de ander volledig in
al zijnJhaar verschillen kunnen be~vatten, maar om te benadmkken dat we voorzichtig
moeten zijn in onze oordelen over mensen en hun werk. Wat betreft responsieve evaluatie heb ik hiermee een begin gemaakt door verschillen tussen auteurs te bespreken.
Dit is waaraan ik niet heb voldaan in dit boek: zoveel mogelijk verschillen laten
zien die gaan onder de noemer 'postmodernisme'. Wat ik wel heb getracht is om een
zorgvuldige en sympatieke lezing te geven van hun werk om mijn respect voor diverse
auteurs te tonen.
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Ik ben me bewust van het wonderlijke perspectief dat mijn historische positie
meebrengt: een vrouw die beleid en management in de gezondheidszorg studeerde, één
van de kunde-opleidingen die na de Tweede Wereldoorlog ontstonden in reactie op de
toenemende vraag naar toepassingsgerichte kennis en vaardigheden, uitgerekend die
persoon stelt dat het Verlichtingsgedachtengoed niet langer valide is in het postmoderne. Tegelijkertijd is mijn perspectief niet zo vreemd wanneer meer precies wordt gekeken naar mijn opleiding en specifieke achtergrond. In tegenstelling tot de kunde-opleidingen die pogen om loyale technocraten af te leveren, heb ik me als student altijd
omringd geweten door docenten en later door een aantal collegae, die wars zijn van elk
instrumentalisme. Voor hen betekent een kunde-opleiding studenten leren oog te krijgen voor de beleefde, complexe, onzekere, instabiele, heterogene en conflictueuze
praktijk. Het onderzoek voor de praktijk resulteert wat hen betreft in lokale, tijd- en
plaatsgebonden kennis. Zij benadrukken dat affiniteit met het vocabulaire en terrein-inzicht van de zorgsector hierbij van onmisbaar belang zijn.. Met dit proefschrift heb ik deze min of meer gedeelde 'denktrant' van een aantal van mijn collegae geexpliciteerd. Ik
hoop dat de articulering van deze losjes gekoppelde opvauingen bijdraagt aan het begrip ervoor bij anderen, en dat het ons helpt bij het verder nuanceren van onze inzichten in wat het betekent om beleidsonderzoek te doen en te onderwijzen.
},Hjn onderwerpskeuze voor beleidsevaluatie is te zien als een teken van de verschuiving van het tijdperk der Theorie met haar accent op universaliteit, rationaliteit en
commensurabiliteit naar een herwaardering van praktische kennis (Kvaie, 1992b).
Hiermee is niet gezegd dat beleidsevaluatie per definitie postmodern is. Ik constateer
dat het dominante discours doortrokken is van een modernistisch vooruitgangsoptimisme. En tegelijk meen ik dat er een alliantie mogelijk is tussen gemarginaliseerde
stromingen in de beleidsevaluatie en het postmodernisme. Want uiteindelijk is betekenisvolonderzoek, toegepast gevalsonderzoek: het is specifiek, situationeel, interactief,
contextualistisch en waardengeladen.
Het uitgangspunt voor deze studie was, zoals gezegd, andere concepten en mythen uit te vinden. Beelden, concepten en interpretaties die niet alleen weergeven wat
we al weten, maar die onze ogen openen voor wat mogelijk is, die zaken in beweging
zetten. Die de imaginaire ruimtes vullen met nieuwe fantasieen en verlangens. Maar inhoud laat zich niet denken zonder vorm. Daarom probeer ik een andere stijl ontwikkelen. Een stijl waarin vorm en inhoud verbonden zijn, een stijl die ons doet ontsnappen
aan algemene synthesen als leerstellingen, dogma's en ideologieen. Die bewegingsvrijheid en levendigheid geeft aan het denken en handelen. Die jdeeen hun vitale kracht,
erotiek en schoonheid terug geeft. Een stijl die als 'nomadisch' gekarakteriseerd kan
worden. Waar opvattingen - zonder begin en eindpunt - trekken door woestijnen van
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leegte. Waar disciplinaire grenzen worden overschreden, en her en der gestolen ideeën
op kunstzinnige en provisorische wijze aan elkaar worden geknutseld. Ik herken me in
dat opzicht in de Etsay-HaslJ1~eh coyote (een hond die bij de Navaho's ook wel bekend
staat als Mali-ih ofHij-die-rond-zwerft) op een Indaanse sandpainting die is gebaseerd op
het boek der Creatie. De Coyote steelt vuur bij de slapende Hashjesh-jin of de Vuur God.
Op zijn tocht zwerft de dief door het huis van de Zon dat wordt bewaakt door een
adelaar, door het huis van de Maan en door het huis van de Eerste Man (Etsay-Iwsfeen)
en de Eerste Vrouw (Etsay-Assun). Het bijbehorende gedicht uit het Creatie Lied gaat als
volgt (Baatsoslaniljoe en Bahti, 1978, p. 13):

I ani the frivolIs coyoteI wallder abollt.
I have seen Hasjesh-jin's Jire-

I wander about.

1stofe hisfirefro1ll Ili1ll1walider abolt!.
I 1wve it! I hm'e iU
Net als de coyote heb ik als een dief vrijelijk en oneerbiedig ideeën getransporteerd. Mijn nomadische stijl komt verder tot uitdrukking in het vermengen van verschillende manieren van spreken: alledaagse, poëtische,journalistieke en theoretische.
Verder zijn verschuivingen in mijn denken (zoals ik zei, gedurende het schrijven van dit
boek ben ik veranderd) niet volledig weggestreept. In de tekst laat de lijd onmiskenbare sporen achter.
Natuurlijk is het praktiseren van een nomadische stijl binnen een academische omgeving met haar tamelijk strenge stijlconventies slechts deels realiseerbaar. Ik
heb daarom getracht om de grenzen van het gangbare discours maximaal op te rekken.
Het maken van een proefschrift in een modernistische institutie \'ereist veel
creativiteit om de mogelijkheden ervan uit te buiten. Acrobatiek is daartoe een eerste
vereiste. Niet minder belangrijk is het organiseren van middelen en medestanders. Wat
betreft dat eerste heb ik mij mogen verheugen in diverse beurzen. Zodoende kon ik in
de zomer van 1994 een buitenlandse studiereis maken en gesprekken voeren met de auteurs wiens werken mij sterk hebben belnvloed:JennUer Greene, Bob Stake, Yvonna
Lincoln en Egon Guba en Tom Schwandt. Hun erkenning en vriendschap is bemoedigend en stimulerend.
Naast deze mensen zijn erve1e anderen die aanwijsbaar veel invloed hebben
gehad op wat ik heb geschreven. Sommigen wil ik bij naam noemen. Sandra Kensen met
wie ik, vooral sinds de verhuizing naar Woudestein, zo vaak en intensief heb gesproken
dat soms niet meer duidelijk is wat van wie is. Haar eindeloze creativiteit en verrassende vragen zijn van onschatbare waarde. Roel in 't Veld die ruimhartig zijn vertrouwen
schonk, en met wie het prettig discussiëren is. Kees Fortuin die begaan is met de marginalisering van bepaalde groepen in de samenleving, en die mij nauw betrok bij zijn ex-
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periment om handen en voeten te geven aan responsieve evaluatie. Saskia van der Lyke die de kunst van het
luisteren en stil-zijn verstaat. Haar oog voor het kleine
is groots! Tom van der Grinten wiens vragen mij ertoe
dwongen m'n verhaal in steeds weer andere bewoordingen uit te leggen om aansluiting te houden met anderen
dan een kleine groep ingewijden. Carla deJonckheere
die zich meerdere malen actief heeft ingezet om een onconventioneel onderzoek van de grond te krijgen zodat
ik ervaring kon opdoen. Samenwerken met haar is altijd
een intense belevenis. Aad de Roo die aan de wieg stond
van dit onderzoek, en onder wiens hoede ik me de
kunst van nomadisch denken heb kunnen eigen maken. Herman van Gunsteren wiens onconventionele wijsheden je uitnodigen om anders
te denken. Lucie Boonekamp enJan Moen die telkens hun vriendschap hebben betoond. Zij stonden samen met andere collega's van het zwaartepunt 'Beleid en Organisatie' borg voor uitgebreide discussies. De leden van de 'club' rond het lerend vermogen
van de overheid hebben eveneens een belangrijke bijdrage geleverd, met name FransBauke van der Meer. Verder wil ik de inzet van Ivlarlies Galenkamp erkennen die samen met acht reeds genoemde mensen uitstekend werk heeft gedaan als geïnteresseerde
doch kritische meelezer. Dankzij het geconcentreerde leeswerk door mijn broer
Andries zijn vele spel- en typefouten opgespoord en ben ik ingevoerd in de nieuwe
spelling. En tot slot dank aan de werkgroep arbeidsrehabilitatie in psychiatrisch
centrum Welterhof. Door met hen, en vooral Patricia Ritterbeeks, samen te werken
heeft dit proefschrift 'vlees en bloed' gekregen.
Heel bijzonder is de liefde vanAnne, mijn dierbare moeder en 'droomgenoot'. Het engagement met hen die geen stem hebben en haar 'tegengeheugen' hebben
mijn lichaam en geest door en door gevormd. Haar hartstocht voor poëzie, romans en
beeldende kunsten vormen een rijke inspiratiebron. Door me te vertellen over mijn
pakes en beppes die hun brood verdienden met hun handen herinnert ze me aan mijn
wortels en maakt ze me bewust van de rijkdom aan kansen waar zij niet eens van hadden durven dromen. Mijn vaders geduldige tolerantie, toewijding en trouw vormen een
stabiel referentiepunt. Dominic Schrijer, mijn liefste, houdt met zijn femle aanmoediging in combinatie met visionaire overtuiging, speelsheid, humor en strategisch inzicht
mijn denkenJleven volop in beweging. Wat is er waardevoller dan deze vitaliteit in een
tijd die krankzinnigmakend en tegelijk zo (geest)dodend is?

Tineke A. Abma
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Introductie

1

Inleiding

.1

Moderne beleidsevaluatie en aanverwante vakgebieden, waar onder de beleidswetenschap en de beleidsanalyse, zijn na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling
gekomen in een tijdgeest waarin werd gestreefd naar planmatige verandering en sturing
van de samenleving op basis van praktisch toepasbare wetenschappelijke kennis. Het
nemen van publieke beslissingen op basis van rationele overwegingen is op zichzelf niet
nieuw. Al sinds de Verlichting staat bestuurders een samenleving voor ogen die is
gegrond in wetenschappelijke kennis. Als 'discipline' en 'professie' is beleidsevaluatie
echter ecn relatief nieuwe praktijk die onderzoekers uit diverse disciplines en landen
bijeenbrengt en uitdaagt om een unieke body oflmowledge op te bouwen. Sommige
auteurs spreken in eufemistische tennen over een nieuwe 'bedrijfstak' waarin onderzoeksinstituten, universiteiten en adviesbureaus concurreren en samenwerken in het
verwerven van contracten en het uitvoeren van opdrachten. Hoewel van recentere
datum dan in de Verenigde Staten is beleidsevaluatie ook in Nederland steeds meer
vanzelfsprekend aan het worden. De praktijk is als zodanig nog sterk in beweging.
ldeeen over de mogelijke wijzen van beoefening in relatie tot de hedendaagse plurale
samenleving zijn relatief nog weinig uitgekristalliseerd. Mede in het licht hiervan is het
relevant om de praktijk nader te bestuderen. In dit hoofdstuk maakt de lezer globaal
kennis met de aanleiding, vraagstelling en opbouw van deze studie.
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.1.1

Opkomst en institutionalisering van beleidsevaluatie

Makers van overheidsbeleid hadden tot eind jaren zeventig weinig op met de
evaluatie van beleid, zo schrijft de journalist Vroon (1993) in een boek over 'toestanden'
bij de overheid. In zijn eigen woorden: "Je zou denken dat de beleidsfabrieken willen
weten wat het effect is van genomen maatregelen. De realiteit is echter anders: 'Onder
omstandigheden bestaat de mogelijkheid dat beleidmakers daar liever niet over
geïnfonneerd willen worden', omdat onderzoek de 'vaststaande opvattingen en
inzichten van beleidmakers op losse schroeven dreigt te zetten'." (p. 101-102).
Evaluatie betekent 'vertrouwde zaken ter discussie stellen' en dat deden beleidmakers in
die tijd niet graag. De makers van beleid stonden echter niet op zichzelf. Een stroom van
kritiek op de overheid, tot uitdrukking komend in ferme uitspraken, genereerde
discussies over de effectiviteit van het overheidsbeleid en de wenselijkheid en
mogelijkheid om deze te meten. De evaluatie van beleid kwam op de politieke agenda
terecht. De rol die de wetenschap, meer specifiek de bestuurskunde, hierin speelde
wordt betwist. Er kwamen in die periode verschillende boeken uit waarin op basis van
Amerikaanse bestuurskundige literatuur verschillende methoden en technieken van
beleidsanalyse werden uiteengezet l .
Formeel werd de introductie van beleiclsevaluatie, en aanverwante praktijken

zoals beleidsanalyse, binnen de rijksoverheid gemarkeerd door de installatie van de
Commissie voorde Ontwikkeling van BeleidsAnalyse (Bemelmans-Videc, Elte en
Koolhaas, 1990). Eindjaren zeventig concludeerde deze commissie dat beleidsevaluatie
nauwelijks ingang had gevonden, hetgeen onder meer in verband werd gebracht met de
nog niet volwassen methodologie. Begin jaren tachtig meende de Commissie
Hoofdstructuur Rijksdienst dat het evalueren van beleid niet tot de 'politieke en
ambtelijke cultuur' behoorde en dat een meer geïnstitutionaliseerde vorm van beleidsevaluatie bevorderd diende te worden door wetgeving. De Rekenkamer concludeerde
op basis van eigen onderzoek naar de stand van zaken op het terrein van beleidsevaluatie iets vergelijkbaars en adviseerde om bij het ontwikkelen van nieuw beleid middelen
te bestemmen voor onafhankelijke evaluatie van dit beleid (Kordes, 1993).
Tegelijkertijd werd onderkend dat het klimaat ten aanzien van beleidsevaluatie in
positieve zin verandert. Nemen we de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, waaronder de zorgsector1 , in ogenschouw dan constateren velen dat beleidsevaluatie eerst goed op gang komt in de jaren tachtig (Donker en Derks, 1993). Exacte
cijfers ontbreken, maar naar schatting vinden er in Nederland jaarlijks enkele
honderden beleidsevaluaties plaats).
De opkomst en institutionalisering van beleidsevaluatie in Nederland loopt
min of meer parallel met die in andere West-Europese landen zoals Noorwegen,
Denemarken en Zwitserland (Derlien, 1990). Deze 'derde implementatiegolr wordt wel
in verband gebracht met economisering en verzakelijking binnen overheden (House,
1993). In de periode van economische neergang en no-nonsense politiek in de jaren
tachtig raakt evaluatie nauw verbonden met de inkrimping van budgetten en de
introductie van het markt-denken (privatisering, deregulering en ont-bureaucratisering) binnen de overheid. House spreekt de zorg uit dat beleidsevaluatie onder invloed
hiervan meer en meer wordt gebruikt als een instrument voor controle en beoordeling
(jnAlkin, 1990, p. 19). Dit in vergelijking tot de 'eerste implementatiegolrin de
Verenigde Staten ten tijde van de economische expansie en de Greal Society wetgeving 4.
De investeringen die in deze welvarende periode zijn gemoeid met de uitvoering van
grootschalige welzijns- en armoedeprogramma's verhogen de behoefte aan expertise en
informatie ter ondersteuning van beleid (Cronbach, e.a., 1980; Shadish, Cook en
Leviton, 1991; Shadish en Reichardt, 1987; Wagner e.a., 1991). Om hieraan tegemoet
te komen stelt het Congres halverwege de jaren zestig wettelijk vast dat evaluatie
verplicht is om in aanmerking te komen voor subsidies. Over het algemeen wordt de
Elementary alld Secolldary Eduwtioll Act (ESEA) uit 1965 als degral1d daddy van al deze
wetten beschouwd. Het is deze wet die - op aandrang van Robert Kenned}'. evaluatie
vereist van alle beleidsprogramma's voor minderbedeelden. Nadien verspreidt dit
mandaat zich naar andere beleidsvelden5 .
Vanuit een ander perspectief kan de opkomst en institutionalisering van beleidsevaluatie in de context van de modernisering van de samenleving worden geplaatst
(Commissie Programma Evaluatie, 1992; House, 1993). Is het toeval dat beleidsevaluatie als een grootschalige onderneming begon in de Verenigde Staten, zich daarna
verspreidde naar Canada, Engeland, Australie, en Noord-Europa en nu wordt beproefd
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in Spanje, LatijnsC-Amerikaanse) landen en Azie? Dit is ruwweg een kaart van de
ontwikkeling van het kapitalisme die gepaard gaat met de afbrokkeling van traditionele
sociale structuren, traditionele bases voor legitimatie en traditionele manieren van
beslissen. In een moderne samenleving boeten autoriteitsargumenten in aan kracht en
vragen steeds meer betrokkenen om verantwoording van het beleid af te leggen.
Overheden kunnen zich bij het vonnen van een oordeel en het nemen van beslissingen
niet langer beroepen op gemeenschappelijke ideeen, geloofsopvattingen en procedures
die werden ondersteund door de traditionele instituties. Er zijn verschillende
alternatieve manieren voor overheden om zich in zo'n samenleving te legitimeren. De
primaire weg is om de materiele welvaart van haar burgers te verhogen. Een andere
manier is om problemen op te lossen of conDicten te managen die ontstaan door het
afbrokkelen van sociale structuren. Een derde bron van autoriteit in een moderne staat
is wetenschap CAbma,1995a).
Ofschoon de indruk is gewekt dat beleidsevaluatie louter en alleen een zaak is
van overheden, moet worden opgemerkt dat ook andere organisaties een beroep doen
op wetenschap ter ondersteuning, verantwoording, legitimering en beoordeling of
controle van hun beleid.

1

.1.2

Beleidswetenschap, beleidsevaluatie en beleidsanalyse

De toenemende vraag naar infonnatie en expertise is mogelijk gemaakt (niet
veroorzaakt) door economische, sociale en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. De
maatschappelijke legitimatie van beleidsevaluatie en het vrijmaken van financiele
middelen vornlen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe 'industrieen'ó, nieuwe
'professies'7 en 'disciplines'8 waaronder evaluatie en beleidsanalyse. Steeds meer
disciplines pogen op de toenemende vraag naar expertise in te spelen. Om hun
activiteiten te legitimeren en hun producten te 'verkopen' kunnen zij er het simpele
doch uiterst effectieve woord 'onderzoek' aan toevoegen. Evaluatie wordt 'evaluatieonderzoek' en beleidsanalyse wordt 'beleidsanalyse-onderzoek'. Als gevolg hiervan zijn
de scheidingslijnen tussen evaluatie, beleidsanalyse en onderzoek steeds vager
geworden. De definities en onderscheidingen zijn veel betwist, hetgeen gezien de ennee
gemoeide professionele status niet vreemd is9 ,

Beleidswetenschap en beleidsevaluatie
Lincoln en Guba (1986a) stellen dat evaluatie en beleidsanalyse beide vormen
van 'gedisciplineerd onderzoek' zijn, die worden verricht in een politieke context en
daarom te maken hebben met een meerzijdig pluraal samengesteld publiek. Dit in
tegenstelling tot fundamenteel onderzoek dat gericht is op een homogeen
samengestelde groep van collegae. Hiermee benadrukken zij vooral het politieke
karakter van evaluatie en beleidsanalyse. Anderen menen dat het onderscheid tussen
beleidswetenschappelijk onderzoek (in de bestuurskundige literatuur sCÎe/lces of polic)')
en beleidsonderzoek (aangeduid als sciences for policy) is gelegen in het type kennis en
het doel van die kennis. De onderscheidingen tussen beleidswetenschappelijk en be3

leidsonderzoek worden vaak aan de hand van onderstaande contrasten verduidelijkt
(vergelijk Ruimschotel, 1993):
theoriegericht
denken
algemene kennis
verklarend
toetsend
elegant, reductionistisch
waardevrijheid
intrinsieke nieuwsgierigheid
wetenschappelijke rationaliteit
geen tijdsdruk
wetenschappelijke relevantie
weten

praktijkgericht
handelen
unieke, specifieke kennis
beschrijvend
hypothese-vonnend
holistisch, contextualistisch
waardegebondenheid
onderhandeling
politieke rationaliteit
tijdsdruk
maatschappelijke relevantie
benutten

Beleidsonderzoek is onderzoek ten behoeve van beleid, gericht op de
ondersteuning van beleidsvraagstukken. Het onderscheidt zich in dat opzicht van
onderzoek van beleid, dat tot doel heeft om beleid(sprocessen) te bestuderen. Beleids~
onderzoek levert kennis voor een specifiek beleidsprobleem, terwijl onderzoek van
beleid algemene kennis moet produceren. Beleidsonderzoek is niet gericht op het
verklaren en formuleren van algemene wetmatigheden, maar op het beschrijven en
ondersteunen van een specifieke probleemsituatie. In dat opzicht verschilt het doel en
het type kennis dat wordt gegenereerd: algemene theorie~ontwikkeling versus
specifieke dienstverlening/probleemoplossing. De onderzoeksvraag is de uitkomst van
een onderhandelingsproces, in tegenstelling tot 'vrij' onderzoek waarde vraag
voortvloeit uit een interne nieuwsgierigheid. Door de politieke context en tijdsdruk
kent beleidsonderzoek een grote, moeilijk te sturen externe dynamiek.
Diegenen die een conventionele wetenschapsopvatting praktiseren, hechten
eraan om een onderscheid te maken tussen 'praktijkgericht' en 'theoriegericht'
onderzoek. Dit hangt direct samen met een aantal centrale waarden zoals algemene,
generaliseerbare kennis, manipulatie en controle, elegantie, betrouwbaarheid,
objectiviteit en onpartijdigheid en het primaat van de methode. Een beleidsonderzoek
kan hieraan moeilijker tegemoet komen, maar dat is geen reden om andere maatstaven
aan te leggen. Wil beleidsonderzoek een wetenschappelijke status verkrijgen dan dient
het op zijn minst te voldoen aan de conventionele wetenschappelijke eisen ten aanzien
van de vraagstelling en methodologie. Dit wordt door hen die veel waarde hechten aan
instrumentele bruikbaarheid, opgevat als een miskenning van hun activiteiten
(Donker, 1993; van de Vall, 1984). Zij onderkennen dat de indeling een hierarchie
kent, waarin de waarden van wetenschap vanzelfsprekend als nonn worden
gehanteerd. Zonder de conventionele wetenschapsopvatting en waarden af te wijzen,
pleiten zij voor een aanvulling van de traditioneel wete1lSciJappelU'~e criteria met bmillbaarlleidscriteria (Donker, 1990, 1993; Greene, 1990a; van Muijen, in Abma en
Kensen, november, 1994; van de Vall, 1980). De ervaren spanning tussen wetenschap~
peHjkheid en bntikbaarheid wordt nader beschreven in hoofdstuk 2.
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Anderen zullen de dichotomie zelf relativeren. Niet om aan te tonen dat elk
onderzoek kan en dient te voldoen aan de eisen die gelden ten aanzien van beleidswe~
tenschappelijk onderzoek, maar om te stellen dat een onderzoek ~ van wat voor type
dan ook ~ sowieso niet kan voldoen aan deze eisen. Deze stellingname hangt samen met
de door hen gepraktiseerde constructivistische kennis- en wetenschapsopvatting lO en
waarden zoals context-gebondenheid, persoonlijke betrokkenheid en partijdigheid.
Bezien vanuit het constructivisme is het onderscheid tussen beleidsonderzoek en beleidswetenschappelijk onderzoek een schijntegenstelHng. Want of het nu gaat om een
beleidswetenschappelijke studie of een beleidsonderzoek, onderzoekers onthullen 'de'
werkelijkheid niet. Feiten zijn niet gegeven, maar worden geconstrueerd. Zo bezien
heeft het weinig zin om aan te nemen dat een beleidswetenschappelijk onderzoek in
epistemologisch opzicht wezenlijk verschilt van beleidsonderzoek. Ook beleidswetenschappelijk onderzoek levert contingente kennis. Voorts geldt dat ook een beleidswetenschappelijk onderzoeker zal moeten opereren in een politieke context die invloed
uitoefent op het onderzoek. En ook de onderzoeker die niet werkt in opdracht kampt
met tijdsdruk en ontsnapt niet aan onderhandelingen met collega's en anderen om
gegevens geaccepteerd te krijgen. In dat opzicht is er eerder sprake van een vloeiende
overgang tussen beleidswetenschappelijk en beleidsonderzoek. Er is hooguit sprake
van een verschil in tennen van de gepraktiseerde taalspelen en ontwikkelde loyaliteiten.

Beleidsevaluatie en beleidsanalyse
Binnen het beleidsonderzoek wordt verder vaak een onderscheid gemaakt
tussen beleidsanalyse en beleidsevaluatie". Beleidsanalyse vindt plaats voorafgaand aan
de invoering van beleid, beleidsevaluatie wordt opgevat als een type onderzoek dat
plaatsvindt aan het einde van de beleidscyclus. De relevantie van dit verschil vloeit
voort uit een doel-rationele of instrumentele beleidsopvatting. Hierin wordt beleid
opgevat als een weloverwogen fasegewijs handelen, waarbij alternatieven tegen elkaar
worden afgewogen op grond van systematische schatting van de te verwachten
uitkomsten en waarbij de beleidmaker degene is die de besluiten neemt.
Overeenkomstig de in de tijd elkaar opvolgende fasen van de beleidscyclus wordt het
onderscheid tussen evaluatie en beleidsanalyse gedefinieerd als een kwestie van lijdsperspalief. Evaluatie is gericht op het achteraf, retrospectiefbeoordelen van beleid of
programma's, terwijl beleidsanalyse prospectief is en probeert nog te nemen beleidsbeslissingen te ondersteunen. Een vergelijkbaar onderscheid is dat tussen ex ante en ex
post evaluatie. Ex ante evaluatie is prospectief, onderzoekt de effecten en consequenties
van mogelijke beleidsopties. Ex post evaluatie is retrospectief en blikt terug. Het
onderscheid is relevam voorzover een beleidsanalyse voorafgaand aan de implementatie
van beleid minder betrouwbare en zekere kennis levert dan een beleidsevaluatie
(Beeker, 1987).

Recemelijk wordt op basis van de waarde die wordt gehecht aan instrumentele
bruikbaarheid het onderscheid lussen beleidsanalyse en -evaluatie betwist. De onderscheidingen zoals neergelegd in deze definities zijn in wezen twee zijden van dezelfde
medaille (Cook en Shadish, 1987). Of men nu terugkijkt of vooruitblikt: de gegevens
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zijn bedoeld voor toekomstige beslissingen. Wat op het eerste gezicht een duidelijke
dichotomie lijkt, blijkt bij nader inzien een faseverschil: er worden beslissingen
genomen, dan wordt er infonnatie verzameld over de effecten van die beslissingen,
voorts stelt men het handelen bij, et cetera. Dit betekent overigens niet dat ook de
beleidscyclus ter discussie wordt gesteld. In tegendeel, de bruikbaarheid vereist juist dat
onderzoeken worden afgestemd op de verschillende fasen in de beleidscyclus (Shadish,
Cooken Leviton, 1992; Rist, 1994).
Een andere reden om het onderscheid tussen beleidsanalyse en ~evaluatie te
verlaten is dat de relevantie ervan vervalt zodra men een andere beleidsopvatting
hanteert. Eén van de kritiekpunten op het doel-rationele beeld van beleidsvorming is
dat het fasegewijze model geen adequate voorstelling van zaken geeft; dat fasen niet
altijd in sequentiële vonn voorkomen; dat een besluitvormingsproces wordt
gekenmerkt door een continu over- en terugschakelen tussen fasen; dat er interrupties,
vertragingen en terugkoppelingen tussen fasen mogelijk zijn; kortom dat de
uiteindelijke vorm zeker niet lineair, maar grillig verloopt. Wanneer men dit accepteert,
heeft het geen betekenis om strikt vast te houden aan een indeling van onderzoek die het
fasen model als uitgangspunt neemt.
Gesteld kan worden dat de gangbare indelingen van onderzoek zijn gestoeld op
een bepaalde set van waarden. Het onderscheid tussen beleidsevaluatie en 'zuiver' beleidswetenschappelijk onderzoek is relevant wanneer algemene geldigheid van kennis,
betrouwbaarheid, elegantie en objectiviteit belangrijk worden geacht. Het onderscheid
tussen beleidsevaluatie en -analyse hangt samen met een conceptie van beleid waarin
rationaliteit en lineariteit hoog in het vaandel staan. Indien deze waarden worden
aangepast enlof aangevuld met andere waarden, boeten gangbare onderzoeksindelingen
in aan relevantie. En zo bezien is de vervaging tussen verschillende onderzoeksactiviteiten niet zo problematisch. Misschien zijn er veel meer raakvlakken tussen wat
onderzoekers-in-actie doen dan de traditionele onderzoeksindelingen suggereren.
Wanneer we onderzoeksactiviteiten kunnen zien in een continuüm is het minder
belangrijk om te strijden over de benaming van onze activiteiten en onze rolopvatting.
Voor deze studie betekent dit dat de bevindingen wellicht ook interessant zijn voor hen
die zichzelf niet direct zien als evaluator. maar eerder als beleidsanalist, wetenschapper, organisatie-adviseur of yeranderkundige.

1 .2

Tekortkomingen

Beleidsevaluatie voruIt een uitdrukking van het streven naar rationele planning
en besturing van de samenleving (House, 1980). Dit vereist onder andere een
zorgvuldige beoordeling van zowel de bestaande toestanden als van de resultaten van
weloverwogen beleidskeuzen. De betrekkelijk intuitieve wijze waarop beleidmakers een
oordeel vormen over de waarde van beleid voldoet in dat kader niet langer en dient
vervangen te worden door rationele besluitvorming op basis van wetenschappelijke
kennis.
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Ervaringen wijzen echter uit dat deze ambities niet zonder meer te realiseren
zijn. Onderzoekers die in de jaren zestig heil verwachtten van grootschalige
programma's ter oplossing van sociale noden, worden al ras uit de droom geholpen
(Cook en Shadish, 1987; Weiss, 1987a). De meeste programma's falen in de zin dat de
oorspronkelijke doelen niet worden bereikt. Positieve effecten zijn marginaal en
verdwijnen na verloop van tijd weer. Evaluatoren worden 'onheilsboodschappers' die
niet in staat zijn om ondubbelzinnige antwoorden te geven op de vraag waarom
programma's falen of succesvol zijn. Resultaten uit evaluaties hebben nauwelijks direct
effect op de besluitvomüng. Sociale vooruitgang op basis van wetenschappelijke kennis
gedirigeerd door een 'verlichte' overheid blijkt oneindig veel complexer dan venvacht.
Bestuurders en onderzoekers worden geconfronteerd, zo kan men zeggen, met de
grenzen van modernistische ambities. Bestuurders hebben de 'maakbaarheid' van de
samenleving via wettelijke regelingen en grootschalige operaties de laatste tien jaar
danig gerelativeerd. De centrale planningsgedachte heeft plaatsgemaakt voor
'zelfsturing', 'marktwerking', 'gereguleerde concurrentie' en andere vormen die de
overheidsinmenging beperken. Ook binnen organisaties onden'inden managers de
grenzen van de stuurbaarheid. 'Top-down' sturing maakt plaats voorde overtuigingdat
de diffuse machtsverdeling ten gevolge van de grote mate van autonomie van hoog
opgeleide professionals vraagt om andere managementstijlen.
Onderzoekers worstelen met deze tekortkomingen. Zij fonnuleren
afhankelijk van het gepraktiseerde discours - een geschreven, gesproken of gevolgde
praktijk die zo is georganiseerd dat deze een coherente claim op een bepaalde positie of
perspectief rechtvaardigt - verschillende antwoorden. Hieronder wordt kort verslag
gedaan van de discoursen binnen beleidsevaluatie. Eerst een ervaring.

1 .:U

Worstelen in de praktiJ'k

Het moet in de zomer van 1988 zijn geweest dat ik door Caria deJonckheere
werd gevraagd om mee te doen aan een werkgelegenheidsproject in verpleeghuizen. De
opdracht was om een krant maken die de ontwikkelingen rond het project in kaart
bracht voor hen die er indirect bij betrokken waren. Gedacht werd aan de ziekenverzorgsters, verpleeghulpen en de afdelingsleiding in de verpleeghuizen.
Proefondervindelijk leren
Het project was een initiatief van de sectie Verpleeghuizen van de Stichting
Intramurale Gezondheidsvoorzieningen in de Regio Amsterdam en werd gefinancierd
door het ministerie van voorheen Welzijn Volksgezondheid en Cultuur en het
Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam. Aanleiding vormde het vraagstuk van de
personeelsvoorziening in relatie tot de kwaliteit van zorg. In 1987 werden de
verpleeghuizen geconfronteerd met een aantal elkaar versterkende omwikkelingen,
zoals de schaarste op de arbeidsmarkt van ziekenverzorgenden, het afnemend aantal
leerlingen en een toenemende werkbelasting op de afdelingen ten gevolge van de
veranderde zorgvraag. De kwaliteit van zorg kwam hierdoor steeds meer onder druk te
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staan. Daarbij kwam dat uit diverse onderzoeken was gebleken dat het tekort aan
gekwalificeerde krachten in de toekomst zou toenemen. Formeel was het doel gelegen
in de ontwikkeling en integratie van de functie afdelingsassistent door een herschikking
van taken op de verpleegafdelingen. De functie zou door eenvoudig opgeleide krachten
kunnen worden vervuld. Gaandeweg het project werd duidelijk dat er vele andere, soms
conflicterende belangen op het spel stonden zoals de publieke erkenning van
'onzichtbaar' werk, het behoud enlof verbeteren van de kwaliteit van zorg, het behoud
van de professionele status van verpleegkundig werk, het ontwikkelen van een cursus,
het creëren van arbeidsplaatsen voor 'allochtone vrouwen' en 'drop~outs' en het
verbeteren van het imago van verpleeghuizen.
Op het moment dat ik bij het project betrokken raakte, was juist een functie~
profiel geschetst dat werd gepresenteerd op een werkconferentie. Tijdens en naar
aanleiding van die presentatie ontbrandde een discussie waar gaandeweg steeds meer
actoren bij betrokken raakten: het management van verpleeghuizen, verpleegkundigen
en professionele verenigingen, het ministerie, het arbeidsbureau, vakbonden, scholen
en opleidingsinstituten, media, en inspectie. De discussie werd steeds gecompliceerder
en zo dreigde het project in een impasse te geraken. Opdrachtgever en adviseurs
besloten 'pas op de plaats' te maken en meer aandacht te besteden aan de diverse
opvattingen rond de problematiek. Deze periode werd na een aantal maanden
afgesloten met een voorlopige conclusie over het profiel en de haalbaarheid van de
functie. Tevens achtten de opdrachtgevers en anderen hel wenselijk om te bezien hoe
afdelingsassistenten zouden functioneren in de praktijk. Daarmee was het idee voor een
begeleide invoering en evaluatie geboren. De evaluatie had als doel: a) implementatie en
concretisering van voorstellen in drie verpleeghuizen; b) het op kleine schaal beproeven
van de ontwikkelde voorstellen opdat op basis van ervaringen direct bijsturing mogelijk
wordt; c) verdiepen van de inzichten in de consequenties van de herschikking van taken
voor medewerkers, organisatie en de zorgverlening (SIGRA, 1989). Opdrachtgevers
zagen de evaluatie primair als een ondersteuning van een in ganggezette ontwikkeling.
De evaluatie diende in hun ogen beschrijvingen te geven ten behoeve van verfijning,
verbetering en eventuele modificatie. Eén van de opdrachtgevers sprak van "actie~
onderzoek als vliegwiel voor verbetering" en "proefondervindelijk leren".
Prangende vragen
Nadat was overeengekomen dat ik de evaluatie zou uitvoeren, rezen er al gauw
vele lastige vragen. Ik was me bewust dat actoren mede uit strategische overwegingen
tamelijk abstracte doelen hadden geformuleerd voor het project en dat er vele
conflicterende waarden en belangen in het geding waren. Hoe om te gaan met de
diversiteit \'all belangen en waarden? Om de onderzoeksbevindingen geaccepteerd te
krijgen kon ik niet aan deze diversiteit voorbijgaan. VOOrts vroeg ik me afhoe ik de
evaluatie op een verantwoorde manier zou kunnen uitvoeren. Was ill als deelnemer wel
objectief? OJ zouden mijn eT"\'arillgen met het project juist eel1goede basis bieden om anderen te
begrijpen? Een ander probleem was dat ik geen experiment kon doen, omdat er werd
gestart met een kleine zeer heterogene groep in bovendien zeer verschillende (dus niet
vergelijkbare) settings. Hoe dan valide en betrouwbare gege\'ens \'CrI/rijgen?
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Weinig houvast vond ik in de mij bekende methoden- en techniekenhandboeken tot Aad de Roo, de docent die me begeleidde tijdens het afstuderen, me
Effeclive Evaluatioll (Guba en Lincoln, 1981) aanreikte. Daarin werd een benadering
besproken die 'responsier was door de 'aandachtspunten' van diverse
'belanghebbenden' als uitgangspunt te nemen en 'naturalistisch' door het onderzoek uit
te voeren in de 'natuurlijke' (versus kunstmatige laboratorium) setting. De benadering
sprak me aan, omdat deze recht kon doen aan de complexe met elkaar samenhangende
en dynamische stroom van gebeurtenissen, de diversiteit van actoren en hun
uiteenlopende perspectieven en mijn betrokkenheid. De benadering sloot verder goed
aan bij de participatieve wijze waarop we tot dan toe hadden gewerkt om draagvlak te
creeren. Het was een openbaring om te ontdekken dat er onderzoekbenaderingen zijn
die uitgaan van andere vooronderstellingen, want tot op dat moment leefde ik in de
veronderstelling dat er slechts één echte manier van onderzoek doen was, die mij - zeker
gezien de situatie waarin ik me bevond - als weinig betekenisvol voorkwam.
'Natuurlijke' onderzoekssettings
In overleg met verschillende betrokkenen werd besloten om de invoering van
de functie in maart 1989 te starten in drie verpleeghuizen die eerder ook al een
prominente rol hadden gespeeld bij de ontwikkeling. Deze huizen waren het beste
voorbereid op de komst van afdelingsassistenten. Om zoveel mogelijk te leren leek het
zinvol om een diversiteit aan afdelingen in het onderzoek te betrekken. Om een beeld te
krijgen van de invoering volgde de evaluatie het gehele traject dat de afdelingsassistenten doorliepen, van werving en selectie, training en scholing, tot aan plaatsing op de
verpleegafdelingen. Concreet ging het om een zeer heterogene groep van achttien
personen die uiteindelijk op zeven afdelingen in drie verpleeghuizen een plaats vonden.
Het ontwerp ontwikkelde zich op basis van de aandachtspunten van belanghebbenden,
waarbij ook de controversiële punten werden meegenomen die vooraf enlof tijdens de
invoering naar voren kwamen. Voor de verzameling van gegevens werd gebruik
gemaakt van kwalitatieve methoden (met name interviews en participatieve observaties,
en in mindere mate ook van documenten-analyses) en kwantitatieve methoden
(beschrijvende statistiek). Zo kwamen rond een bepaald issue steeds uiteenlopende
perspectieven aan bod (van afdelingshoofden tot aan potentiële afdelingsassistenten).
Om betrouwbare en valide gegevens te verzamelen werden enkele procedures gevolgd,
zoals langdurige aanwezigheid in het veld om verstoringen te minimaliseren, het
gebruik maken van verschillende methoden en bronnen {'triangulatie'), het vragen om
feedback op gemaakte interpretaties {'member check') en het bespreken van de
voortgang met een supervisor ('peer debriefing') (Abma, 1990).
Om mensen betrokken en op de hoogte te houden en tijdig te voorzien van
informatie werden verschillende tussen-rapportages gemaakt. Deze waren niet alleen
bedoeld voor de opdrachtgever en sponsors, maar vooral voor de deelnemende
verpleeghuizen. Om ziekenverzorgsters en de afdelingsleiding in de verpleeghuizen te
informeren en te betrekken bij het project werd, zoals al gezegd, een krant gemaakt
(SIGRA, 1988). Om de andere verpleeghuizen in de regio te stimuleren werd in de
eindrapportage een lijst met leerpunten en aanbevelingen opgenomen. Naast diverse
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schriftelijke rapportages, werden werkbijeenkomsten georganiseerd om de
bevindingen over te dragen. Door te werken met diverse vonnen onderkenden we dat
mensen met verschillende interpretatie kaders naar ons materiaal keken. Dat was ook de
reden waarom rapportages altijd in concept werden voorgelegd en besproken in de
diverse tijdelijke groepen. Ik herinner me een discussie die ontstond naar aanleiding
van de concept-rapportage over de plaatsing op de afdelingen. Gegevens werden zeer
uiteenlopend gewaardeerd en er ontstond een onderhandeling over de mogelijke
interpretaties. Na alle reacties beluisterd te hebben, werden de aanvullingen enlof
correcties zodanig verwerkt dat zoveel mogelijk betrokkenen er mee zouden kunnen
instemmen. Dat betekende voor de adviseurs in de eerste plaats het zoeken naar 'wat
mensen bindt' vanuit de overtuiging dat dit een positief klimaat schept als basis voor
verdere actie 1l . Op basis hiervan werd een concept eindrapportage herschreven en
uiteindelijk gingen alle belangenhebbenden akkoord met de conclusies in Bn(illbrellelld
werh (SIGRA, 1989). In deze eind rapportage werd overigens geen methodologische
verantwoording opgenomen; het was de inhoud die overtuigend diende te zijn.
Dit voorbeeld illustreert met welke vragen een onderzoeker wordt
geconfronteerd in de praktijk, zoals hoe om te gaan met uiteenlopende, en soms
conflicterende belangen en waarden en hoe gegevens te verzamelen wanneer geen
experiment kan worden opgezet. In dit geval werden de sterke en zwakke punten van
het kleinschalige project in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.
Er werd veel waarde gehecht aan het actiefbelrekken van vele actoren bij de opzet en de
uitvoering van de evaluatie om draagvlak te creëren en recht te doen aan hun belangen
en perspectieven. De evaluatie werd daarmee vooral gedreven door een paradoxale mix
van waarden zoals resultaatgerichtheid, respect, begrip, geduld en pluraliteit. De
opdrachtgevers, adviseurs en anderen voelden op grond hiervan affiniteit met elkaar en
vormden een al1iantie. Als onderzoeker herkende ik me eveneens in deze waarden. Ze
waren leidend in de evaluatie.

1. 2 .2

Dominante en andere discoursen

In de besproken casus liet ik me bij het vinden van manieren om
tekortkomingen in de beleidsevaluatie te hanteren, inspireren door een responsieve
evaluatie-benadering. Er zijn evenwel ook andere mogelijkheden om tekortkomingen
te definiëren, en afhankelijk van het gepraktiseerde discours worden uiteenlopende
alternatieven geformuleerd. Hiervan wordt hieronder kort verslag gedaan.
Systeem-analytisch discours
Velen definiëren tekortkomingen in de beleidsevaluatie in termen van een (nog
steeds) niet adequate methodologie waardoor vooralsnog geen causale verklaringen en
voorspellingen kunnen worden geformuleerd (Co ok en Campbell, 1979; Cook en
Reichardt, 1979; De Groot, 1986; Rossi en Freeman, 1985; Wholey, 1981; Yin, 1993)
enlof inadequate communicatie-strategieën waardoor de benutting van gegevens niet
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voldoet aan de verwachtingen (Chelimsky, 1987; Donker,1990; Patton, 198001,
1988ab; van de Vall, 1980). Oplossingen worden gezocht in een verdere optimalisering
van de methodologie en/of de bruikbaarheid van gegevens. Niet langer wordt de
evaluatie beperkt tot het meten van effecten, maar er vindt een uitbreiding plaats naar
andere fasen van de beleidscyclus (beleidsformulering en implementatie). Voorts wordt
heil verwacht van het gebruik van (beleids-)theorieën om complexe programma's te
ontrafelen en beter te kunnen penetreren in het werkelijke causale mechanisme
(Hoogerwerf, 1987; Chen en Rossi, 1981; 1989). Samenwerking met de beleidmaker is
geboden om beleidstheorieën tijdig (liefst tijdens de beleidsformulering) bij te stellen.
Gevalsanalyses bieden uitkomst wanneer "real-life interventions" te complex zijn om te
bestuderen met behulp van survey of experimentele strategieën. De meer tolerante
attitude ten opzichte van non-experimentele en kwalitatieve methoden lijkt voort te
komen uit het verlangen om door te dringen in hoe het beleid echt in elkaar zit.
Naast het verbeteren van de kwaliteit van de kennis, wordt ookgeïnvesteerd in
het verhogen van de bruikbaarheid van die kennis, bijvoorbeeld door onderzoeken af te
stemmen op de verschillende fasen in de beleidscyclus (Shadish, Cook en Leviton,
1991; Rist, 1994). Onderzoekers inventariseren eerst de informatiebehoeften om
vervolgens te bepalen welk type kennis nodig is. De beleidsevaluatie wordt primair
gezien als een probleem-oplossend instrument en de waarde ervan wordt beoordeeld op
basis van haar directe, instrumentele bruikbaarheid voor het beleid. Anderen menen dat
de tekortkomingen te wijten zijn aan het feit dat beleidsevalualies uitgaan van een
inadequaat beeld van besluitvorming in organisaties (Cronbach e.a., 1980; Cook en
Shadish, 1987; van der Grinten, 1994; Hupe, 1987; Palumboen Nachmias,1983;
Simonis, 1987; Weiss, 1973, 1988b; Weissen Buchavalas, 1980). Zij menen dat beleidsevaluaties zelden of nooit een directe instrumentele invloed op het geëvalueerde
beleid hebben (Cousins en Leithwood, 1986, Hutjes en Cuisinier, 1982 en Leviton en
Hughes, 1981). Kennistoepassingverloopt niet langs eenvoudige lijnen, vanwege de
politieke context waarin evaluaties worden uitgevoerd. De opdracht van beleidsevaluatie is in deze visie niet gelegen in het verschaffen van definitieve antwoorden over de
merites van een programma, maarin het verhelderen, documenteren en creëren van
nieuwe vragen en concepten.
De centrale waarden binnen een systeem-analytisch discours komen overeen
met die geldend binnen een conventionele wetenschapsopvatting, eventueel aangevuld
met waarden als bruikbaarheid, sturing, kwaliteit en effectiviteit.
Kritisch-theoretisch discours
\Vaar bovengenoemde auteurs het realistisch gehalte van gangbare beleidsevaluaties kritiseren, menen anderen dat deze uit nonnatief oogpunt falen. De kritiek is
gebaseerd op een maatschappij-kritische theorie die stelt dat de hegemonie van de
instrumentele rationaliteit systematisch onze communicatieve rationaliteit ondermijnt
zonder dat we het zelf onderkennen. Beleidsevaluaties hebben een technocratisch en
'managerial' karakter, omdat beleid slechts wordt beoordeeld op instrumentele doe\rationaliteit zonder beleidsdoelen zelf ter discussie te stellen (Amy, 1987; House, 1980,
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1993; Fischer, 1980, 1990; Fischer en Forester, 1987, 1993; Lehning, 1991; Ringeling,
1993; Schuyt,1987; Scriven, 1983). Onderzoekers staan echter met lege handen als het
gaat om beslissingen die vragen om een afweging van verschillende waarden.
(Economische) efficientie is immers bij vele beslissingen niet het enige criterium dat telt.
De vraag rijst ten behoeve waarvan die efficiëntie nodig is, Wanneer dit wordt
onderschreven moeten onderzoekers, willen zij enige praktische relevantie hebben.
verkennen hoe diverse waarden zich ten opzichte van elkaar verhouden, De centrale
vraag naar de effectiviteit wordt dan aangevuld met de vraag of de argumenten voor
beleid uit normatief (bijvoorbeeld juridisch) oogpunt verdedigbaar zijn. In de
methodologie krijgt de normatieve beoordeling een plek naast de empirische toetsing.
Hoewel er discussie wordt gevoerd over de mogelijkheid om waarde-claims te funderen
op universele, absolute criteria zijn deze auteurs het erover eens dat waarde-oordelen
onderworpen kunnen worden aan een rationele analyse en beoordeling. Het gaat hierbij
niet om het empirisch bewijzen van de waarheid van een oordeel, maar veeleer om een
analyse van de juistheid van de argumentatie en renectie op onderliggende waarden.
Hoewel laatstgenoemde auteurs kritisch staan tegenover de uitwassen van de
ambitie om de samenleving te moderniseren, blijven zij erin geloven. Moderniteit is een
horizon waar we ons naar toe bewegen. Er wordt kritisch gekeken naar de wetenschappelijke en instrumentele rationaliteit, maar deze worden niet verlaten. Hierin
weerklinkt de echo van de Duitse kritische theoretici, in het bijzonder Habermas.
Centrale waarden zijn argumentatieve rationaliteit, emancipatie en democratie.
Responsief discours
De set van responsieve benaderingen is voortgekomen uit onvrede met het
dominante systeem-analytische discours. Tekortkomingen zijn gelegen in de eenzijdige
focus op de belangen van beleidmakers, de geringe mogelijkheden voor participatie en
de objectivering van menselijke relaties. Gesteld wordt dat het in een plurale,
postmoderne samenleving niet langer adequaat is om uit te gaan van consensus over
beleidsdoelen. Beter is het om uit te gaan van verschillende, dikwijls conflicterende,
waarden en belangen en daarover een onderhandeling te starten teneinde consensus, en
als dat niet lukt, een beter inzicht en verhoogd (wederzijds) begrip te bereiken. Voorts is
er kritiek op de evaluator als expert. Een afstandelijke waarnemersrol doet geen recht
aan de belevingen en ervaringsdeskundigheid van betrokkenen, reduceert mensen tot
objecten en verschraalt de sociale relaties tussen mensen. De gewenste distantie en noninteractie zijn niet wenselijk, en uiteindelijk niet realiseerbaar. Voorts kan het streven
naar lineaire causale verklaringen en voorspellingen onvoldoende recht doen aan de
complexiteit en dynamiek van sociale betrekkingen. Anders dan diegenen die de
voorspellende kracht van de sociale wetenschappen relativeren, nemen deze auteurs
een principiëler standpunt in. Zij stellen dat de sociale werkelijkheid niet is
gedetennineerd en dat deze daarom niet is te vangen in dwingende wet- en
regelmatigheden. Hiermee nemen zij nadrukkelijk afstand van de conventionele wetenschappelijke methode en de daarbinnen geldende waarden. Gesteld wordt dat deze niet
langer houdbaar zijn, en dat misschien wel nooit waren: het geloof in de onbemiddelde
kenbaarheid van de werkelijkheid, objectiviteit, causaliteit, generaliseerbaarheid en
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progressie van kennis (Greene, 1990b, 1994; Gubaen Lincoln, 1981, 1987, 1989;
Guba, 1990ab; Linea!n, 1990, 1993ab; Schwandt, 1989ab, 1990ab; Stake, 1975, 1986,
1991,1994).
Er wordt gezocht naar een alternatief dat afstand neemt van de conventionele
wetenschappelijke methode, zonder de wetenschappelijke methode volledig te
verlaten. Er zijn veel raakvlakken met de interpretatieve onderzoekstraditie. Centrale
waarden zijn menselijkheid, betrokkenheid, 'empowerment', (wederzijds) begrip,
context-gebondenheid, objectiviteit en authenticiteit.
Verschillen tussen de besproken discoursen vloeien voort uit een verschillende
kijk op de tekortkomingen van beleidsevaluatie en hoe deze ondervangen kunnen
worden. Deze kunnen op hun beurt weer in verband worden gebracht met min of meer
uiteenlopende visies op beleid, kennis, wetenschap en samenleving. Een in het oog
springende overeenkomst tussen bovengenoemde benaderingen is dat zij de
tekortkomingen binnen de beleidsevaluatie trachten op te lossen binnen het
modernistische raamwerk waarvan deze vanafhaar oorsprong is ingekaderd. Dat geldt
vooral voor de systeem-analytische en kritisch-theoretische benaderingen, en in
mindere mate voor responsieve benaderingen. Deze laatste nemen net als de
interpretatieve onderzoekstraditie afstand van een positivistische wetenschapsopvatting en de overtuiging dat de objectieve (natuur-)wetenschappelijke methode
overdraagbaar is naar de sociale wetenschappen. Voorts wordt afwijzend gereageerd op
het onkritische vertrouwen in de wetenschappelijk onderzoeker als opvoeder van
kwetsbare groepen in de samenleving.
De vraag rijst ofhet productiefis om de centrale overtuigingen die het Verlichtingsproject kracht gaven aan te houden, wanneer er serieuze aanwijzingen zijn dat
deze niet langer (en misschien wel nooit) opgaan. Het antwoord op die vraag zal
verschillen naar gelang de waarde die men hecht aan de opbrengsten die de Verlichting
ons heeft gebracht en de visie die men heeft op de huidige samenleving. Zij die een grote
waarde toekennen aan die opbrengsten zullen het verlaten van de Verlichtingsbeloftes
hoogstwaarschijnlijk als een verlies beschouwen; zij zullen zich blijven inzetten om de
beloftes alsnog te realiseren. Nog niet, maar eens ... zullen die beloftes bewaarheid
worden. Zij gaan voorbij aan of trachten de minder positieve kanten van de
modernisering te corrigeren. De toekomst van de samenleving, die de oude vertrouwde
waarden en overtuigingen steeds meer ter discussie stelt, boezemt hen vooral vrees in en
zij kijken met een zeker gevoel van nostalgie naar het verleden. Op apocalyptische toon
waarschuwen zij ons voor de ondergang. Anderen zullen het verlaten van de beloftes
niet zozeer als een verlies opvatten, maar als een leegte die ruimte biedt om te
experimenteren met onverkende mogelijkheden. Zij hebben, zo menen ze, weinig te
verliezen. Gezien de eerder gesignaleerde tekortkomingen binnen de beleidsevaluatie
(gebrekkige methoden, onderbenutting, beperkte set van beoordelingscriteria,
management-bias, geringe mogelijkheid voor participatie en objectivering menselijke
relaties) acht ik het de moeite waard om nader te verkennen welke bijdragen deze laatste
groep, soms postmodernisten 13 genoemd, kan bieden.
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1.3

Postmodernisme

Postmodernisme is een meerduidig en mobiel begrip. Het is verplaatst van het
domein van de kunst en architectuur naar de sociale theorie en het duidt zowel een
historische periode als een theoretische positie aan. Verschillende denkers in
verschillende disciplines hebben aanzetten gegeven tot 'postmodernisme', daarbij de
grenzen van hun eigen vakgebied en conventionele indelingen in academische
disciplines overschrijdend 14. Veel kwesties die in dit proefschrift aan de orde komen
raken aan discussies gevoerd binnen het postmodernisme. Zonder alles te omarmen wat
postmodernisten te zeggen hebben, kunnen hun theorieen ons mogelijk gevoelig
maken voor andere vragen en andere manieren van spreken en schrijven. In het
volgende gedeelte wordt mijn lezing van het postmodernisme nader uiteengezet.

1 .3.1

(Over) leven in het postmoderne

Postmoderniteit indiceert voor mij een specifiek moment in de geschiedenis.
Een moment waarin het systeem van economische productie en sociale en symbolische
structuren dramatische veranderingen ondergaan. Betwist wordt of postmoderniteit een
radicaal nieuw tijdperk is dat een breuk met het verleden inhoudt, een tussenstadium,
of louter een continuering van de moderniteit (Zijderveld, 1995). Ik herken me in
jameson (1991) die stelt dat zowel het modernisme als het postmodernisme culturele
uitdrukkingen zijn van verschillende fasen in het kapitalisme; het modernisme en
postmodernisme weerspiegelen de overgang van een productie naar consumptie logica.
Postmoderniteit is in deze visie geen optie, één van de vele stijlen waaruit men kan
kiezen, maar een culturele overheersing (en geen triomf van Westen of een andere
waarheid, zoals sommigen beweren). Er is sprake van een breuk en continuering van de
moderniteit.
Economisch gezien bevinden we ons in de overgang van een rigide
massaproductie naar flexibele vormen van accumulatie (Harvey, 1989/1993). De
flexibele accumulatie wordt gekarakteriseerd door de ontwikkeling van geheel nieuwe
productiesectoren, nieuwe manieren om financiële diensten te leveren, nieuwe markten
en bovenal een sterke intensivering van innovaties. De veranderende omgeving vormt
een bedreiging voor traditioneel georganiseerde bedrijfstakken en gaat gepaard met
bedrijfssluitingen, massa~ontslagen en ingrijpende herstructureringen. Om te kunnen
inspelen op de eisen van een turbulente omgeving decentraliseren organisaties.
Ofschoon dit de autonomie van kleinere eenheden kan versterken, gaat deze
decentralisatie dikwijls gepaard met een 'centralisatie' bezien van 'onderop'; de nieuwe
laag moet worden bekleed met macht wil zij effectief zijn en gecontroleerd worden.
Soms is de wurggreep van maandcijfers het resultaat. Een 'corporate culture',
zelfsturende werkteams en kwaliteitscirkels vervangen de direct zichtbare surveillance,
maar vinden plaats binnen een overkoepelende hierarchische structuur en privéeigendom (C1egg, 1990). Dit alles zou kunnen bijdragen aan de democratisering van
organisaties en de 'empowerment' van werknemer; deze krijgt immers meer verant~

14

woordelijkheid. Aan de andere kant worden werknemers echter steeds kwetsbaarder
door het proces van flexibilisering; van hen wordt verwacht dat zij te allen tijde flexibel
en mobiel inzetbaar zijn. De economische ontwikkelingen brengen verder
migratiestromen van het Zuiden naar Europa met zich mee. Hierdoor neemt de behoefte
toe aan mul ti-culturele en anti-racistische perspectieven.
Technologische ontwikkelingen hebben de machine tot een niet meer uit onze
samenleving weg te denken onderdeel gemaakt waar we bijna letterlijk mee zijn
vergroeid (Gray, e.a., 1995). Zoals in science fiction films te zien is, zijn we
cybernetische organismen (= cyborgs) geworden. Onze tijds- en plaatsbeleving is
fragmentarisch en ons leven wordt steeds meer bepaald door de macht van de code. Het
zijn niet langer de school en de kliniek die ons leven disciplineren en nonnaliseren,
maar de C31 (= commando, controle, communicatie en infonnatie) (Haraway, 1994).
Technologische ontwikkelingen bieden tegelijkertijd talloze aanknopingspunten.
Haraway (ibid, p. 107-109) laat zien dat de 'infonnatica van overheersing' het niet
langer toelaat om te denken in 'organische gehelen' en 'natuurlijke' essenties; wat als
natuur geldt, blijkt immers een product van coderingen. Gergen (1991) demonstreert
hoe het idee van een coherent subject wordt ondennijnd door de dominantie van de
media. Deze confronteren ons met allerlei onbekende sociale werelden; we maken
kennis met vele uiteenlopende opvattingen, waarden en levensstijlen. Onze identiteiten
raken daardoor 'bevolkt' en we combineren de meest uiteenlopende activiteiten en
gezichtspunten. Politiek en bestuurlijk schept dit dilemma's. De alomvattende wereldbeschouwingen - politiek, religieus of sociaal- zijn meta-verhalen waarin mensen zich
niet meer herkennen. Tegenwoordig worden we meer dan ooit geconfronteerd met
talloze, zeer verschillende kleine vertellingen, waarvan niet één dominant is (lyotard,
1979/1987). Beginsel-partijen zien dat het electoraat niet langer vanzelfsprekend stemt
op de politieke partij waar het van oudsher op stemde. Geloofwaardigheid en
vertrouwen blijken belangrijker dan partijprogramma's. Representatie is niet langer
automatisch gerealiseerd en er ontstaat behoefte aan meer directe vormen van
democratie, zoals correctieve referenda (van Gunsteren, 1992).
Cultureel gezien vervaagt het onderscheid tussen de 'hoge' avant-garde en de
populaire kitsch door de vennenging van stijlen, stemmingen, en technieken (Bauman,
1992; Huyssen, 1990). Kunstenaars en architecten citeren vrijelijk, en deze pluraliteit
van stijlen komt tot uitdrukking in het collage-achtige kunstwerken en gebouwen. In de
architectuur en stedenbouw worden sensualiteit en perceptie belangrijker dan
functionaliteit (Rodennond, 1995). Naast de visuele ervaring spelen andere zintuiglijke
sensaties, zoals het ruiken, horen en tasten een rol van betekenis. Dit kan resulteren in
geruststellende en harmonische ervaringen, maar eveneens in esthetische duizelingen.
In plaats van het universalisme van de 'glazen blokkendozen' wordt het inheemse,
lokale en particuliere geherwaardeerd; ornamenten keren terug, met een verwijzing en
knipoog naar het verleden. De porno-architectuur is eclectisch, dubbelzinnig,
humoristisch en onpretentieus. Een voorbeeld hiervan voOllt het kantoor van AT &T in
New York. De architect Philip Johnson maakte een gebouw dat in de top de vorm heeft
van grootmoeders pendule.
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JohnsonIBurgeeArchitects, AT & T kantoor in NewYork, 1978-1982. Roze graniet.
195 meter hoog.

in de beeldende kunst wordt al sinds het begin van deze eeuw de mogelijkheid
tot representatie geproblematiseerd. Denk aan de impressionist Paul Cézanne die liet
zien hoe verschijnselen veranderen onder invloed van licht en beweging. Op hun eigen
wijze stellen ook het kubisme, het dadaisme en het surrealisme de aan representatie ten
grondslag liggende veronderstelling dat de geest functioneert als een spiegel van de
natuur ter discussie. ln bijvoorbeeld het werk van de Belg Rent Magritte wordt de
mogelijkheid om 'de' werkelijkheid voor te stellen op de hak genomen in een serie
schilderijen van vensters (zie voor een afbeelding hoofdstuk 3). En in het werk van
Francis Bacon ziet men een verschuiving van representatie naar de indringende ervaring
van het eenzame, ontluisterende bestaan van de mens (Boyne, 1991). Naast de
herwaardering van de beleving en gewaarwording, is ereen belangstelling voor
interactieve vormen zoals 'happenings'15 en audiovisuele middelen waarbij kijkers van
toeschouwers tot deelnemers worden.
Postmoderniteit is kortom te zien als een contingente reactie op het
kapitalisme. De opgave is naar mijn oordeel gelegen in het creeren van nieuwe politieke
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mythen en generatieve concepten die op een productieve wijze invulling geven aan deze
postmoderne tijd. Productief in de zin van het uitvinden van waarden die in het verhaal
van de moderniteit geen of nauwelijks een plaats hadden, bijvoorbeeld ambiguiteit,
toeval, discontinuiteit en kwetsbaarheid.

1 .3.2

Filosofie en wetenschap in het postmoderne

Het postmodernisme mag een intellectuele uitdrukking zijn van economische,
sociale, technologische en culturele ontwikkelingen van de huidige samenleving, het is
tevens te zien als een reactie op het gedachtengoed dat sinds de Verlichting onze
Westerse samenleving domineert.
Filosofie in het postmoderne
Vooral in de Franse filosofie wordt het Carthesiaanse subject en het
humanisme ter discussie gesteld (Assoun, 1987). De kritiek op het rationele, stabiele en
coherente subject is geen doodvonnis voor het subject. Het betekent wel dat het subject
gedecentreerd raakt. De mens kan niet langer de fantasie koesteren het middelpunt der
aarde te zijn en zichzelf volledig te doorzien en onder controle te hebben. De mens is in
de eerste plaats een belichaamd subject en er is een dynamische wisselwerking tussen
lichaam en geest (Rorty, 1990). Het bewustzijn is weliswaar van vitaal belang, maar het
is niet doorslaggevend; het articuleert fragmenten van het onbewuste en vervult als
zodanig een normatieve, rationaliserende functie. Het werkt vooral retrospectief;
terugkijkend ontdekken we vaak meer rationaliteit in ons handelen dan vooraf
gearticuleerd kan worden. De mens is zo bezien een gefragmenteerd centrumloos
netwerk van onbewuste verlangensen conflicterende waarden en opvattingen. De mens
is niet autonoom, maar gesitueerd in sociale relaties en tradities. Het subject is
meervoudig betrokken in sociale groepen. Als zodanig is het zelf niet een statische,
coherente eenheid, maar een hybride zonder vastomlijnde identiteit en zonder
eenduidige belangen. De mens is als een nomade altijd in wording (Braidotti, 1994). De
waardering voor het \vorden' (versus het 'zijn') past bij een tijd waarin veranderingen
zich sneller dan ooit voltrekken. Net als de nomade vormt ook de misplaatste cyborgdie allianties aangaat met andere hybriden, buiten de orde geplaatste 'monsters', zoals
een Zuid Australische termiet M. paradoxa en de 1ge-eeuwse zwarte ex-slavin Sojoumer
Tmlll- een geschikte politieke mythe voor "de nieuwe wereldorde" (Haraway, 1992;
1995a).
\Vetenschap in het postmoderne
In de sociale wetenschappen leidt de crisis van het subject tot een ter discussie
stellen van het onkritische vertrouwen in de wetenschappelijke methode en de
geclaimde objectiviteit. Historisch gezien ont\vikkelde de wetenschap zich om zich te
bevrijden van de willekeurige autoriteit van kerk en koning, die beide hun legitimiteit
ontleenden aan de theologie. De moderne wetenschap vestigde haar reputatie door
objectiviteit en disciplinerende methoden ter onthulling van de natuurlijk gegeven wet17

en regelmatigheden. Door zich hierop te beroepen vestigde zij het monopolie op de
Waarheid (Haan, e.a., 1983). Het postmodernisme staat kritisch tegenover het Verlichtingserfgoed. In dat opzicht zijn er raakvlakken met het al sinds het einde van vorige
eeuw in Duitsland gevoerde grondslagendehat over de geschiktheid van natuurwetenschappelijke methoden binnen het domein van de sociale wetenschappen. Terwijl
'positivisten' onder aanvoering van Auguste Comte de sociale wetenschappen wilden
modelleren naar de natuurwetenschappen in de geest van het vooruitgangsoptimisme,
plaatsten anderen kritische kanttekeningen bij deze 'naturalistische interpretatie' van de
sociale wetenschappen die is gebaseerd op de veronderstelling dat de doelen,
verklaringen en methoden van de natuurwetenschappen ook toepasbaar zijn in de
sociale wetenschappen.
In geschiedschrijvingen over de interpretatieve onderzoekstraditie wordt
vaak een belangrijke rol toegekend aan Dilthey (Bernstein, 1983). Hij was aan het einde
van de negentiende eeuw een van de eersten die probeerde om de eigenheid van de Geisteswissenschaft (versus de Natunvissenschaft) uiteen te zetten. Zijn inzet was om te
ontkomen aan de objectiverende instelling van de werkelijkheid die voortvloeit uit het
streven naar instrumenteel-technische beheersing door te laten zien dat het object van
de sociale wetenschappen verschilt van dat in de natuurwetenschappen. Het doel van de
sociale wetenschappen niet is om te verklaren (ErkIdreIl), maar om van binnenuit
inzicht te krijgen in het perspectief van de deelnemers (Verstehen). Complexe sociale
relaties zijn niet in lineaire causale modellen en wet- en regelmatigheden uit te drukken,
maar hebben veeleer het karakter van holistische samenhangende 'Gestalten'. Daarmee
legde Dilthey de basis voor wat wel de hemleneutische interpretatie vat! de sociale
wetenschappen wordt genoemd. Interpretatieve methodologieën, waaronder de
etnografie, het symbolisch-interactionisme, de fenomenologie, reflecteren deze
hermeneutische interpretatie van de sociale wetenschap. Deze onderzoeksbenaderingen
zijn allen gericht op het verkrijgen van begrip voor een bepaald aspect van de menselijke
ervaring zoals dat wordt ondergaan, beleefd of gevoeld door de deelnemers in die
ervaring. Om dat te realiseren worden specifieke methodologische procedures gevolgd,
zoals het afbakenen van het onderzoek binnen een bepaalde 'natuurlijke setting', het
verzamelen van gegevens door een 'onderzoeker-als-instrument' en het inductief
analyseren. Overeenkomstig kenmerk van deze interpretatieve stromingen is dat zij
weliswaar afstand nemen van de conventionele wetenschap, maar dat zij de wetenschappelijke rationaliteit niet wensen te verlaten (Schwandt, 1990).
Postmodernisten delen de zorg van de interpretatieve traditie en ook zij richten
zich in hun onderzoekingen vaak op de beleefde ervaringen van mensen. Zij ageren
echter niet zozeer tegen het positivisme, als wel tegen noties als het Carthesiaanse
subject, objectivisme, waarheid, essentialisme (Schwandt, 1994a). Zij herkennen zich
meer in een constructivistische onderzoeksopvatting. Hierin wordt er van uitgegaan dat
mensen actieve betekenisgevers zijn van hun wereld. Kennis is partieel, gesitueerd en
belichaamd. Dat geldt voor sociale wetenschappers, maar evenzeer voor natuurwetenschappers. In geen van beide gevallen is er een afstandelijke waarnemer die de sluier
oplicht om de 'werkelijke' condities te onthullen. Onschuld is daarom niet op zijn plaats
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(Flax, 1993). 'Zien' is een actief proces: onze 'ogen' of de ogen van onze technische
instrumenten laten ons bepaalde dingen zien en andere niet. Wat we zien is mede
afhankelijk van politiek·sociale factoren (dus ook macht), waaronder de positie van
degene die ziet oflaat zien: "Kijken is altijd een vraag naar de macht om te zien· en
misschien van de wreedheid die impliciet in onze manieren van kijken is gelegen."
(Haraway, 1991, p. 210) Dit alles maakt dat de dichotomie van subjectief versus
objectief niet langer op rigide wijze kan worden gehandhaafd. Ook de dichotomie
tussen natuur· versus sociale wetenschappen en kwantitatief versus kwalitatief
onderzoek is om die reden niet langer valide. In de natuurwetenschappen worden
hooguit andere conceptuele schema's en taalspelen gevolgd dan in de sociale
wetenschappen, maar dit zegt niets over de waarheidsgetrouwheid of de objectiviteit
ervan (Rorty, 1991/1993).
Naast de technische instrumenten en posities die onze constructies
beïnvloeden, hechten postmodernisten veel belang aan de taal en beelden waarmee
onderzoekers de werkelijkheid representeren. Niets is gegeven voorafgaand aan de taal,
het beeld of de voorstelling. Terwijl we de werkelijkheid proberen direct te
representeren, ondervinden we dat de betekenis die we trachten te communiceren ons
ontglipt. Het is niet de realiteit die we in handen hebben, maar een benadering ervan, en
hoe we ook proberen om die benadering meer waar te doen zijn, zij is altijd al uitgesteld
en onherstelbaar. Teksten, beelden en voorstellingen produceren actief betekenissen,
relaties en een maatschappelijke werkelijkheid. Er is geen neutraal medium waar
mensen (en dus ook onderzoekers) zich van bedienen om 'de' werkelijkheid
presenteren of uitdrukking te geven aan innerlijke overtuigingen en gevoelens. Teksten
en beelden zijn krachtige instrumenten die worden gebruikt om anderen te overtuigen.
Of de bedoeling die de spreker/auteur wenst te communiceren overkomt, is echter
afhankelijk van de interpretatie door de luisteraarllezer. De spreker/auteur heeft
hierover geen beheersing (Barthes, 1973/1995). Dit komt door de fundamentele onbe·
slisbaarheid die huist in de taal en andere symbolische tekens. De betekenis van tekens
ligt niet vast. Er is sprake van een continu uitstel en verglijding van betekenissen
(Derrida, 1972/1989b). Deze zogenaamde différance is onvermijdelijk zodra taal of
andere symbolische vormen van representatie worden gebezigd: een teken brengt geen
betekenis voort op basis van de essentie van dingen die zij representeert, maar op basis
van dynamische verschillen ten opzichte van andere tekens. Door deze spontane
deconstructie worden \vij geconfronteerd met andersheid.
'De' werkelijkheid is de uitkomst vaneen sociaal~politiek proces
geconstitueerd door taal en beelden. En het zijn vooral beelden die in onze audiovisuele
wereld steeds dominanter worden als het gaat om het (re)produceren van betekenissen.
Denk bijvoorbeeld aan televisiestations zoals MTV en CNN die wereld\vijd uitzenden.
Veel besproken zijn ook de foto's die United C%rs oJBenettoll plaatst op billboards; hier
wordt geen kleding, maar een beeld van het bedrijf· met een globale identiteit en
onderscheidend vermogen· verkocht. Er worden geen verlangens en dromen, maar een
hyperrealiteit gecreéerd. Verschillen worden handig verkocht, zoals op de onderstaande
foto. Hierop wordt een portret geschetst van kleurrijke figuren die als rassen naast
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elkaar staan. Er wordt een 'sociaal bewustzijn' geadverteerd, een kunstmatig
geconstrueerde realiteit die een harmonieus beeld projecteert om een merknaam te
verkopen, terwijl stereotypen van de Westerse cultuur onbesproken blijven.
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Postmoderne wetenschappers zijn ervan doordrongen dat hedendaagse macht
huist in het manipuleren van beelden. Om politiek niet uitgeschakeld te raken, lezen zij
de beelden (als tekst) die via de populaire media (soaps, films, reklame) over ons heen
spoelen. Braidotti en anderen (1993) hebben de visualisering van het vrouwelijke
onderzocht. Featherstone en anderen (1991) hebben de populaire media geanalyseerd
op de beelden van het lichaam die erin worden ge(re)produceerd. Featherstone (1991)
zelf signaleert bijvoorbeeld dat het lijf wordt verbeeld als mooi,jeugdig en openlijk
sexueel. Naast het uiterlijk is er een grote aandacht voor de kosmetische opbrengsten
van body maintenance (het onderhoud door middel van die ten en fitness). Fitness en
slankheid worden niet alleen geassocieerd met energie en vitaliteit, maar ook met de
waarde van een persoon; een mooi lichaam wordt een teken van prudentie en kennis
van gezondheidszaken. Er wordt een illusie gecreeerd dat het mogelijk is om
jeugdigheid, schoonheid en plezier moeiteloos te combineren met discipline en
beheersing.
Constructies worden beinvloed door posities, instrumenten, teksten, beelden
en voorstellingen waarvan \vij ons bedienen. Postmodernisten geven het idee op dat er
essentialia of natuurlijke gegevens zijn die voorafgaan aan het proces van sociale
determinatie. Het heeft voor hen geen zin om op zoek te gaan naar dieperliggende
essenties, betekenissen of waarheden. Zij zijn vooral geinteresseerd in de productie van
constructies met behulp van beeldtaal. Schatgravers worden spoorz.oelurs (van Twist,
1994). Pogingen om de werkelijkheid te onthullen worden vervangen door onderzoek
naar strategieen waarop in praktijken waarheid wordt geclaimd, betwist en weerstaan.
lviacht is in de optiek van postmodernisten niet gecentreerd, maar diffuus verspreid en
relationeel bepaald; het is de mogelijkheid om dominante betekenissen te
(re) produceren in discursieve praktijken. Ook de wetenschappen kunnen worden
bestudeerd als machtsverhoudingen. Studies van discoursen - teksten, manieren van
spreken - gepraktiseerd door de sociale wetenschappen laten zien dat deze niet slechts
een bevrijdende of emanciperende, maar in weerwil tot de geclaimde humaniteit ook
een nonnaliserende en disciplinerende werking op anderen hebben (Foucault,
1971/1988).
Kritische reflexiviteit vonnt een interruptie van het proces van betekenisverlening vanuit de notie dat de interpretaties van de auteur onlosmakelijk deel uit maken
van een discours dat betekenissen en afhankelijkheidsrelaties reproduceert. Vragen
waar onderzoekers zich op bezinnen zijn: Hoe en vanuit welke positie is de beschrijving
tot stand gekomen? Welke claims worden gepresenteerd? en Hoe wordt'vertrouwen
gewonnen? (Haraway, 1995b) Ironie is een gepaste stemming bij de twijfel over de eigen
opvattingen, omdat men is geïmponeerd door andere manieren van spreken en men
niet gelooft dat het eigen discours meer waar (hooguit meer etnocentrisch) is (Rorty,
1989/1992).
Grondmetafoor: verschillen
Hel begrip 'postmodernisme' betekent voor mij meer dan een academische
mode geworteld in het gedachtengoed van Franse filosofen. Het begrip verwijst naar een
'crisis' in het vertrouwen in Westerse meta-vertellingen en de naar essenties en waarheid
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zoekende filosofie en wetenschappen. Het postmodernisme wil het modernisme herdenken. De grondmetafoorvoor het postmodernisme is versdtillell. De aandacht voor
taal, lichamelijkheid en andersheid stellen de coherentie en autonomie van het
Carthesiaanse subject ter discussie. De verschuivingen van het modernisme naar het
postmodernisme worden weergegeven in de onderstaande lijst. Merk op dat de tweede
rij de eerste gemakkelijk kan integreren, andersom is dit veel problematischer. En het is
deze dubbelzinnigheid die het postmodernisme wil affirmeren:
eenheid
centrum
consensus
precodering
serieus, zwaar
vaste identiteit
representatie
homogeniteit
universeel
waarden-hierarchie
coherentie
beschrijving
resonantie
feiten
analyse
vinden
denken
zijn
plan
ratio
vol
plat
lineair
intellect
boomvonnig
zuiver, puur
kern, essentie
mens, subject
moedertaal
progressie
natuurlijk
eenduidig
semantiek

1

.4

verschillen
periferie
alliantie
improvisatie
speels, Hcht
mobiele posities
ervaring
heterogeniteit
context-gebonden
ambivalentie
fragmentatie
verbeelding
dissonantie
tekst
verhalen
zoeken
doen
worden
avontuur
emotie
leeg
gelaagd
intertextueel
lichaam
rizomatisch
monsterachtig
oppervlakte, spoor
cyborg, nomade
meertaligheid
transformatie
constructie
ambiguiteit
retoriek

Vragen

Tekortkomingen in de beleidsevaluatie zijn te begrijpen als een worsteling met
het Verlichtingsproject dat zich ten doel stelt om de samenleving te rationaliseren door
de (instrumentele) aanwending van wetenschappelijke kennis. Hoewel de definiëring
van de problematiek verschilt, proberen de meeste theoretici deze problemen op te
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lossen binnen de kaders van het modernÎsme. Een andere strategie is om buiten de
kaders van het moderne project te treden en te leren van postmodernistische theorieen
zonder deze bij voorbaat geheel te omarmen. Postmodernistische theorieen zijn op
dusdanige manier uitgewerkt dat de noties die daarin zijn ontwikkeld de beleids~
evaluatie mogelijk kunnen verrijlwn (in plaats van verruilen) met binnen dat vakgebied
nog onverkende uitwegen. Om te voorkomen dat slechts in theoretische abstracties
wordt gesproken, lijkt het zinvol om via casuïstiek te verkennen wat dit concreet
betekent voor het doen van evaluatie. In deze studie worden ervaringen ingebracht uit
de zorgsector. Dat is namelijk inhoudelijk het terrein waarop ik mij het meest thuis voeL
Op basis van het bovenstaande is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe IWIJ beleidsevaluatie worden verrijla met IlOties Jlil11et postmoderne
denlulI, en welhe implicaties Iweft dit voor prahtijhen in de zorgsector?
Wanneer men de betekenis van noties uit het postmoderne denken voor de
beleidsevaluatie wil traceren is het waardevol om voort te bouwen op werk dat reeds
binnen dat specifieke velel is verricht. In deel A zal daarom het intellectuele landschap in
beeld worden gebracht. Dit landschap fungeert als het ware als een horizon om een
eigen plaats te bepalen. Speciale aandacht zal daarbij worden geschonken aan de set van
responsieve benaderingen, omdat deze tot op heden onderbelicht zijn geweest, terwijl
ze zijn toegesneden op de hedendaagse plurale samenleving en beloftes inhouden voor
een meer democratische en ethische werkwijze. In navolging hiervan luidt de eerste
deelvraag:
Wellu uiteenlopende belehenissell worden verleend aan beleids~
evaluatie en 110e worden ervaren le1wrtlw1I1ingeli beleefd ell
gedefinieerd?

Deel B concentreert zich op een drietal controversen rond responsieve beleids~
evaluatie. Deze vloeien voort uit mijn conversaties met de auteurs van responsieve
benaderingen 16. Tijdens deze conversaties, waarin ik mijn eigen ervaringen en
omzwervingen in het postmodernisme naar voren bracht, kwamen de uiteenlopende en
soms botsende opvattingen tussen de gesprekspartners aan het licht.
Een eerste controverse spitst zich toe op de waarde van methodologie om te
komen tot objectieve, betrouwbare en universeel toepasbare kennis van 'de'
werkelijkheid. De auteurs van responsieve evaluatie hebben kritiek geuit op de
conventionele hypothetisch~deductieve methodologie. Centraal punt in de kritiek is dat
deze methodologie dan geschikt mag zijn voor de natuurwetenschappen, maar dat deze
ten principale niet geschikt is voor de sociale wetenschappen. ?>"tensen interpreteren en
verlenen betekenis aan de hen omringende werkelijkheid. Sociale relaties zijn niet in
wet- en regelmatigheden te vervatten. Een interpretatieve methodologie is niet gericht
op het veridaren van de werkelijkheid, maar op het begrijpen van de beleefde ervaringen
van betrokkenen vanuit hun eigen perspectief. Hoewel responsivisten afstand \villen
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nemen van het object-subject dualisme dat mensen reduceert tot objecten, wordt op het
moment dat allerlei methodische strategieën, procedures en criteria worden gevolgd in
zekere zin toch weer teruggevallen op het idee dat het mogelijk is en moet zijn om de
ware of oorspronkelijke betekenis te kennen. Deze inconsistentie treedt ook aan het
licht wanneer auteurs streven naar een gelijktrekking van verschillende betekenissen tot
een gedeelde constructie. Door het accent te leggen op consensus als fundering en
centrum voor kennis dreigt het gevaar dat verschillen van betekenissen worden
gefixeerd en de continue transformatie raakt geblokkeerd. Voorts is het de vraag of een
dergelijke fundering kan worden gevonden gezien de onbeslisbaarheid van taa1. Vanuit
een postmodernistisch perspectief is de opgave niet gelegen in het centreren of
achterhalen van de zin, maar in het decentreren en spelen met andersheid om
dynamische processen van betekenisverlening te faciliteren. Hieruit volgt de
onderstaande vraag:

2 Hoe Ilalt een evaluator interactieve processen. van betehellisverielJing
faciliteren?
Het is min of meer gemeengoed dat evaluatie plaatsvindt in een politieke
context. Ervan uitgaande dat waarden altijd onvermijdelijk een rol spelen in het kennen
als een (inter)actief constructieproces - vanaf het construeren van problemen tot aan het
presenteren en legitimeren van bevindingen - kan beter over kennispoliliek dan over
Epistemologie worden gesproken. Responsieve evaluatie erkent de pluraliteit van onze
huidige conditie. Zij \vil niet uitgaan van consensus. Om verschillen recht te doen
propageert zij meerstemmigheid. Naast de beleidmaker moeten ook andere
belanghebbenden een kans krijgen om deel te nemen aan de evaluatie als
onderhandeling. Daarbij gaan sommige responsÎ\'isten ervan uit dat elke stem een gelijk
gewicht dient te krijgen (wat op zichzelf in vergelijking met een evaluatie die alleen de
beleidmaker hoort al een verschuiving betekent), anderen menen dat de onderzoeker
actief op zoek moet gaan en eventueel moet spreken \'oor diegenen die meestal niet
worden gehoord. Zij hebben hierbij uitdrukkelijk emancipatie en sociale transformatie
als doelstellingen voor ogen, maar houden vast aan een wetenschappelijke rationaliteit
die op zichzelf uitsluitende en normaliserende effecten heeft. Deze inconsistenties geven
aanleiding tot de vraag:

3 Hoe luZll een evahlator CCII OpCII collversatie creëren waarin zij die de
pijn en lasten ondervinden van lIulI uitsluiting zelf liet woord nemen om
over l1ulI ervaringen te vertellen?
Binnen de beleidsevaluatie wordt grote waarde gehecht aan de bruikbaarheid
van kennis. Velen erkennen dat taal een belangrijke rol speelt in de overdracht van
informatie l7 . Responsivisten hebben ervoor gepleit om hij de presentatie van
bevindingen rekening te houden met de uiteenlopende informatiebehoeften en interpretatiekaders van heterogene publieksgroepen (Lincoln en Guba, 1986a). Een gevals24

beschrijving in een verhalende stijl (met aanduiding van tijd, plaats, personen,
gebeurtenissen) zou de beste basis vonnen om 'plaatsvervangende ervaringen' over te
dragen en daannee een basis voor actie zijn. Verhalen dragen immers niet slechts
informatie over, maar hebben vooral een sociale functie. Voorts wordt aanbevolen om
als evaluator geen conclusies te verbinden aan een rapport; de betrokkenen worden
uitgenodigd om zelf op basis van een 'agenda voor onderhandeling' tot actiepunten te
komen. Deze strategie sluit aan bij postmodernisten die benadrukken dat de
spreker/auteur geen volledige beheersing heeft over de betekenis van woorden. Als
zodanig wordt de lezer gerehabiliteerd en de spreker/auteur gedecentreerd. Dit
betekent naar mijn oordeel echter niet dat de auteur geen enkele verantwoording draagt
voor de wijze waarop de boodschap wordt gepresenteerd. In tegendeel. Onderzoekers
maken gebruik van narratieve en retorische strategieen om kennis over te dragen en
actie mogelijk te maken. Door te kiezen voor een bepaalde strategie wordt uitdrukking
gegeven aan bepaalde waarden. Een kritische reflectie hierop is van belang om te
kunnen bepalen welke strategie uitdrukking geeft aan de waarden die responsieve
beleidsevaluatie informeren. Dat leidt tot de onderstaande vraag:
4 Wel/u narratieve strategie is gescJlila om lIitdmldlilig te gevelJ aan de
verlangells ell waarden die responsieve beleidsevaluatie injonnerell?

1 .5

Opbouw, vorm en taal

Eerder zei ik al dat inhoud en vorm niet te scheiden zijn. In deze studie
betekent dit dat opbouw, vorm en taal enigszins afwijken van wat gangbaar is in de
academische wereld. Dit vloeit in eerste instantie voort uit de onconventionele theorie
en de wens om wat er wordt gezegd visueel en tekstueel te ondersteunen l8 .

1 .5.1

Een boek met meer ingangen

Wat betreft de 'opbouw' van dit boek geldt dal nadrukkelijk niet wordt
begonnen met een uitvoerige didactische en systematische uiteenzetting van postmodernistische uitgangspunten, hoewel dat logisch gezien misschien wel het meest
voor de hand ligt. Hierbij hebben een aantal overwegingen meegespeeld. Praktisch
gezien geldt dat een uiteenzetting zonder enige venvijzing naar bekende referentiekaders waarschijnlijk onbegrijpelijk is voor diegenen die niet vertrouwd zijn met dit
gedachtengoed. De materie laat zich moeilijk vatten in logische schema's en als de logica
hier al van dienst zou kunnen zijn dan is het een niet-Aristotelische Juzzy logic waarbij
elkaar uitsluitende of/of entiteiten worden vervangen door een elkaar overlappende
en/en logica. Om het lezerspubliek niet bij voorbaat in te perken kies ik voor een
collage-achtige 'opbouw' die al improviserende probeert om andere invalshoeken te
introduceren zonder de aansluiting te verliezen met de meer bekende parameters.
Een andere overweging die een rol heeft gespeeld is dat waarden en
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opvattingen niet van de ene op de andere dag worden ingeruild door mensen. En wat
we zeggen hoeft niet in overeenstemming te zijn met ons handelen. Iemand die zich
bijvoorbeeld zegt te herkennen in het postmodernisme, kan nog steeds de neiging
voelen om daarover een groot verhaal te vertellen. We wissen de sporen van ons
verleden niet plotsklaps weg. Dat was de strategie die de Verlichtingdenkers volgden
toen zij de donkere Middeleeuwse onrede eens en voorgoed om zeep wilden helpen
(Toulmin,1990). Dat was ook de strategie van anti-modernisten en oppositionele acties
uit de jaren zeventig. Modernisten en anti-modernisten zijn beiden bedrogen
uitgekomen. De politiek van rechtstreekse oppositie is gezien de wanverhoudingen
tussen de inspanningen en opbrengsten niet erg efficitnt. Het is een illusie om blanco te
beginnen 19 . Mensen maken zich waarden en opvattingen gaandeweg eigen, en
incorporeren en vermengen deze met bestaande. Dit is een langdurig, discontinu en
doorgaand proces waarin allerlei theoretische inconsistenties en onzuiverheden
optreden. In overeenstemming hiermee wordt het verleden opgewaardeerd, aangezien
het niet vernietigd kan worden, omdat de vernietiging ervan leidt tot stilte: dit moet
ironisch gebeuren, op een niet onschuldige manier. Delen van het verleden,
brokstukken traditie, vormen materiaal waarmee de bricoleurdelen aan elkaar knutselt
tot een nieuwe compositie die steeds weer andere lezingen toelaat.
De 'opbouw' van dit boek is niet lineair of progressief, noch is er sprake van een
steeds verder doordringen in de ware kern. Het boek heeft geen plot. De hoofdstukken
vormen in feite telkens andere ingangen tot een met het postmodernisme
heringeschreven responsieve beleidsevaluatie. Dit betekent niet dat er geen enkel
verband bestaat tussen de hoofdstukken. In deel A wordt het bestaande intellectuele
landschap van beleidsevaluatie verkend om een antwoord te kunnen geven op de eerste
deelvraag. Na de bespreking van dominante discoursen in beleidsevaluatie in
hoofdstuk twee, volgt een schets van het gemarginaliseerde responsieve discours in
hoofdstuk drie. In deel B wordt een drietal controversen rond responsieve beleidsevaluatie nader uitgediept. In hoofdstuk vier wordt een antwoord geformuleerd op de
deelvraag die zich toespitst op de discrepantie tussen de eisen van wetenschappelijke
methode om te streven naar gezaghebbende interpretaties en de wens om de
doorgaande interactie te faciliteren. In hoofdstuk vijf staat de derde deelvraag centraal.
Deze richt zich expliciet op de spanning tussen de disciplinerende en normaliserende
werking van de wetenschappelijke methode en de wens om slachtoffers in de
gelegenheid te stellen om hun ervaringen, als zij dit willen, zelf te vertellen. Hoofdstuk
zes probeert een antwoord te formuleren op de vierde deelvraag naar de narratieve
strategieën die uitdrukking geven aan responsieve beleidsevaluatie. Deel C omvat een
hoofdstuk waarin de eindjes weer aan elkaar worden geknoopt door te reflecteren op
alle vragen. Tevens worden de mogelijkheden verkend voor een dergelijke benadering
in de zorgsector.

26

1. 5 .2

Typografische uitvindingen

Er is bewust voor gekozen om theorie en empirie niet als gescheiden
grootheden in opeenvolgende fasen te behandelen, maar om ze op elkaar te betrekken.
Dit om te benadrukken dat dit geen studie is waar eerst een aan de theorie ontleende
hypothese wordt opgesteld, die vervolgens wordt gefalsificeerd op basis van
experimenten in de praktijk. De verbinding tussen theorie en praktijk en de
accumulatie van kennis is vele malen problematischer dan het rechtstreekse verband en
lineaire verloop dat wordt gesuggereerd met de falsificatie-theorie en de daarbij
passende vorm. Of een ervaring wordt opgevat als een bewijs ter ondersteuning dan wel
als een verwerping van een hypothese is alhankelijk van het perspectief van de actor en
onderhevig aan continue onderhandeling. Als er geen transparant of noodzakelijk
verband bestaat tussen de theorie en observatie, is er geen reden om aan te nemen dat
feiten de proposities die staan voor 'wetenschappelijke kennis' sturen of determineren.
Zodra het correspondentie-principe wordt verlaten gaat het er niet om een theorie te
toetsen of om te bewijzen dat deze in overeenstemming is met de externe werkelijkheid.
Het gaat erom gClleratie\'e COllCepte/l te ontwikkelen (Gergen, 1982/1994) en te laten zien
dat deze op zijn minst andere en wellicht interessante perspectieven bieden op vragen
waarmee beleidmaker en onderzoekers worstelen. De empirie hoeft niet langer
gedegradeerd te worden tot een bron of testcase voor algemene kennis, maar kan
worden opgewaardeerd als een praktijk die de tijd- en plaatsgebonden kennis in de
voml van verhalen oplevert CKvale, 1992b).
Tijdens het schrijven bleek dat het aanvankelijke idee om de ervaringen te
verweven in de hoofdstukken niet het gewenste effect had 2o . Om zowel het
argumentatieve betoog als de interruptieve zeggingskracht van de verhalen te behouden
en tot uitdrukking te laten komen, is gekozen voor een experimentele typografie. VoortS
moest de typografie onderstrepen dat het boek meerdere ingangen heeft: er moeten als
het ware 'winkelhaken' inzitten die de lezer bij het doorbladeren vasthouden en
aanmoedigen tot lezen. Om ideeen op te doen, ben ik te rade gegaan bij jacques Derrida,
die altijd probeert om de afstand tussen datgene waarover hij schrijft en het effect van
zijn schrijven te verkleinen 21 . Hoewel zijn teksten varieren qua thema, cirkelen ze allen
rond de vraag hoe teksten op elkaar inwerken, hoe grenzen vervagen, en hoe tekens een
eigen loop nemen onafhankelijk van de auteur. Om deze thema's typografisch tot
uitdrukking te laten komen heeft Derrida onder meer gewerkt met naast elkaar
geplaatste kolommen van teksten. Een paar voorbeelden.
In het ene geval werkt hij met een verticale structuur van twee ongelijke
kolommen tekstl l . De brede linkerkolom is geschreven door Derrida. De smallere
rechterkolom wordt ingenomen door een tekst van een romanschrijver en functioneert
als een marge. Beide teksten worden gescheiden door een smalle witte band. Hoewel
Derrida niet expliciet verwijst naar de linkerkolom, overschrijdt dit citaat de minimale
barrière opgeworpen aan de linkerzijde. Het dringt de ruimte van het filosofische
betoog binnen. Verder vind de lezer drie opschriften en soms zeer uitvoerige voetnoten
aan de onderzijde van de bladzijde die in de meeste gevallen doorlopen op de volgende
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pagina. Door middel van deze typografie probeert Derrida de marges waarop en waarin
hij schrijft uit te breiden. In een ander geval vindt er opnieuw in de tekst een splitsing
plaats. Dit keer niet verticaal, maar horizontaaF3. Er is nog een derde voorbeeld waarin
Derrida experimenteert met drie naast elkaar en elkaar deels overlappende teksten 14 .
Het betreft een boek met grote, vierkante pagina's verdeeld in twee brede kolommen
met verschillende lettertypen: kleiner en dichter aan de linkerzijde, groter en ruimer aan
de rechterkant. Bladerend door het boek vindt de lezer nog een derde lettertype - het
kleinste van de drie - dat op verscheidene punten de kolommen doorbreekt. Er zijn geen
noten, geen hoofdstuktitels, geen inhoudsopgave. Elke kolom begint met wat het
midden van een zin blijkt te zijn, en eindigt zonder een punt. Op elke pagina benadrukt
deze typografie de grenzeloze conditie van teksten, en hun lichtgeraaktheid voor
onverwachte ontmoetingen.
Geinspireerd door de typografische uitvindingen van Derrida heb ik in twee
hoofdstukken geëxperimenteerd met een verticale tweeledige-kolommenstrucluur
waarin verhalen het argumentatieve betoog onderbreken en ondersteunen. Hiermee
wordt de lezer eraan herinnerd dat de betekenissen van teksten worden bepaald door de
relaties met andere con-teksten en niet door een dieperliggende betekenis ofintentie in
die tekstzelf(van Twist, 1994, p. 104-105). Het is met andere woorden niet de auteur,
maar de lezer die verschillende verbanden legt vanuit diens unieke con-teksten. Voorts
wordt met de typografie uitdrukking gegeven aan het verlangen om de grote
theoretische kwesties te ondersteunen en te onderbreken met de unieke en gesitueerde
belevenissen en stemmen van hen die anders niet aan het woord komen. Er wordt geen
totaalbeeld gecreëerd door inlijving of contrastering, maar een min of meer
samenhangende collage van vele op elkaar inwerkende teksten gefabriceerd. De lezer
krijgt geen uitputtende beschrijving van de praktijk, het zijn verhalen over intense
gebeurtenissen en ervaringen. Om het idee van meerdere ingangen typografisch te
ondersteunen hebben we,IS mede geinspireerd door het Cyborg Handboe1~van Chris
Hables Graye.a. (1995), gespeeld met verschillende lettertypes en -groottes en andere
symbolische vormen zoals tekeningen en foto's. Beeldmateriaal trekt niet alleen de
aandacht. maar kan, zo laten bijvoorbeeld de boeken van Deleuze en Guattari
(1980/1988), Gergen (1991) en Mutsaers (1996) zien, op indringende \vijze bepaalde
concepten overdragen.

15.3

V itale teksten

We leven in een zap- en beeldcultuur waarin boeken en andere lectuur meer en
meer worden verdrongen door de televisie, video en interactieve informatietechnologie.
Boeken verkopen slecht, laat staan saaie, dikke boeken. Een boek moet om de aandacht
te trekken vooral mooi (waarom nog boeken aanschaffen als de tekst ook uitgeprint kan
worden vanaf het Internet?) en niet al te dik zijn.
Het is jammer en eigengereid als een studie die een aantal jaren in beslag heeft
genomen niet wordt gelezen of geen enkel verschil maakt (behalve misschien in de
ont\vikkeling van de auteur). Daarom heb ik mezelf, aangemoedigd en ontnuchterd
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door anderen, gedwongen om vitale teIlsten te schrijven. Daaronder versta ik teksten die
de aandacht trekken en lezers uitnodigen om actief nieuwe betekenissen in te schrijven
in de bestaande tekst. Een vitale tekst is zeker geen eenvoudige tekst. Ik bereid de lezer
maar alvast voor: dit is een open (of vage, glibberige) gecompliceerde tekst die meer dan
één lezing toestaat. De passieve lezer moet opveren; luisteren maakt plaats voor zelf
opnieuw schrijven. Er wordt niet getracht om een precieze boodschap over te dragen
voor een nauw omschreven doelgroep26. Grove contrasten worden venneden, dubbelzinnigheid, veelvoudigheid en meerstemmigheid blijven behouden. in het kader van de
"poëtisering van onze cultuurn ,om met Rorty (198911992, p. 86) te spreken, worden
verschillende genres (poëtisch,literair ,journalistiek en theoretisch) door elkaar
gebruikt. Jargon wordt niet geschuwd, en ideeën en begrippen worden vrijelijk en
oneerbiediggetransporteerd naar andere con-teksten. Door het vennengen van
verschillende jargons 'uit verschillende disciplines worden allerlei vormen van
"apartheid" opgeheven (Sandoval, 1995, p. 410). Verder bestaat een voorliefde voor
neologismen en taalgrapjes; alles dreigt de lezer op het verkeerde been te zetten. En
daarom wordt er soms op schertsende en karikaturale wijze gesproken; om aan te geven
dat het gaat om constructies van 'de' werkelijkheid en om te voorkomen dat dit werk de
waarheidseffecten heeft die worden betwist27 .
Volgens sommigen overschrijd ik hiennee alle eisen die gelden binnen een
conventionele wetenschapsopvatting. Hier geldt dat een wetenschappelijke tekst moet
worden geschreven in een ondubbelzinnige taal en in een logische, argumentatieve of
educatieve stijL Om deze groep niet bij voorbaat af te stoten, blijf ik zoveel mogelijk
binnen de conventies werken en tracht ik de grenzen maximaal op te rekken. Misschien
is de tekst voor hen te literair of te journalistiek en verdient zij niet de status van wetenschappelijk28 . Anderen kunnen de tekst moeilijk toegankelijk vinden. Veel lezers
verwachten nu eenmaal dat een tekst eenduidige boodschap overdraagt. De tekst wordt
door hen gezien als geschreven communicatie. Net als in de roman Als op een winternacht
een reiziger van Italo Calvino (1982/1995)29 zal de lezer zich een beetje bedrogen voelen
wanneer blijkt dat zlhij zelf op avontuur moet om de vele incomplete verhalen af te
maken en met elkaar in verband te brengen. Dè veelheid van verhalen is bedoeld om de
lezer ervan te doordringen dat de ruimte van een verhaal verzadigd is van andere
verhalen. h.·[aar door al die zijpaden te bewandelen verliest de lezer af en toe het zicht op
het hoofdonderwerp. Een boek lijkt zo concreet, tastbaar en welomschreven, te
gebruiken zonder risico vergeleken met een beleefde ervaring die altijd ongrijpbaar,
discontinu en tegenstrijdig is. Deze verwachtingen omtrent een boek worden hier niet
waargemaakt.
Schrijven is voor mij een creatief proces. Ik schrijf om iets te uit te vinden dat ik
niet wist voordat ik het opschreef. Ik verleg mijn denklimieten en sta mezelf toe om
tijdens het schrijven te veranderen. Het schrijven vormt als het ware een methode
waarin de auteur dingen voor zichzelf uitvindt, verbanden legt die niet eerder gelegd
werden. Mij is geleerd, en u misschien ook, dat het schrijven pas komt nadat alle zaken
zijn uitgedacht en geordend. Onderzoekers zeggen bijvoorbeeld tegen elkaar: "Ik heb at
het materiaal verzameld, nu is het alleen nog een kwestie van opschrijven." Dit statische
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model resoneert met een onderzoeksopvatting waarin de rapportage van data
plaatsvindt na de verzameling en anal}'se ervan. Deze opvatting lijkt algemeen gegeven,
maar is tijd* en plaatsgebonden en misschien niet zo vruchtbaar: het negeert onder meer
het creatieve proces van interpreteren/schrijven en het kan het vertrouwen van
onderzoekers die pas beginnen ondermijnen, omdat hun ervaringen niet sporen met de
ronnele methodologie (Richardson, 1994). Uitgaande van onderzoek als een avontuur
en creatief proces, zal ik de onverwachte botsingen en verbindingen die zich voltrekken
in de chaos van ideeën niet volledig weg organiseren tot een coherente, glasheldere
tegenspraakloosheid. Voor wie louter wil consumeren en conclusies zoekt is dit wellicht
frustrerend, voor hen die op avontuur willen gaan misschien een verrijkende ervaring.
Want zoals de roman van Calvino laat zien; het lezen van een boek kan ook leiden tot
spannende ontmoetingen en een onvergetelijke romance. En waarom zouden we ervan
uitgaan dat dit soort verrassingen voorbehouden (behoren te) zijn aan de literatuur?
Het is in wetenschap gebruikelijk om te verwijzen naar de auteurs van wie men
gebruik maakt. Het dient om uitspraken te verantwoorden en te legitimeren, maar kan
ook worden gezien als het opbouwen van een netwerk. De tekst legt verbindingen met
en tussen mensen, woorden, ideeën en concepten en creëert daarmee een con*tekst. Dit
gebeurt onder meer door het gebruik van citaten. Omwille van de leesbaarheid zijn deze
vertaald in het Nederlands. Dit roept bij sommigen misschien de vraag op of de
vertaling een juiste weergave is van de originele tekst. Daarop zou ik willen antwoorden
dat tekens altijd een eigen zeggingskracht hebben; zelfs een auteur kan er niet zeker van
zijn dat datgene wat zlhij bedoelt (als dat al dUidelijk is) adequaat is weergegeven. Elke
betekenis is tevens beinvloed door de betekenaar, het teken. Dat is de différance. Er kan
geen 'transfer' van betekenissen zijn - van de ene taal naar de andere, of binnen een taalzonder de transfonnatie ervan door de voertuigen, de tekens. Stilistisch en
etymologisch spel kan niet altijd in de andere taal worden gevat. Neem het Engelse
werkwoord 'w evaluate'. Etymologisch is dit werkwoord verwant met 'to vaIue'. De
nauwe relatie tussen evalueren en waarderen, kan echter niet worden uitgedrukt in het
Nederlands. Soms ook ontbreken woorden. Neem bijvoorbeeld het woord
'empowennent'. Hiervoor is geen vergelijkbaar Nederlands woord beschikbaar. De
term is om die reden onvertaald gebleven. In alle andere gevallen heb ik geprobeerd om
zo precies mogelijk te kijken naar de originele tekst om vervolgens de laaI haar eigen
transformatie te laten doen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen discussie
mogelijk is over de vertaling.
Hoewel termen hun betekenis ontlenen aan de context waarin zij zijn
opgenomen en het voor de lezer niet anders dan geleidelijk duidelijk kan worden hoe ik
de termen gebruik, heb ik omwille van de dUidelijkheid achterin een 'verklarende'
woordenlijst opgenomen. Deze geeft een indicatie (en niet meer dan dat) van hoe
sommige termen uit responsieve en postmoderne discoursen worden gebruikt in dit
boek. De woordenlijst geeft geen algemeen onderschreven definities, zodie al
voorhanden mochten zijn. Naast een omschrijving wordt middels paginanummers
aangegeven waar het betreffende begrip uitvoeriger aan de orde komt in de con*tekst.
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Postscript: lh raad lezers aan deze tebt /liet als een unh'ersitaire intellectueel in
zijn geheel te accepteren of te verwelpelI, maar om Jwar te aanvaarden ellle verwerpen,
om deze te gebmihen als een hanàboell, om de te1lst te manipuleren zoals het de lezer past
en 0111 er naar eigen believen gebmill van te maIleli.
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Noten
R. Hoppe verwijst naar de boeken van Becker en Van Vught over plannIngstechnIeken die Indertijd uitkwamen. Tevens wijst hij op de stroeve relatie tussen de Commissie voor de
Ontwikkeling van BeleidsAnalyse (eDBA) en de universiteiten;waar de eersten zi<h toelegden
op het schrijven van handboeken, voelden laatstgenoemden meer voor debat (uitspraak op de

conferentie The transformation of va/ues in a pluriform society - new steerIng perspectives for
government and publlepo/icy. 21-22 februari, Rotterdam, 1995).

2
P. Schnabel (1993) brengt de ontwikkeling van beletdsevaluatle In de Nederlandse
geestelijke gezondheidszorg in verband met de ontwikkeling van de Communlty Mental
Health Centers In de Verenigde Staten. Oe CMHC'swerden vanaf 1970 met federaal geld
opgericht. Het was daarbij gebruikelijk om 1% (vanaf 19752%) van het beschikbare CMHC
budget in te zetten voor evaluatie. Oe centra fungeerden als het voorbeeld voor vernieuwing
In de sector In Nederland en zo kwam de evaluatieverplichting van de CMHC's onder de
Nederlandse aandacht. Momenteel hebben veel evaluaties betrekking op zorgvernfeuwingsprojecten, met name substitutie-projecten die zijn bedoeld om ziekenhuis zorg te vervangen
door minder omvattende en meer op de behoeften van de client afgestemde zorg.
3
Het is moeilijk om'hard' cijfermateriaal te vinden ter ondersteuning van deze
constatering. Degene die bijvoorbeeld probeert om te inventariseren hoeveel beleIdsevaluatIes er jaarlijks in de zorgsectorworden verricht, wordt geconfronteerd met een veelheid en
diversiteit van opdrachtgevers, sponsors en opdrachtnemers. Binnen het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft men geen inzicht In de hoeveelheid geld die jaarlijks
wordt besteed aan beleidsevaluaties. Oe Interpretatie van de flnanclele djfers wordt
gecompliceerd, omdat er In de begroting geen afzonderlijke rubriek voor 'beleidsevaluatie' Is
opgenomen. Maar zelfs al was deze rubriek wel opgenomen dan zou eerst een discussie
moeten worden gevoerd over de betekenis van beleidsevaluatie. Deze Is Immers niet
onbetwist.
4
Volgens Derllen {1990}vindt de 'tweede implementatiegolf' plaats in de jaren
zeventig in Zweden, Canada en Duitsland.
S.M. ShortelI en W.c. Rlchardson {1978} stellen vast dat evaluatie op het terrein van
5
de zorgsector in feite reeds vanaf de VerlichtIngsperiode in de achttiende eeuw wordt
gepraktiseerd, Mede onder Invloed van de toenemende complexiteit, het beschikbaar komen
van wetenschappelijke instrumenten en toename van dienstverlenende industrleên vindt een
rationalisering plaats, Vitale statistieken en morbiditeits- en mortaliteitsgegevens worden
voor het eerst bepleit In 1662. Vanaf de eerste Wereldoorlog, als gezondheidszorgprogramma's blijvend expanderen, neemt de belangstelling voor evaluatie van effecten verder toe, Oe
uitvoering blijft echter grote gebreken vertonen, In die zin dat evaluaties eerder het karakter
hebben van metingen of beschrijvingen dan van beoordelingen. Pas na de Tweede
Wereldoorlog wordt systematisch gewerkt aan een remedie. Oe krachten die volgens deze
auteurs In de jaren zeventig van belang zijn voorde Institutionalisering van beleidsevaluatie in
de sector van de zorgsector zijn: a} introductie van nieuwe federale programma's; b}
'explosieve groei kosten' en druk op budgetten; c) nieuwe technologie die kosten opdrijft; d)
nadruk op preventie; e} vermaatschappelijking en publieke verantwoording; f} toenemende
conflicten tussen professionals onderling en professionals en management; g) interdependen·
tie van problemen; h) neiging om grootschalige demonstratie-projecten te subsldiêren;
toename van en professionalisering van het management. Oe rode draad die hierdoorheen
loopt Is de toenemende nadruk op de rationalisering van de zorgsector. Oe vefVo.'achtlng isdat
de behoefte aan beleidsevaluatie slechts toeneemt: "Dat programma-evaluatie in
toenemende mate een belangrijk terrein van studie is voor toekomstige gezondheidszorgbe-
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stuurders, -planners en -aanbieders." (p. 7)
6
CH. Weiss (1987, p. 41) spreekt van een small cottage Industry.l. Cronbach (et.al.,
1980, p. 39) van een sodal research industry en f. fischer en J. forester (1987, p. 11) van een
smail·scale industry.
7
Evaluatie beschikt over eigen beroepsverenigingen en professionele standaarden.
De In 1976 in de VS opgerichte professionele verenigingen - Eva/uation Research 50cletyen
Eva/uation Network- zijn In 1985 samengevoegd tot deAmerlcan EvaluationAssociation
(AEA). Canada en AustralIe kennen eveneens een professionele vereniging en in Europa is in
december 1994 een Europese evaJuatievereniging opgericht. Binnen deze vereniging wordt
momenteel gewerkt aan de formulering van professionele standaarden. Naast jaarboeken zijn
er algemene evaluatie-tijdschriften zoals Evaluation Review, Evaluation Practlce, Evaluatlon
and Program Planning en NewDJrections in (Program) Evaluation, en sector-gebonden
evaluatie-tijdschriften waar onder Eva/uation and the Heafth Professlons en Eva/ua tion and
Educational Policy.

8
Evaluatie komt voort uit een melange van disciplines die zich opeen gegeven
moment gaan toeleggen op evaluatie. Elk van deze disciplines kent een eigen traditie en eIgen
gerespecteerde bronnen. Onderwijs·evaluatoren, die op grond van hun Jarenlange ervaringen
met het testen van leerlingen en curriculum-ontwikkeling een zekere voorsprong claimen,
begInnen hun historische verslagen gewoonlijk met Rafph Tyfer. Psychologen starten met
DonaId Campbell en sociologen met Edward Suchman. Diversiteit Is nog steeds herkenbaar,
hoewel sommigen zich sterk maken voor Integratie tot een homogene discipline waar
consensus bestaat over {meta-)theorie (Cook, Shadlsh en Leviton, 1991, p. 30). M. Scr!ven (In
House, 1993, p. 86-87) spreekt zelfs van de Great House of Evaluatlon als een transdiscipline,
dat wil zeggen een elgenstandlge discipline, maar één dIe net als bijvoorbeeld de statistiek
diensten levert aan andere disciplines en onderdeel uitmaakt van verschillende disciplines.
Anderen uiten zich wat minder pretentieus en erkennen zich aangesproken te voelen tot
Scriven's vIsIe. House (1993) acht consensus bijvoorbeeld een onrealistisch Ideaal gezIen het
object van studie. Hij stelt dat men allereerst structuren moet ontwikkelen waarin Interne
kritiek kan plaatsvinden (p. 77).
E. House (1993) meent dat policyresearch en basic research de voornaamste
9
concurrenten zijn voor de evaluatie, maar dat deze laatstgenoemde professie tot nog toe
weinig reden tot vrees heeft gezien In het gebrek aan autoriteit, wetenschappelijke basis en
geloofwaardigheid van de policyresearch en het gebrek aan relevantie van de basIc research
(p.28).
10
Kort gezegd wordt erbinnen deze theorie van uitgegaan dat 'de' werkelijkheId
wordt geconstrueerd. Kennis is de uitkomst van een sociaal-politiek proces geconstitueerd
door taal en beeld. Deze opvatting wordt nader toegelicht In hoofdstuk 3 en 4.
11
Beleidsevaluatie en beleIdsanalyse hebben hun eigen grondleggers. In de beleidseva'
luatJe gelden Campbell, Tyler en Suchman als de 'foundlng fathers', In de beleidsanalyse
Lassweil, Lerner, Dror en Enthoven. 8eidevakgebieden hebben zich relatief autonoom
ontwikkeld met een geheel eigen onderzoeksgemeenschap, tijdschriften, codes etcetera.

12
(aria de Jonckheere licht dit nadertoe. Haar ervaring leert dat het ingaan op dat wat
mensen samenbindt positieve energie en creativiteit losmaakt. Een eenzijdige focus op
tegenstrijdige belangen brengt strijd en onderhandeling met zich mee en dit heeft
onmiddellijk gevolgen voor de sfeer en het klimaat van samenwerken. Voorts is het naar haar
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overtuiging niet nodig via onderhandeling op een 'diep' niveau tot overeenstemming te
komen.
13
Dit is geen boek waarin tot In detail een beschrijving en analyse wordt gemaakt van
de filosofische ontwikkelingen in het postmodernisme: er zijn andere boeken waarin dat al
wordt gedaan, en wellicht veel beterdan ik zou kunnen. Er Is zeer goede secundaire literatuur
beschikbaar waarin wordt verkend wat postmodernisme betekent voor uiteenlopende
disciplines. Zie voor fysica: Glelck, 1989. Voor wiskunde: KlIne, 1980. Voor de sociale
wetenschappen In het algemeen: Rosenau, 1992. Voor antropologie en etnografie: Cllfford,
1988; Clifford en Marcus, 1986; latour, 1994; Sweder, 1991; Marcus, 1994. Voor sociologie:
Bauman, 1987; 1992; 1993. Voor medische sociologie: Fox, 1993. Voor organisatIewetenschappen: Cooperen BurelI, 1988; lIncoln, 1985; Hassard en Pym. 1990; Reed en Hughes, 1992. Voor
bestuurskunde: Frissen, 1996;van Twist, 1994. Voor onderwijskunde: lat her, 1991. Voor
vrouwenstudies: Braldottl, 1990; 1994; Flax, 1993; Haraway, 1994. Voor psychologie: Gergen,
1991; Kvaie, 1992. Voor beginners (maar ook voor gevorderden) dIe geïnteresseerd ziJn In het
concept 'postmodernisme' zonder specifieke vertaling naar diverse dlsdplines Is het compacte,
informatieve en vermakelijke boek van R. Appignanesl en C. Garratt (1995) zeer aan te
bevelen.

14
Het postmodernisme doorbreekt disciplinaire grenzen. Studies In sociale
wetenschappen gaan over filosofische vragen, filosofen schrijven literatuur, kunstenaars
bedrijven sodologle.
15
Een happening (oftewel een gebeurtenis) is een vorm van theater - verwijzende naar
elementen uit dada, surrealisme en action palntlng - waarin acties, objecten, vormen,
geluiden, muziek, geuren, omgeving en mensen worden georganiseerd In een
gefragmenteerde structuur. In een happening creèert de uitvoerder geen kunstmatige
personages zoals In traditioneel theater, maar probeert deze op een gewone manier bepaalde
eenvoudige, soms burleske handelingen te verrlchten zoals een flesje in zee gooien, fietsen of
met blikken dozen aan de voeten lopen. Het publiek doet soms mee. De houseparty heeft atle
karakteristieken van een happening, maar spreekt een veel breder publiek aan. Het Is In dat
opzicht de pop-happening van de Jeugd in de jaren negentig.
16
Dankzij een buitenlandse studiereis In de zomer van 1994 kon meer Inzicht worden
verkregen In verschillen tussen auteurs. De gesprekken met Jennifer Greene, Robert Stake,
Thomas Schwandt, en Yvonna Uncoln en Egon Guba zijn verwerkt tot een verslag dat hen ter
correctie en/of aanvulling Is toegezonden. Afgezien van Yvonna Uncoln heeft een ieder
gereageerd. De reacties zijnverwerkt in het verslag dat is voorzien van een 'agenda voor
onderhandeling' op basis van controversen over de verantwoording van kennis en de politiek
van meerstemmigheid (Abma, 1994a). Deze controversen hebben mijn zoekproces gestuurd.
17
op de eerste internationale evaluatie conferentie in Vancouver november 1995werd
een panel gewijd aan taal In relatietot bruikbaarheid.

18
Er zijngenoeg andere redenen opte noemen die de vraag naarde vorm, beeld en
taal zinvol, zo niet noodzakelijk maken. Juist nu het derde geldstroom-onderzoek een steeds
grotere vlucht neemt, de concurrentie tussen universiteiten en met niet-universitaire onderzoeksinstituten groter wordt en onderzoekers tegen elkaar afgewogen worden aan de hand
van beeldmateriaal, Is het des te belangrijker om weerstand te bieden aan het ontstaan van
een sOort postorderonderzoek. Dit vereist dat onderzoekers niet alleen leren om met behulp
van dia-shows en elektronische beeldpresentaties hun waar aan te prijzen, maar dat ze In
onderlinge discussies proberen de ontwikkelingen in hun eigen en andere vakgebieden te
toetsen, bij te stellen en te verfijnen.
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19
Zoals K. Kieslowski zo overtuigend laat zIen In de eerste fitm Bleu uit het drieluik
TroÎs couleurs waar de vrouw van een componist na het omkomen van haar man en zoontje bij
een auto-ongeluk alles opgeeft om haarverleden te vergeten. Pas als een onbekende ontdekt
dat zij een belangrijk aandeel leverde in het componeren en hij haarverleidt om zich In te
zetten om een on-af stuk te completeren, komt ziJ weer tot leven. Het verfeden laat zich niet
vergeten, en moet vef'Nerkt worden ornvitafe krachten los te maken.

20
Terwijl de ene promotor zich ergerde aan de verstorende werking van de casuistiekhet riep allemaal associaties op die hem afleidden van het betoog -vond de ander Juist dat de
casuïstiek eenzijdig werd gepresenteerd als bevestiging van de theorie. Op deze wijze kon
noch wordenvoldaan aan de eis van systematiek, noch aan de els van authenticiteit. Roei in 't
Veld stimuleerde me om te zoeken naar een andere typografie.
Er zijn dichters, waaronder Paul van Ostayen enAppolinaire, die hebben geprobeerd
21
om expressieve vormen uit te vinden die de inhoud die ziJ willen overdragen versterken. Deze
zogenaamde 'concrete poëzie' had echter lets anders op het oog en Is In zekere zin zelfs in
tegenstrijd met wat Derrida met zijn typografie beoogt. Derrida wil de lezer eraan herinneren
dat teksten geen diepere betekenis hebben, maar dat de betekenis van een tekst wordt
bepaald door de con·tekst waarin de tekst is opgenomen. Daarom plaatst hij teksten op
allerhande onverwachte manieren ten opzichte van elkaar. Derrida is er niet op uit om een
bepaalde intentie of precieze inhoud te communiseren, maar wil zijn teksten Juist zo open (of
vaag) mogelijk laten om de dlfférance zijn werk te laten doen. Dichters als van Ostayen wilden
daarentegen hun diepere gevoelens zO Indringend mogelijk overdragen, en maakten daartoe
gebruik van andere expressieve vormen.
22
Bijvoorbeeld In Tympan (Derrlda, 1972/1991) het inleidende essay van Marges van de
filosofie.l1nks vind de lezer een filosofisch betoog dat handelt over de marges In de filosofie
en reflecteert op de strategieën om uit deze geslotenheid te breken. Rechts staat een lang
citaat van het eerste deel van leiris' autobiografische herinneringen Biffures (1948).
23

Zie: living on: Border lines (Derrlda, 197911991).

24

Hier heb ik Glas (Derrlda, 1974/1991) op het oog.

25
De typografie Is in nauwe samenwerkIng met de copy-writer en vormgever Rens
Putman tot stand gekomen. Merk op dat er een branche·vervaglng optreedt tussen kunst,
design en (massa·)communicatie vanuit het Idee dat communicatie en vormgeving
tegenwoordig niet meer los zijn te denken van elkaar.
26
Zoals Jan Moen, een kritische maar welwillende meelezer, terecht zei in reactie op
een concept: "Maak je over de leesbaarheid géén illusies. De lezer bepaalt dit zelfwelJ Dit stuk
is niet toegankelijk voor "derden'''' (persoonlijke brief, 8 november 1994).
27
Een Interessante tactiek is het gebruik van metaforen van sturing (van Twist, 1994).
Noemenswaardig in dit verband is ook de constructie van beelden van goede dokters (de Bont,
1994). Antoinette de Bont signaleert dat in het rapport Kiezen en Delen de 'protocollendokter' naar voren komt als Ideaalbeeld. Ze schetst nog vier andere beelden van goede dokters
(de politieke, affectieve, economische en juridische dokter) om duidelijk te maken dat er in de
zorgsectortegenstrijdige eisen aan dokters worden gesteld die nooit altemaal tegelijk In een
persoon zjjn te verenigen en dat elke dokter goede en minder goede kanten kent de
allerbeste dokter is in dat opzicht een mythe. Voorts constateert zij dat de affectieve en
politieke dokter slechts een marginale positie Innemen in het beleid en dat de betekenissen
+
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die zij hechten aan 'gepast gebruik' niet zijn terug te vinden in het discours over keuzen in de
zorg. Door metaforen en beelden heel consequent door te voeren, ervaart de lezer heel
duidelijk het geconstrueerde karakter van de tekst. Dit kan gewoon niet waar zijn, het is te vet
om 'echt' te zijn, er wordt duidelijk overdreven en de spot gedreven met 'de' werkelijkheid.
Tegelijk prikkelen deze compacte metaforen en beelden de verbeelding. In dat opzicht is de
vorm generatief.
28
Vergelijk Marcvan Twist (1994, p. 34-35) die zich op het standpunt stelt dat bestuurskundigen mooie tot de verbeelding sprekende verhalen moeten vertellen die anderen
inspireren. In een recensie kreeg hij het verwijt (of compliment?) niet wetenschappelijk te zijn.
29
De gouden tip om dit boek te lezen werd me aan de hand gedaan door Herman van
Gunsteren.
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2

[)ominanle discoursen

2,

Inldding
Bdeidsc\"llu,lties worden uitgevoerd zolang bestuurdeis lil beslissingen

nemen, mallt" als discipline en professie is het een betrekkdijk recente activiteit die eind

jaren vijftig - het hoogtepunt van de moderniteît - tot ontwikkeling kwam in het kader

van het stH~\'en tram lationele planningen besturing van de s:nnenkving. Confrontatie
met dt~ praktijk wees uit dal het moderne project met ha;1I" VOOl'Uitgimgsambities
mOëÜ<lilm is te realisnen, Zîj die veel verwachtten van grootschalige programma's tn
oplossing
sociale noden, \verden hardhandigte:leuQ~esteld (Wei.;,s, 1981;ü. Veel
pl'Ogramma's falen, in de zin dat beoogde effecten niet worden bereikt, II1<lar

".Hl

evaluatoren moeten de vraag 'W<1<1fOm' schuldig blijven. Resultalt'1l hehben tot ergel nis
V<ln sommigen nauwdijkseffect op de besluitvorming. Soci~!e vooruitgang op b<lsis van
wetensc\wppelijke kennis gedirigeerd door een 'verlichte' OW\ heid, hlijkt dus vcrl
complexer (hili verw'lcht. Onderzoekers worden geconfrontf"eld, zo kan men zeggen,
met de grenzen

\',111

het l1.1odeme project. Velen fonnuleren probkmrJl in tel Jllrn v,m

een nog niet adeqU<ll\: methode enlofbruikbaarheid van ger,even'i. Anderen menen (lat
problelllfll vooln<llllelijkzijngelegen in de eenzijdige set

V.Hl

heoordelingsCI itf'l ia.

Problemen, en illlplh iet daarmee ook antwoorden, hangen Hauw S:lmen Inet het
gepraktiseerde discours. In dit hoofdstuk worden de domülilIlte disrotu sell hinnrn
bekidsev<lhüHÎe verkend en onderzocht op de opvattîngt'n over beleid, kemlis,
\\'etenschap en samenleving die hierin WOl den ge(re)produCl't'j'(ll.

2 ,J,

'rwee voorbeelûen van een systeem-aHal)'Lisch discours
R<llph W. Tylerbrengt beginjaren vijftig

wwndel ing teweeg in liet

wiel van de oUlklwllj4mrldigeeV<1luatie dOOH!C

ondfrwijsprogramlll;\'S

rond doden georg;miseerd moeten w0['ÎPlE lot
verlicht synoniem met het !tl{'ten V,IH indivichleJe

'erllwll \i'\'fV'i ~H'leu
Tyler (19')0) WI schuift

de focus van t~\';tluatk van het individuek gedrag llnar progmmilla's en benadlukt dat
eV<lll1atie et'richt moet zijn op de verfijning V,1I1 programma's. Dodw zijn in Tylel"s
ogen ktith'k, omdat zij de bash \'onllen voor (cl1rricultlJn~ )plalltling, onderwijzC\'s
vonlzien V;llllichtlijnen eH dienen <lIs nitelia voor (i<' selectie van middekll. Uil het
OOgpUllt V;Hl E'valuatÎt' lijn doelen belangrijk, omdat dele de h;l:-,is vormen voor

:.)'stematiscl1l' studit's V,HI ondel WijSPl ogramlll;1.'sl. Een e"<ll\latie volgens deze
principes conCt'ntreert zich op het verlamden en vergelijken V,1Il gegevens o\'er
beoogde en feitelijke uitkomsten. D,l<U t'nbo\'en gehit dat (loden moeten worden
gespet ificeerd in trllllt'lI \';1n gedrag, omdat <1l1een grdngweranderingen zinHliglijk
waarneembaar ril h\\il1Ufin'erha<H zijn. Dit betekent dat ev,lluatics worden
geformuleerd In tennen \'an f'en serie hypothesen welke ,lange\'en dat activiteiten A, B,

C zullen resu!trlen in X, Y en Z. Een hel(Jer plogmmma~dod is in Wr7eH vergelijkbaar
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met een hypothese in sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De aangewezen
methodologie om deze taken te volbrengen, is het gerandomiseerde experiment
(Campbell en Stanley, 1963).
Meestal wordt Tyler's behaviouristische of doel-georiënteerde benadering
aangemerkt als de klassieke grondvorm van evaluatie. Beperkingen ervan zijn gelegen
in de eenzijdige oriëntatie op gemakkelijk te operationaliseren doelen en de
verwaarlozing van het verloop van het ondenvijsproces als zodanig J . Het is in het
verlengde van deze kritiek dat breder opgezette evaluatie benaderingen worden
ont\vikkeld. Hoewel de doel-georiënteerde benadering nog steeds wordt gepraktiseerd,
\vil ik een tweetal gevallen uitwerken waarin onderzoekers meer actuele benaderingen
volgen die voortbouwen op de opvattingen die ten grondslag liggen aan de doelgeoriënteerde benadering. De gevallen zijn kenmerkend voor de wijze waarop beleidsevaluatie wordt besproken, beschreven en gepraktiseerd in de zorgsector.

2,.1

De polder als ideale 'proeftuin'

Volgens een systeem-analytische benadering4 dienen evaluaties zich te richten
op het beoordelen van beleidsalternatieven. De aandacht behoort daarbij uit te gaan
naar de (potentiële feitelijke) resultaten van elk alternatief. Het type resultaat dat in
aanmerking wordt genomen is afhankelijk van de beleidsdoelen van de instanties die de
keuzen uit de beleidsalternatieven moeten maken. Doorgaans gaat het om sociale enlof
economische doeleinden. De afweging van de alternatieven neemt de vorm aan van een
kosten-baten-analyse. Van elk alternatief wordt nagegaan in hoeverre de (bereikte of te
verwachten) resultaten met de beleidsdoelen overeenkomen. Vervolgens worden de
resultaten afgezet tegen de (personele, materiële en organisatorische) kosten. De
oordeelsvorming wordt afgerond met het bepalen van het alternatief met de meest
gunstige kosten-baten-verhouding.
Naast een impact-meting bestaat een alomvattende systeem-analytische beleidsevaluatie uit een analyse van de beleidstheorie en een registratie van de
implementatie. Analyse van het beleidsontwerp is belangrijk, omdat dit vaak is
gebaseerd op onjuiste vooronderstellingen. Het volgen van de implementatie en directe
terugkoppeling van infonnatie is van belang, omdat de effecten van beleid niet volledig
zijn te overzien en de implementatie niet altijd volgens plan verloopt (McLaughlin,
1987). Grofweg zijn er dus twee clusters van succes- en faalfactoren: of de aan hel beleid
ten grondslag liggende vooronderstellingen (beleidstheorie) en instrumenteringen zijn
onjuist ('theory failure') of de uitvoering verloopt niet volgens plan ('program failure')
(Chen en Rossi, 1981; Grünwald-$chindl en Kraan-Jetten, 1987; Bressers en
Hoogenverf, 1984; Weiss, 1972). Om te kunnen garanderen dat effecten inderdaad
kunnen worden toegeschreven aan het beleid maakt de onderzoeker bij voorkeur
gebruik van een experimenteel design. Uitkomsten moeten bestuurders in staat stellen
om ineffectieve beleidsprogramma's te beëindigen, effectieve programma's te
continueren en marginale bij te stellen.
De evaluatie van het experiment gezondheidszorg Almere heeft, zonder dat
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expliciet te stellen, een systeem-analytische benadering gevolgd. Beginjaren zeventig
zetten hulpverleners, bewonersvertegenwoordigers en lokale bestuurders zich in voor
een gecoördineerde en versterkte eerstelijnsgezondheidszorg. Het denken over sturing
was op dat moment nog sterk doortrokken van uni- of monocentrisme: "belangrijk
uitgangspunt in de in 1983 en 1987 uitgebrachte projectplannen, was het streven naar
centralisatie. Planning, beleid en uitvoering werden in één hand gehouden" (Sixma,
e.a., 1993, p. 53). Beleidsvorming was in deze visie een kwestie van centrale planning
en sturing. Vanaf 1983 raakte de rijksoverheid bij het project betrokken. Zij
beschouwde de gezondheidszorg in Almere als een geschikte 'proeftuin' om beleid te
implementeren en te toetsen (ibid, p. 40). Ook andere partijen hadden belang bij een
experiment; de lokale overheid zag een versnelde realisering van voorzieningen buiten
de planprocedures om in het verschiet, bewoners en hulpverleners dachten gestalte te
kunnen geven aan hun ideeen voor een gedemocratiseerde gezondheidszorg, en
financiers meenden greep te krijgen op de kostenontwikkeling. In 1984 was het zover.
Er ging een experiment van start met daaraan gekoppeld een evaluatie. Deze werd in
opdracht van het ministerie van voorheen Welzijn Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEU in samenwerking met het Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZI).
Tien jaar later verschijnt een eindrapportage. Daarin worden de centrale vragen van de
evaluatie als volgt geformuleerd:

"Passell alle gerealiseerde voorzieningen ooll daadwerJlelijll ;n de
oorsprolillelijh opzet vaullel Project Gezondheidszorg Almere? Zijl! de
doelelI van liet experiment ill de prahtijll ooll daadwerhelijll
gerealiseerd? Wellle bevorderende en belemmerende factoren zijn vall
invloed geweest op liet uiteilldelijlle resultaat? Zijn er deelaspecten van
'Iet Experiment Gezolldlleidszorg Almere ooh in een breder 'wder
toepasbaar?" (ibid, p. 4)
De onderzoekers begonnen hun evaluatie met een specificatie en operationalisering van de doel-middelen-relatie. Problematisch was dater meerdere, niet helder
gespecificeerde doelen te onderkennen waren. Was nU substitutie, of zelfstandigheidsbevordering van de patiênt, democratisering of kostenbeheersing het uiteindelijke
beleidsdoel? Hoewel de onderzoekers de stuurgroep vroegen precies uiteen te zetten
wat zij met het experiment beoogden, en tijdens het project actieve pogingen werden
ondernomen richting stuurgroep om doelen zo concreet mogelijk te formuleren, werd
hierover geen dUidelijkheid verstrekt. Gezien de methodologie die vraagt om een
eenduidige operationalisering konden de onderzoekers niet uit de voeten met de
uiteenlopende belangen, onrealistisch gestelde doelen, de verschuivingen in de tijd en
het ontbreken van prioriteiten. Toen het project zich in de afrondende fase bevond
(laatste 2 jaar) besloten zij daarom de doel-middelen-relatie op eigen hracht te
specificeren door de doelen zoals neergelegd in beleidsnota's als uitgangspunt te nemen
voor de beoordeling. Dit resulteerde in een drietal hoofddoelen, te weten substitutie van
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zorg, kwaliteit van zorg en kostenbeheersing. Deze werden vervolgens nader
gespecificeerd in een serie operationele doelen en in te zetten middelen, In de
eindrapportage werden de hoofddoelen, operationele doelen en middelen weergegeven
in een drietal schema's.
Voorts specificeerden de onderzoekers de verwachte condities voor de
realisatie van doelen en middelen. Naast de zorgbehoeften, organisaties en het beleid en
regelgeving werd als meest belangrijke conditie genoemd de tabu/a ram situatie in
Almere (ibid, p. 27). Uitgangspunt was, met andere woorden, dat de gezondheidszorg
in de polder van Almere letterlijk vanuit het niets zou kunnen worden opgebouwd. Het
was deze unieke situatie die schitterende condities schiep voor een experiment; buiten
de reeds genoemde condities kon niets, zo leek het (er was immers geen historie), de
werking van het experiment verstoren, De onderzoekers zouden de uitkomsten direct
kunnen toeschrijven aan het experiment en bestuurders daarmee voorzien van valide en
betrouwbare infonnatie over de reeds centraal uitgedachte grote plannen voor de
gezondheidszorg. Op deze wijze reconstrueerden de onderzoekers in overleg met de
begeleidingscommissie van het project een beleidsmodel. Door de aandacht voor
context en procesvariabelen stegen de onderzoekers uit boven een simpel input-output
model. Wel werden door bepaalde doelen als uitgangspunt te nemen voor de evaluatie
van het experiment, andere mogelijke relevante definitiesen beoordelingscriteria
uitgesloten (bijvoorbeeld de wens van bewoners en hulpverleners om de
gezondheidszorg te democratiseren en te decentraliseren)5.
Waar klassieke evaluatie-benaderingen ervan uitgingen dat de feitelijke
uitvoering volgens plan verloopt, is op grond van ervaringen het besef gegroeid dat
zeker bij grootschalige, innovatieve programma's waarbij veel belanghebbenden zijn
betrokken de kans groot is dat de implementatie van de oorspronkelijke plannen
afwijkt. Hierin weerspiegelt zich een andere kijk op sturing: van een uni- of
monocentrisch model naar een pluri- of polycentrisch model waarin de overheid een
speler is tussen de spelers. De evaluatie van het uitvoeringsproces door het continu
volgen (monitoren) ervan met de vraag of de uitvoering volgens plan verloopt, verraadt
echter een visie op sturing die ervan uitgaat dat beleidsvorming in een gefaseerde reeks
van stappen in dienst van het doel verloopt. Beleid is als een instrument: "een goed
omschreven in de tijd gefaseerd complex van activiteiten ter realisering van bepaalde,
eveneens goed omschreven doelstellingen,h (ibid, p. 9). De onderzoekers hebben het
uitvoeringsproces beschreven in een aantal in de tijd opeenvolgende fasen en getoetst of
de uitvoering volgens plan is verlopen6 , Tevens analyseerden de onderzoekers de
gerealiseerde middelen en condities. Effecten zijn geoperationaliseerd in kwantitatief
meetbare indicatoren. Zo is de kwaliteit van de hulpverlening uitgedrukt in aantallen,
kenmerken, en attitudes, en vergeleken met gemiddelden voor Nederland. De
eindconclusie luidt dat "de ambitieuze doelstellingen in 1993 voorlopig voor het
grootste deel nog niet zijn waargemaakt (Sixma, e.a., 1993, p. 187). Mogelijke
oorzaken worden gezocht in de snelle bevolkingsgroei, de overplaatsing van het Burgerziekenhuis, weerstand onder medisch specialisten en de omslag in de positie van de
centrale overheid. Daannee geven onderzoekers te kennen dat beleidsprogramma's zich
n
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niet voltrekken in een vacuüm, maar worden beïnvloed door andere sociale, politieke,
en economische instituties en activiteiten.
De onderzoekers menen dat zij geen 'harde' causale uitspraken kunnen doen
over de oorzaak van het falen. "Het experiment was vanaf het begin een black-box, en
dat is zo gebleven" aldus de geïnterviewde onderzoeker. Dit werd toegeschreven aan de
moeilijkheden die de onderzoekers ondervonden bij het uitvoeren van het
experimentele design: "Dit is geen zuiver experiment". Het was niet mogelijk om een
experimentele opzet met voor- en nameting en controle-groepen uit te voeren. Deze
constatering komt overeen met de opmerkingen die hierover zijn gemaakt door Weiss
(l987a). Zij wijst er voorts op dat experimentele ontwerpen vooral geschikt zijn om
krachtige effecten te meten. In de praktijk van sociaal beleid blijken deze effecten in vele
gevallen echter juist weinig krachtig (wat niet wil zeggen irrelevant). Het duurt vaak
lang voordat een programma enigszins is gestabiliseerd en de effecten zich tonen. De
onderzoekers wijzen daar zelf ook al op als zij stellen dat de eindevaluatie wellicht te
vroeg kwam. Immers, op het moment dat het project (en ook het evaluatie-onderzoek
daaraan gekoppeld) moest worden afgesloten, was er niet of nauwelijks sprake van een
stabiele situatie. Problematisch, zo meenden de onderzoekers, was de vertraagde
openstelling van het ziekenhuis. De oorspronkelijke intentie om twee jaar na
openstelling eventuele wijzigingen in patièntenstromen te meten, werd door
onverwachte omstandigheden niet gerealiseerd: politieke aandacht en geld waren al
weer elders op gericht. Een andere factor die het vaststellen van (oorzakelijke)
verbanden bemoeilijkt, is dat de maten om effectiviteit in te schatten soms nogal grof en
ongevoelig zijn. Statistische modellen veronderstellen dat een programma zelfkrachtig
genoeg is om andere omgevingsinvloeden in de levens van de participanten uit te
middelen. In de praktijk blijken deze omgevingsinvloeden echter vaak zo sterk dat
zwakke programma-effecten zeer krachtige statistische procedures vereisen om deze op
te sporen.
Uit een interview blijkt hoeveel moeite het kost om te voldoen aan de eisen die
de benaderingstelt. Volgens de systeem-analytische benadering behoort de evaluator
op te treden als politiek-neutrale expert die weliswaar opereert in een politieke context,
maar zich daarvan in theorie afzijdig houdt om de vereiste distantie te bewaren. In de
praktijk blijken zich relaties en sympathieèn te ontwikkelen (met name met de
opdrachtgevers), en het speet de onderzoekers dat het project waar zij zelf ook in waren
gaan geloven niet was geslaagd (in die zin dat gestelde doelen niet werden gerealiseerd),
De onderzoekers kregen overigens vanuit Almere dibvijls te horen dat zij niet
betrokken genoeg waren bij het project, terwijl collega's uit het onderzoeksinstituut
meenden dat zij zich te zeer identificeerden met 'het veld'. Voorts bracht een van de
onderzoekers naar voren dat de reconstructie van het onderzoek zoals weergegeven in
het eindrapport meer rationaliteit impliceert dan gedurende het onderzoeksproces
werd ervaren. In feite had het onderzoek volgens de onderzoeker een tamelijk
verbrokkeld karakter. Het bestond uit een set van deel-onderzoeken en tussentijdse
rapportages, opgezet ten behoeve van de praktijk, die aan het eind van het onderzoek
"aan elkaar werden gebreid". Voorts werd de uitvoering 'verstoord' door de
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spaaklopende samenwerking tussen de twee qua cultuur en onderzoeksopvattingen
uiteenlopende onderzoeksinstituten. Vanuit de ervaren verbrokkeling ontstond de
behoefte om naderhand structuur in het onderzoek aan te brengen. In het onderzoeks~
verslag wordt hiervan echter geen melding gemaakt , waardoor de indruk ontstaat dat
het onderzoek een zeer objectief en rationeel karakter had.
In een veldsetting die niet voldoet aan de ideale laboratorium~situatie hebben
onderzoekers geen volledige controle over de experimentele 'treatments' en
(on)afhankelijke variabelen. De polder blijkt niet de ideale 'proeftuin' zoals verwacht.
Een betere methode moet oplossingen bieden. Maar, zo kan worden gesteld, technisch
betere gegevens garanderen niet dat deze gegevens ook daadwerkelijk worden gebruikt
in de besluitvorming (Donker, 1990). Laat staan dat deze leiden tot een verbetering van
het maatschappelijke fenomeen waarop het beleid is gericht (college, van der Grinten,
1995). In het volgende voorbeeld hebben onderzoekers de benutting van onderzoeks~
bevindingen zeer serieus genomen in een zogenaamde evaluatie~ontwikkelingsgerichte
werkwijze ten behoeve van de praktijk.

2,.,

Ontwikkelingsgericht werken voor de praktijk

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg (NVAGG) en gefinancierd door het ministerie van WVC startte het
Nederlands Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (NcGv) in 1991 een driejarig
e\'aluatie~olllwihllelil1gsollderzoe1~ van preventieprogramma's. Om het onderzoek op te
zetten werden Riagg's (Regionale instellingen voorde ambulante geestelijke
gezondheidszorg) en GGD's (Gemeentelijke gezondheidsdiensten) uitgenodigd om
voorstellen te doen voor prevenlie~projecten die in aanmerking zouden kunnen komen.
Van de 45 ingediende projecten hebben een aantal experlSop basis van een vijftal door de
coördinator opgestelde criteria (kwaliteit, haalbaarheid, evalueerbaarheid, maatschappelijke relevantie en politieke prioriteit) een tweetal projecten geselecteerd, te weten:
kinderen van ouders met psychiatrische problemen en vereenzaming van oudere
vrouwen. Daarnaast is op verzoek van het ministerie van WVC ook het project 'psychische
arbeidsongeschiktheid' opgenomen om te evalueren (NcGv, 1991). Het gaat om projecten
die zich nog in een ontwikkelingsstadium bevinden, en die na een korte fase van research
ell de\'elopmenl worden getoetst. Ik zal vanafhier alleen nog ingaan op één van de deel~
onderzoeken, en wel die rond de vereenzaming van oudere vrouwen (van Lammeren en
Geelen, 1995).
Verlies ... elldan verder is de titel van de cursus ter preventie van vereenzaming bij
oudere weduwen. De cursus is gebaseerd op een cognitieve theorie over verlies en
rouwveT\verking. Om het effect van de cursussen zo 'hard' mogelijk te meten (van
lammeren, 1993, p. 6), zijn in het kader van de evaluatie een viertal RlAGG'senéén GGD
betrokken. In lijn met de theorie-gedreven benadering7 construeerde de onderzoekster een
conceptueel model op basis van in de psychologische literatuur beschikbare cognitieve
theorie overrouwverwerkingS. Dit conceptuele model kwam overeen met de theorie die aan
de cursus ten grondslag ligt. De hypothese die uit deze theorievolg1 luidde:
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"Weduwen die de cursus volgen leren de sociale vaardigheden, waar de
cursus op is gericht (intenllediaire doelen), ell il11tet verlengde daarvan
zal op de langere temlijn lIet welbevinden toenemen en de eellzaamlteid
respeclievelijl~ de depressieve 1l1achten afnemen (einddoelen)."
In vergelijking tot het vorige onderzoek wordt nu niet de beleidstheorie, maar
een getoetste sociaal-wetenschappelijke theorie (die overeen kwam met de
beleidstheorie) als uitgangspunt genomen voor de beoordeling. Uit het brede
overkoepelende conceptuele model 9 , werden voor de cursus relevant geachte
indicatoren gelicht. Zo ontstond na enkele aanpassingen van het conceptuele model een
beleidsmodel. De evaluatie richtte zich primair op persoonsgebonden eigenschappen
(gesignaleerde risicofactoren: negatief zelfbeeld, lage relationele competentie, weinig
sociale vaardigheden) als verklarende variabele voor eenzaamheid en welbevinden.
Daarnaast werd gekeken naar het primaire relatie-netwerk, persoonlijke standaards en
spanningen waaronder financiele en gezondheidsproblemen. Wat minder aandacht
werd besteed aan de beeldvonning rond oudere vrouwen en de waarden en nonnen die
hierin meespelen. Het beleidsmodel werd als volgt gevisualiseerd (ibid, p. 27):

Spanningen bijv.

financiële problemen
slechte gezondheid
Primair relatie netwerk

- aantal relaties
- frequentie
- soort relaties

IrerSOOnlijke standaards

Datwat men wenselijk
vindt, of dat wat men
vindt dat hoort

~

Evaluatie van relaties

- (in) congruentie
- waargenomen
adequate steun
- wensen voor nieuwe
relaties

Welbevinden
in relaties

Algeheel
welbevinden

versus
eenzaamheid

Persoonsgebonden eigenschappen

. Capaciteiten om een situatie te
beïnvloeden
Programma- Intermedlare doelen
doelen

Einddoelen

Theoretisch model met daarin aangegeven welke determinanten dOOf de
cursussen worden beïnvloed.
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Om het model te toetsen werd een quasi·experimenteel design gevolgd. Dat
was in deze situatie beter mogelijk dan in het eerder besproken onderzoek, omdat de
onderzoekssituatie relatief gemakkelijker door de onderzoekster te manipuleren was. In
totaal werden drie metingen verricht: De eerste meting vond plaats voor de invoering,
een tweede werd enkele weken na afloop van de cursus gehouden, de derde zeven
maanden later om iets te kunnen zeggen over de effecten op langere tennijn. Voorts
werd naast een experimentele groep een controlegroep gevolgd. Het streven was erop
gericht om twee vergelijkbare groepen samen te stellen beide bestaande uit 50
respondenten, dit met het oog op de interne validiteit. Om significante verschillen te
kunnen registreren moeten groepen vergelijkbaar zijn, en verstorende variabelen onder
controle worden gehouden. Om dit te realiseren werd intensief geworven, en vrouwen
gevraagd om ook te reageren als er praktische redenen waren om niet mee te doen. Deze
'afvallers' werden tezamen met de vrouwen die gedurende het onderzoek vanwege
gezondheidsproblemen afhaakten opgenomen in de controlegroep. De meeste vrouwen
Uil de controlegroep werden geworven via 'intermediaren' , te weten de preventie~
medewerkers.
De metingen werden verricht met behulp van bestaande gevalideerde en
betrouwbare meetinstrumenten die zeer zorgvuldig werden geselecteerd op basis van
de specificiteit met het oog op de doelgroep. Voorts werd rekeninggehouden met de
duur en belasting van de vragenlijst voor de respondenten. De instrumenten dienden
gevoelig te zijn voor subtiele veranderingen bij de vrouwen, en bij voorkeur al eerder
gebruikt te zijn. De gestandaardiseerde vragenlijsten met gesloten vragen werden
mondeling afgenomen door interviewsters vanuit de gedachte dat schriftelijk enquêtes
dikwijls niet of slechts gedeeltelijk worden ingevuld waardoor de non~respons oploopt.
Zeer veel aandacht is besteed aan de training en instructie van interviewsters om te
voorkomen dat gegevens aan objectiviteit en betrouwbaarheid zouden inboeten. Om zo
goed mogelijk toegang te krijgen tot de soms pijnlijke ervaringen en gevoelens werd met
opzet gekozen voor vrouwelijke interviewsters; bij hen, zo werd verondersteld, zouden
de vrouwelijke respondenten zich minder belemmerd voelen om vrijuit te spreken over
hun ervaringen en emoties. De antwoorden van de vrouwen zouden zodoende niet
vertekend worden door hun angst of schaamte om te spreken over hun ervaringen en
gevoelens. Om de vertekening door de respondent verder tegen te gaan, kregen de
respondenten voorafgaand aan het onderzoek een brief waarin hen werd gevraagd om
mee te doen aan een onderzoek naar de leefsituatie van oudere weduwen en de
aansluiting van de hulpverlening daarop. Zijdelings werd vermeld dat als het ging om
die hulpverlening naar de cursus zou worden gekeken. Deze wat omzichtige wijze van
informeren werd gekozen, om te voorkomen dat de respondenten sociaal wenselijke
antwoorden zouden geven in het voordeel van de cursusleidsters waarmee zij zich
wellicht zouden identificeren of die zij in bescherming zouden nemen. De
onderzoekster vond deze tactiek verantwoord in het licht van de doelen van het
onderzoek; zo 'hard' mogelijke gegevens verkrijgen over de effecten van de cursus.
Op het moment dat de resultaten nog niet bekend waren, bleek dat de
onderzoekster worstelde om aannemelijk te maken dat er verschillen bestonden tussen
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de vrouwen die wel en zij die niet een cursus hadden gevolgd, en dat die verschillen toe
te schrijven zouden zijn aan de cursUs en niet aan andere variabelen zoals
veranderingen in het primaire netwerk, de gezondheid of woonsituatie van de vrouwen.
Door de data te bewerken met geavanceerde statistische technieken (factor- en
regressie-analyse) en het significantieniveau op 1 te stellen {in plaats van op 0.5 zoals
gebruikelijk), zijn toch significante verschillen gevonden in de intennediare doelen. De
cursus, zo wordt gesteld, leidt niet aantoonbaar tot een daling van eenzaamheidsgevoelens, maar wel tot een verhoging van de competentie en zelfachting. De oudere
weduwen hebben volgens de onderzoekster meer greep op hun bestaan gekregen en
komen meer voor zichzelf op. Dit correleert positief met de verbeterde sociale
vaardigheden van de vrouwen die de cursus hebben gevolgd. De hypothese die volgde
uit de cognitieve theorie lijkt zodoende door de 'feiten' te worden ondersteund. Ook
werd een tweetal onverwachte neven-effecten gesignaleerd waaronder 'troost' ("Ik ben
niet de enige die het zwaar heeft") en 'mindenvaardigheid' ("Andere vrouwen zijn veel
beter dan ik in staat om met hun eenzaamheid om te gaan"). Deze niet onbelangrijke
neven-effecten krijgen in de rapportage relatief weinig aandacht.
Hoewel het onderzoek is vonngegeven vanuit één theoretisch kader en set van
indicatoren, wordt de onderzoekster weldegelijk geconfronteerd met meerdere partijen
die uiteenlopende belangen hebben. Zo blijken managers en uitvoerders van de
betrokken instellingen die de cursussen uÏt\'oeren, hun eigen belangen boven de onderzoeksbelangen te laten prevaleren. Zij hebben startdata van de cursussen al gepland
voorafgaand aan het onderzoek, en willen hun dienstverlening niet laten vertragen
doordat bijvoorbeeld de vragenlijst nog niet afis. Hun belang is om bevindingen niet na
afloop, maar tijdens de uitvoering van het experiment te vernemen zodat zij eventuele
aanpassingen direct kunnen implementeren. Zij zullen voorts proberen om zo goed
mogelijk uit de evaluatie naar voren te komen. De 'ggz-preventie wereld' heeft hier
eveneens belang bij. Op een studiedag over preventie (15 december 1994) bracht een
van de medewerkers van Gezondheids Voorlichting en Opvoeding (GVO) bijvoorbeeld
naar voren dat negatieve resultaten niet naar buiten konden in verband met de schade
die men daardoor zou oplopen. Een derde partij met weer andere belangen is de
opdrachtgever, het ministerie. Dit wil objectieve informatie om de politiek te kunnen
ondersteunen in keuzes over preventie-projecten.
De onderzoekster vindt dat zij zich neutraal ten opzichte van deze
conflicterende belangen dient op te stellen, en dat zij er tijdens dit project in is geslaagd
om dat waar te maken. Wel signaleert de onderzoekster dat zij afkomstig is uit de
preventie-praktijk waardoor zij een speciale affiniteit heeft met dat veld. Deze affiniteit
heeft, zo vermoedt zij, vooral een rol gespeeld bij de constructie van het beleidsmodel.
Juist omdat zij preventie serieus neemt, heeft zij extra veel aandacht geschonken aan het
specificeren van 'intennediaire doelen', en wilde zij niet slechts naar einddoelen kijken.
Deze strategie heeft goed gewerkt. Had de onderzoekster slechts gekeken naar de
einddoelen, dan was de conclusie waarschijnlijk negatief geweest voor de cursus. Nu
kon evenwel worden 'gedemonstreerd' dat de cursussen succesvol blijken te zijn in het
aanleren van sociale vaardigheden. Ook de onderhandelingen over het geschikte signifi45

cantieniveau moeten in dit licht worden begrepen. Deze hebben ertoe bijgedragen dat
de bevindingen overtuigend positief uitvallen voor de cursus ook al kan niet worden
aangetoond dat de gevoelens van eenzaamheid afnemen. De affiniteit van de
onderzoekster met het preventiewerk blijkt ook uit de presentatie van de bevindingen.
Naast de wat meer technische rapportage voor de opdrachtgevers en collegaonderzoekers (van Lammeren en Geelen, 1995), heeft de onderzoekster in
samenwerking met twee preventiewerksters in Riagg's een gratis voorlichtingsbrochure
gemaakt voor de familie en vrienden van weduwen (Elze, e.a., 1994)10.

2.3

Kritisch-theoretisch discours

In de bovengenoemde gevallen was de centrale vraag: Zijn de doe/en bereilll en
zijn de effecten toe te schrijven aan het beleidsprogramma? In beide evaluaties werden
beleidsdoelen als gegeven beschouwd. Dit wordt aan de kaak gesteld door hen die een
kritisch-theoretisch discours praktiseren. Zij stellen bijvoorbeeld de vraag of be leidsevaluatie een antwoord heeft als het gaat om de evaluatie van nieuwe medische
technieken en daarmee samenhangende ethische vragen. Zijn criteria van effectiviteit en
efficiëntie in die gevallen adequaat? Kan de evaluator volstaan met het in kaart brengen
van de voor- en nadelen van verschillende alternatieve mogelijkheden? En als dat niet
het geval is wat betekent dit dan als het merendeel van de beleidsvragen dergelijke
ethische aspecten omvat?
Deze vragen vloeien voort uit de principiële kritiek dat beleidsevaluatie door
haar gerichtheid op de tijdige invoering van informatie in de beleidsvorming is
verworden tot een technisch en analytisch procédé. De evaluatie-professie zou,
afgeschermd van de mogelijkheid om doelen en waarden te problematiseren, primair
bezorgd zijn over de technische rationaliteit, d.L hoe een set van procedures te
propageren en te implementeren, die beleidmakers en managers het beste dienen. Door
het technocratische karakter zouden publieke discussies over beleidsbeslissingen niet
langer betekenisvol zijn voor gewone burgers. En daar expertise in onze kennisintensieve samenleving de sleutel voor politieke beheersing is, zullen experts in
toenemende mate optreden als intermediair tussen beleidmakers en de groepen op \vie
het beleid zich richt. De indirecte, maar significante macht van de experts en het
systeem van besluitvorming op basis van expertise zal betekenisvolle participatie door
gewone burgers blokkeren. Anderzijds heeft de verwetenschappelijking geleid tot een
kolonisatie van de leef-wereld I I van burgers door de instrumentele rede van experts
(Abrna, 1993; House, 1980; Fischer, 1980; Fîscheren Forester, 1987, 1993; Lehning,
1991; Schu)'t, 1987; Scriven, 1983).
Dat oproepen tot het verlaten van een technocratische oriëntatie tot voor kort
weinig effect hebben gehad, kan worden begrepen in het licht van de institutionele
context en de op het spel staande belangen 12. Beleidsevaluatie als een technischanalytische activiteit ter optimalisering van beleidsprogramma's gedijt nu eenmaal goed
in bureaucratieën waar het handelen zich onderwerpt aan doelen, en beleidmakers tot
taak hebben middelen in te zetten en te beheren om gestelde doelstellingen op efficiënte
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wijze te bereiken. Auteurs bouwen hier voort op \Veber's theorie van de bureaucratie.
Weber zag aan het begin van deze eeuw een parallel tussen de industrialisatie en de
opmars van bureaucratische organisatievormen. Als socioloog was hij geïnteresseerd in
de sociale consequenties van de bureaucratie en de daarin gepraktiseerde technisch~
instrumentele rationaliteit. Bezorgd schreef hij over de ondermijning van de waarden~
rationaliteit: in een systeem waarin het handelen zich onderwerpt aan de gegeven
doelen worden waarden niet langer ter discussie gesteld. De bureaucratie kon
verworden tot een iron cage die de menselijke geest en capaciteit voor creativiteit en
spontane actie doodde. Voorts verhinderde de bureaucratie meer democratische wijzen
van organiserenD. In navolging van Weber menen critici van systeemtheoretische beleidsevaluaties dat deze net als bureaucratische organisaties doortrokken zijn van
dezelfde (utilitaire en instrumentele) waarden.
Verder wordt naar voren gebracht dat geen van de betrokken partijen - noch
beleidmakers, noch onderzoekers- belang hebben bij het verlaten van deze
technocratische oriëntatie. De erkenning dat beleid onderzocht moet worden
gebmikmakend van normatieve, en niet alleen wetenschappelijke, vooronderstellingen
vormt een directe bedreiging voorde fundamenten van evaluatie als vorm van
professionele dienstverlening. Hetzelfde geldt voor managers en beleidmakers. Een
reflectie op waarden stelt immers niet alleen vragen ten aanzien van het gevoerde beleid en
onderliggende waarden van de bureaucratie, zij problematiseert ook het technocratische
ethos van de bureaucratische organisatie. Normatieve discussies conflicteren met het
verlangen van beleidmakers om gezien te worden als degenen die rationele beslissingen
nemen gebaseerd op 'harde' data 14• Morele debatten ondermijnen de illusie van de wetenschappelijkgestuurde besluitvorming. Naast institutionele en professionele
belemmeringen, onderkent Amy (1987) psychologische barrières voor ethische reflectie.
Groepsdynamische processen aangeduid als 'groepsdenken' dragen ertoe bij dat
individuele afwijkende opvattingen worden gecensureerd in die zin dat individuele leden
hun twijfels en tegenargumenten minimaliseren. Directe dmk leidt tot correctie van een
groepslid dat sterke argumenten naar voren brengt tegen de groepsovertuigingen. Naast
hiërarchische dmk staat groepsdruk eenethische reflectie in de weg. Beide worden als
karakteristieken van de bureaucratie beschouwd.
Sommige critici laten het bij de boodschap dat ethiek en evaluatie perdefinitie
onverenigbaarzijn. Anderen proberen een altematiefte ontwikkelen dat reikt voorbij de
technocratische orientatie door het incorporeren van een normatief discours in de
empirische domeinen van analyse. Recentelijk zijn ook in Nederland oproepen gedaan tot
een verbreding van beleidsevaluatie door naast de instrumentele rationaliteit, aandacht te
schenken aan andere rationaliteiten (Hoogerwerf, 1992; Herweijer, 1993; Ringeling,
1993). De centrale vraag Zijn de beleidsdoelen gerealiseerd en zijn de uithomsten toe te
schrijven aan het beleid?' wordt uitgebreid met de vraagZijll de beleidsdoelen en in te zetten
middelen verdedigbaar uit l10mlatief oogpunt?Erkend wordt dat er niet een normatief kader
is, maar meerdere rationaliteiten. Ringeling (1993, p. 272) spreekt in dit verband wel van
een 'multipele evaluatie'15. Concreet betekent dit dat meerdere onderzoeken worden
verricht naar een bepaald beleid. Deze onderzoeken kunnen worden 'gestapeld'. Bij een
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instrumentele benadering wordt gelet op de effectiviteit en efficiëntie van het beleid. Bij
een benadering vanuit het bureaucratiemodelligt de nadruk op legaliteit, rechtvaardigheid en beleidsvrijheid. Bij een contingentie benadering staan representativiteit en ontvankelijkheid op de voorgrond. In een culturele benadering gaat het om de politieke orde
en de verdeling van waarden. Ringeling stelt dat een meervoudige 'gestapelde', evaluatie
(door letterlijk meerdere onderzoekers) uitdrukking kan geven aan het idee dat de
politiek "een soort makelaar is tussen waardencomplexen" (ibid., p. 255). Afgezien van de
voorgestelde verbreding van de set van beoordelingscriteria wordt niet gepleit voor het
afstand nemen van de conventionele methode.
Vergelijkbaar met Ringeling's voorstel is het alternatief van Fischer (1980; 1990).
De benaderingneemt Haberrnas' communicatie-theorie als uitgangspunt, en met name
diens stelling dat technische rationaliteit niet verlaten, maar gecomplementeerd moet
worden door een normatieve rationaliteit. Het positivisme mag dan de focus van
onderzoek versmallen, de gedisciplineerdheid van dit empirisch onderzoek moet
behouden blijven binnen het grotere raamwerk dateen systematische behandeling van
normatieve issues omvat. Fischer (1990) tracht bijvoorbeeld een optimale verhouding
lussen de technische rede en normalÏeve rede te bereiken door een methodologisch
raamwerk te presenteren dat de technische rationaliteit met regels omkleedt eneen plaats
geeft binnen de alomvattende rationaliteit. Zijn voornaamste methodologische voorstel is
gebaseerd op een logica van onderzoek die bestaat Uil vier niveaus. In zijn voorstel dient
beleid te worden beoordeeld op vier punten: a) 'technische verificatie' gaat, op empirisch
niveau, over de effectiviteit en efficiëntie van beleid om doelen te realiseren; b)
'situationele validering' ,de waarden van specifieke contexten in beschoU\ving nemend,
betreft de relevantie, consistentie, en prioriteit van beleidsdoelen; c) 'systeem vindicatie'
beoordeelt de bredere consequenties van beleid voor zowel de saillante ideeën als actuele
uitvoering hinneneen gegeven sociale orde; d) op het niveau van 'sociale keuze' dient de
vraag te worden gesteld of een sociale orde legitiem is en of een alternatief gerechtvaardigd
is.

2.4

Opvattingen over beleid, kennis, wetenschap en samenleving

Tot nu toe zijn twee dominante discoursen in de beleidsevaluatie besproken. Ik
heb laten zien hoe de vraagstelling in evaluaties volgens een systeem-analytisch discours
verschilt van die in een kritisch-theoretisch discours: Zijn de beleidsdoelellgereaHseerd en
zijn de uithamsten toe te sdlnjvcn aan de beleidsmaatregel?versus Zijn beleidsdoelen waardevol
vanuit verschillende ratiollaliteiten?Tevens hebik gedemonstreerd welke tekortkomingen
worden ervaren, en hoe deze worden geconstrueerd. In geval van het systeem-analytische
discours worden problemen gedefinieerd in termen van een nog niet adequate methode
enlofbruikbaarheid. ln het kritisch-theoretische discours wordt kritisch gesproken over
de eenzijdige set van maatstaven ter beoordeling van beleid en het normatieve
onvennogen van beleidsevaluatie. In de volgende delen zal uitvoeriger worden stilgestaan
bij de betekenissen die worden verleend aan beleid, kennis, wetenschap en samenleving.
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2 .4.1

Beleid in een moderne, experimentele samenleving

In het systeem-analytische discours is het doel van wetenschappelijk
onderzoek om de werkelijkheid te ontrafelen, en om door te dringen in het causale
mechanisme van de werkelijkheid. De belangrijkste implicatie van deze opvatting over
wetenschap is de onderkenning dat er objectieve oplossingen zijn voor sociaal-maatschappelijke problemen en dat deze kunnen worden ontdekt door het gebruik van
methoden der wetenschap. Zuiver wetenschappelijk onderzoek voorziet in goed
geconfirmeerde theorieën die sociale fenomenen verklaren. In het toegepaste
onderzoek kunnen deze theorieën worden gebruikt als de basis voor het rationaliseren
van sociale interventies. Beleidsevaluatie is een toegepaste wetenschap. Om aan te geven
dat deze zich onderscheidt van 'informele', commoll sense evaluaties wordt er aan
gehecht te spreken over (beleids)evaluatie-ollderzoell (Donker en Derks, 1993;
Ringeling, in Abma en Kensen, december 1994). Vanuit een kritisch-theoretisch
discours zullen kanttekeningen worden gemaakt bij de effecten van de instrumentele
rationaliteit, maar uiteindelijk zal hier geen afstand van worden gedaan.
De aanname is dat de werkelijkheid een enkelvoudige, objectieve, tastbare
realiteit is l6 . Hoewel we niet direct toegang hebben tot die werkelijkheid vanwege onze
imperfecte waarnemingsinstrumenten, is de werkelijkheid in principe toegankelijk en
kenbaar voor mensen. Eens, zo lijkt te worden verondersteld, zullen wij doordringen in
'de' realiteit. Deze werkelijkheid, zo wordt voorts verondersteld, wordt gedreven door
natuurlijke wetten en mechanismen. Deze worden begrepen als los van elkaar staande
variabelen en processen, die onafhankelijk van elkaar bestudeerd kunnen worden.
Kennis van deze wetten en mechanismen wordt vervat in nomothetische generalisaties
die geldigheid bezitten onafhankelijk van tijd- en plaats. Sommige van deze
generalisaties nemen de vorm aan van lineair-causale verklaringen - elke actie wordt
verklaard als de uitkomst van een daaraan in de tijd voorafgaande oorzaak. Hoe
gecompliceerder de bestudeerde fenomenen, hoe gecompliceerder de modellen en hoe
geavanceerder de gebruikte statistische technieken. Onderzoek convergeert, zodat we
steeds meer kennis vergaren, en deze accumulatie van kennis zal uiteindelijk de
werkelijkheid kunnen verklaren en voorspellen.
Deze kennisopvatting weerspiegelt zich in een beleidsopvatting waarin causale
relaties - bij voorkeur reeds getoetst- de maatstaf vormen voor de toetsing en
rationaliseringvan beleid en samenleving. De uitgelatenheid over de aanwezigheid van
een getoetste theorie in het geval van de evaluatie van het preventie project is in het licht
van deze vooronderstellingen betekenisvol. Het 'trail en error' proces dat tot de selectie
van onhoudbare (beleids)theorieên leidt, kan en moet ook voor de samenleving als
geheel worden gehanteerd. Erwordt grote waarde toegekend aan een samenleving
waarin constant pogingen worden gedaan om door middel van kritische discussie
fouten te elimineren om zo tot betere oplossingen te geraken. Men spreekt in dat
verband van 'demonstratieprojecten' (Yin, 1993). In een democratische samenleving is
de wetenschapper vrij en primair leverancier van sociaal-technologische adviezen voor
het sociale, het economische en het politieke handelen. De wetenschappen geven
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daarbij aan wat technisch mogelijk is. Verder houden zij zich bezig met het doen van
voorspellingen en adviezen. Op die manier maken de sociale wetenschappen een soort
sociale bouwkunde mogelijk. Deze wordt ook wel aangeduid als piecemeal sodal
engineering. Het gaat hierbij om een stuksgewijze verandering in plaats van een
verandering van de samenleving als geheel. Dat kan niet, omdat theorieën altijd maar
voorlopig 'waar' zijn en omdat de kennis van sociale wetten in principe beperkt blijft tot
aspecten van de samenleving. Het is daarom alleen mogelijk om verantwoord in te
grijpen op deelgebieden en 'stukjes bij beetjes'. Deze opvatting over de functie van
wetenschap in de samenleving wordt weerspiegeld in de mythe van de 'experimentele
samenleving' (Campbell in Shadish, Cook en Leviton, 1991, p. 136-).

2 .4.2

Ob;ectieve
kennis
J

,Uit bovengenoemde opvattingen volgt dat kennis ellvooruÏtgang moeiteloos
kunnen worden gecombineerd. Sturing op basis van onthulde natuurlijke
mechanismen moel resulteren in het beste voor ons allen zonder dat iemand wordt
gedomineerd. Als kennis is gegrond in en wordt gegarandeerd door een universele rede
(in plaats van particuliere 'belangen') kan het tegelijkertijd 'neutraal', positief en sociaal
effectief zijn (en machtig). De accumulatie van meer kennis (dichter komen tot de
waarheid) resulteert in een toename in objectiviteit (neutraliteit) en in progressie. Voor
zover macht/autoriteit in deze expanderende kennis is gegrond, heeft het eveneens een
progressief karakter. Rationele macht is neutraal. Het zal niemand bevoorrechten of
schaden en is transparant in haar uitoefeningen effecten. Daarom is evaluatie, alhoewel
wordt erkend dat het plaatsvindt in een politiek-geladen context, een 'rationele', 'wetenschappelijke' en geen politieke onderneming. Daarom ook dient de evaluator geen
positie te kiezen ofte interveniëren door bepaalde belangen te ondersteunen (Cronbach
e.a., 1980; Chelimsky, 1987; Patton, 1987; Weiss, 1987b). Vandaar ook dat er wordt
gezwegen over de zich ontwikkelende sympathieën met 'het veld'. Alles moet erop
wijzen dat de onderzoeker heeft geopereerd als een koele en afstandelijke waarnemer.
Er wordt verondersteld dat het mogelijk en essentieel is om als onderzoeker
een afstandelijke, non-interactieve positie in te nemen ten opzichte van hel onderzoeksobject. Vandaar dat het zinvol is om een onderscheid te maken tussen 'feiten' aan de ene
kant en 'opvattingen' en 'waarden' aan de andere kant. Hoewel mensen verschillend zijn
huist er als het ware een homogene rede in alle individuen, en deze wordt, zo
veronderstelt men, niet bepaald ofbeinvloed door heterogene factoren zoals waarden,
verlangens, patronen van opvoeding, of andere historische ervaringen en sociale
relaties. Voor een rationeel subject zijn deze ervaringen in principe te scheiden van de
rede. De epistemologie is dualistisch in de zin dat zij subject en object, cognitie en
emotie, feiten en waarden als homogene grootheden tegenover elkaar plaatst 17. Deze
dualiteit kan alleen maar bestaan dankzij de gespletenheid van het kennend subject. Dat
wil zeggen dat de ratio gescheiden is van het lichaam en van sociale ervaringen. Verder
geldt dal het subject transparant moet zijn voor zich- of haarzelf, dat wil zeggen dat het
moet beschikken over een bewustzijn dat de rede kan zuiveren van de onrede. Alleen op
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grond van deze vooronderstellingen is het mogelijk om als kennend subject op een
koele, afstandelijke manier tegenover het onderzoeksobject te staan. De eigen
subjectiviteit, betrokkenheid, waarden en andere vertekenende factoren kunnen in
principe onder controle worden gehouden. De methodologie speelt hierbij een
belangrijke rol; zij reguleert namelijk zowel de vertekening aan de kant van de
onderzoeker als de verstoring door het onderzoeksobject.
Cognitieve onvennogen
De zorg die er bestaat over het feit dat we (nog steeds) niet beschikken over een
verzameling wetmatige generalisaties en onderzoekers (bijvoorbeeld in het geval van
het Almere project) geen sluitende verklaringen kunnen vinden voor het falen van het
overheidsbeleid, is betekenisvol gezien de wens om op basis van proposities te sturen.
Het 'cognitieve onvermogen' van de sociale wetenschap wordt weliswaar schoorvoetend
erkend, maar toegeschreven aan de onvolwassenheid van de sociale wetenschappen.
Zorgen over het niet kunnen realiseren van de experimentele methodologie moeten in
die context begrepen worden. Ze zijn gestoeld op de overtuiging dat het falen van de op
wetenschap gebaseerde sociale beheersing in essentie te wijten is aan de gebrekkigheid
van de gehanteerde methoden (Cook en Campbell, 1979; De Groot, 1986; Rossi en
Freeman, 1985; Yin, 1993). Methodologievormt het antwoord, omdat deze procedures
geeft voor de ontwikkeling en toetsing van causale hypothesen. Het is de experimentele
methode die het meest geschikte raamwerk verschaft voor een goede test van een
hypothese. Experimenten, in hun vele gedaanten (e.g. echte experimenten, tijdsserieanalyses of causaal-vergelijkende studies) laten immers gecontroleerde vergelijkingen
toe om hypothesen te testen. Om zeker te zijn, worden verschillende maten van
controle toegestaan bij verschillende typen experimenten. Juist omdat de experimentele
methode zo belangrijk wordt gevonden, is het extra problematisch wanneer blijkt dat
deze faalt. Dat verklaart de ervaren ongenoegens bij de onderzoekers van de evaluatie
van de gezondheidszorg in Almere. In tegenstelling tot de verwachtingen, bleek de
belangrijkste conditie niet op te gaan; zelfs in de polder was er geen sprake van een
'tabuia rasa'. Vergelijk dit met de evaluatie van het preventieproject, waarin de vereiste
laboratorium-condities relatief gemakkelijker konden worden nagebootst vanwege de
kleinschaliger omvang en geringere complexiteit van het object.
Kwalitatieve en andere methoden
Het regulerende ideaal van objectiviteit vormt de basis voor de scepsis
tegenover kwalitatieve onderzoeksmethoden. In termen van reglementering zijn
kwalitatieve methoden minder gestandaardiseerd, en daardoor moeilijker navolgbaar
en controleerbaar (Swanbom, 1990). Voorts is er het probleem van subjectieve
vertekening of partijdigheid ten gevolge van de centrale plaats die de onderzoeker-alsinstrument inneemt. Kwalitatieve methoden mogen dan bruikbaar zijn in eerdere stadia
van onderzoek wanneer een inductieve benadering, h}'pothese-generatie of verkenning
noodzakelijk is, zij blijven subjectÎ\'istisch en moeten daarom worden opgevolgd door
kwantitatieve toetsing in de latere stadia van onderzoek (Cook en Reichardt, 1979; van
Vught, 1987). Dit argument volgt de denklijn van Popper en veronderstelt dat er een
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scherpe lijn kan worden getrokken tussen de context van ontdekking enerzijds en het
testen van rationele wetenschappelijke theorieën anderzijds. Verder gaat het ervan uit
dat ontdekking een irrationele of onlogische activiteit is, terwijl rechtvaardiging een
rationeel, logisch proces is. Anderen menen dat kwalitatieve methoden van waarde zijn
om de aard van verschijnselen in kaart te brengen. Problemen die zich voordoen bij
toepassing van natuurwetenschappelijke methoden binnen de sociale wetenschappen
kunnen worden verholpen door te benadrukken dat de generaliseerbaarheid beperkt is,
dat theorieën en concepten contextueel gegrond moeten zijn en dat papier-en-pen
methoden niet de enige instrumenten zijn om data te verzamelen over relevante
variabelen (Cronbach, 1987). Kwalitatieve onderzoeksmethoden vonnen dan een
aanvulling enJof correctie op de kwantitatieve methoden die de hoeveelheid van een
zaak belichten. Dit in tegenstelling tot de interpretatieve onderzoekstraditie waar op
grond van principiële overwegingen wordt gekozen voor kwalitatieve methoden: gezien
het 'object' van studie in de sociale wetenschappen zouden alleen kwalitatieve
methoden geschikt zijn l8 .
Objectiviteit vereist dat vertekening van zowel de kant van de onderzoeker als
van de respondent wordt teruggedrongen. De bias die vele gedaanten kan aannemen,
dient en kan worden beteugeld door de methode. Uit het omvangrijke arsenaal van
beschikbare procedures zijn vooral de berekening van betrouwbaarheidscoëfficiënten,
correlatiecoefficiënten, en het uitvoeren van semantische beoordelingsprocedures
populair. Uit de onderzoekspraktijken blijkt dat naast procedures, onderzoekers vooral
het onderzoeksteam en -instituut beschouwen als belangrijke corrigerende
mechanismen. Popper leerde dat feiten overgedetermineerd zijn door theorie (feiten
zijn theorie-geladen) en theorie ondergedetermineerd door feiten (er zijn uitgaande van
de empirie altijd meerdere interpretaties mogelijk). Vanwege de zeer problematische
relatie tussen empirie en theorie en het tegelijk vasthouden aan een realistische
ontologie, is consensus onder vakgenoten zo belangrijk: instemming met interpretaties
door mede-professionals vormt de basis voor intersubjectiviteit. Om vertekening door
de respondent te voorkomen, zijn eveneens allerlei procedures beschikbaar. In het
besproken preventieproject werd sociale wenselijkheid getracht te voorkomen door
sturing van informatie. In dit geval was dat niet problematisch, maar de vraag rijst welke
interne waarborgen de methode biedt om dit soort praktijken te voorkomen. Of anders
gezegd, wat anders dan de individuele ethiek weerhoudt onderzoekers om onderzoeksbelangen te laten prevaleren boven die van de respondenten? Gezien het ontbreken van
interne waarborgen worden procedures als de 'infonned consent' en ethische
commissies geinstalleerd.

2 •. 3

Spanning tussen wetenschappelijkheid en bruikbaarheid

In een conventionele wetenschapsopvatting is het al dan niet doen van beleidsaanbevelingen hevig bewist. Het negeren van de bruikbaarheid van gegevens kan
worden gedUid als een overtuiging dat het gebruik wellicht niet automatisch geschiedt,
maar dat het niet tot de verantwoordelijkheid en taak van de onderzoeker behoon om
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hiervoor zorg te dragen. Voor deze buîlen-wetellschappelijlle zaken zullen zij eventueel
communicatie-deskundigen inhuren, maar in principe is dat geen zaak van de
onderzoeker. Zij die minder strikt omgaan met deze wetenschapsopvatting zullen geen
moeite hebben met het toepassen van technieken om de bruikbaarheid te verhogen en
dat beschouwen als een verantwoordelijkheid en taak die hoort bij toegepast
onderzoek. De verschillen tussen deze strategieën zijn door Cordray en Lipsey (1987)
getypeerd als program research versus program cvaluatioll 19 . 'Program research' is het
meer fundamentele wetenschappelijke onderzoek, bedoeld voor de opbouw van een
kennisbestand op de langere termijn en op zoek naar generaliseerbare kennis en
causale verbanden. De technische kwaliteit moet in dit geval zeer hoog zijn. In geval van
'program evaluation' besteedt de onderzoeker veel aandacht aan de bruikbaarheid en
het gebruik. Praktijkgericht evaluatie-onderzoek is primair dienstverlenend en moet
vooral reageren op de context waarin de evaluatie plaatsvindt. Het levert particularistische kennis voor lokale settings (Cronbach, 1975). Niet de interne validiteit, maar
externe validiteit moet prevaleren20 . Generalisaties worden gedacht als 'werkhypothesen'. Dit betekent dat de onderzoeker niet start met een prototypische
steekproef om van daaruit te generaliseren naar de algemene populatie, maar dat begrip
van fenomenen als het ware toeneemt met het doen van meerdere intrinsieke,
antropologische studies. Algemene kennis is een bijprodukt van vele op specifieke
kennisgerichte onderzoeken.
Het onderscheid tussen een onderzoeks- en praktisch 'paradigma' is zinvol om
aan te duiden dat evaluatoren met verschillende organisatorische bindingen en
loyaliteiten (bijvoorbeeld: onderneming versus universiteit) hun evaluatiepraktijken zo
construeren dat zij op verschillende institutionele en professionele vereisten zijn
afgestemd. De dichotomie wordt echter kunstmatig zodra men accepteert dat beide een
instrumentele kijk op kennis praktiseren. De oppositie wetenschap-praktijk kwam ook
naar voren in de besproken gevallen, en werd door de onderzoekers als tweeslachtig
en'aren. Beiden suggereerden dat de vereiste distantie van wetenschappelijk
onderzoekers in principe mogelijk is, maar wordt belemmerd door de belangen en
eisen van praktijkmensen. Deze bemoeilijken de vaststelling van eenduidige operationaliseerbare doelen en verstoren de experimentele opzet 21 . Hiermee wordt een
oppositie tussen 'wetenschappelijk onderzoekers' en 'praktijkmensen' geconstrueerd
als zijnde problematisch. \Vetenschappelijk onderzoekers = geest gerepresenteerd in
distantie, geest als de oorsprong van kennis en taal als transparante representatie van die
geest. Wetenschappelijk onderzoekers lijden aan vertekening door eisen die
praktijkmensen stellen. De hierarchische oppositie denker/doener
(wetenschap/praktijk) volgt de Carthesiaanse scheiding tussen geest en lichaam en
problematiseert - devalueert - het concrete lijf ten opzichte van de geest. AdarnlEva,
man/vrouw, cultuur/natuur, superieur/ondergeschikte kunnen gemakkelijk worden
ingevuld voor de dichotomie theorie/praktijk. Het dominante discours wordt hiermee
opnieuw bevestigd.
Het discours weerspiegelt zich eveneens in de presentatie van het materiaaL Zij
die zich herkennen in een 'onderzoeksparadigma' zullen in hun rapporten en artikelen
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uitvoerig stilstaan bij de gevolgde opzet en objectiviteitsprocedures. De stijl is
realistisch-objectief, dat wil zeggen dat de onderzoeker een waarheidsgetrouw(niet
tendentieus en onvolledig) verslag maakt van diens bevindingen. Persoonlijke
voornaamwoorden worden, met uitzondering van het voonvoord, vermeden. De tekst
is passief en heeft een hoge informatiedichtheid. Beeldend taalgebruik en retoriek is uit
den boze. Alles dient de suggestie te wekken dat dit een pure onbemiddelde weergave is
van de werkelijkheid zonder tussenkomst van mensen en teksten. Bij voorkeur worden
geen beleidsaanbevelingen of suggesties gedaan. Dit in contrast met hen die zich
herkennen in het 'praktische paradigma'. Het doen van beleidsaanbevelingen behoort
tot de kern van de opdracht. Ook het effect dat het uitvoeren van een evaluatie op
zichzelfkan hebben, wordt om die reden niet afgewezen, maar juist aangemerkt als zeer
heilzaam (Donker, 1990). Dat vormde ook het uitgangspunt van de onderzoekster die
het preventieproject evalueerde (van L1mmeren, 1993). In de eindrapportage zijn
aanbevelingen opgenomen in de hoop dat deze lezers "inspireren om de uitkomsten te
vertalen naar de eigen praktijk." (van Lammeren en Geelen, 1995, p. 98). Er worden
vele handreikingen gedaan om het de lezer te vergemakkelijken: de hoofdstukken
bevatten vele subkopjesen eindigen met korte samenvattingen, en de meer technische
informatie is venverkt in de (vele) bijlagen. De tekst is toegankelijk geschreven, en
wordt verlevendigd door her en der een paar ontroerende citaten op te nemenl2 .
Pakkende titelsD en informatieve ondertitels moeten de lezer attent maken op en
informeren over de inhoud, Een wervend vaanvoord van een gezaghebbende persoon
in het veld en de wetenschap doen de rest. Al deze tactieken zijn bedoeld om de
boodschap zo eenduidig mogelijk over te dragen en om de aandacht van de lezer te
trekken en vast te houden,
Bruikbaarheid optimaliseren
Er wordt gezegd en geschreven dat objectieve gegevens de basis vormen voor
rationele keuzes en dat organisaties besluiten nemen volgens een rationeel model:
problemen definièren, opties genereren, zoeken naar informatie over de relatieve
merites van elke optie en dan op basis van die informatie een keuze maken. \Vaar
politieke spelletjes de besluitvorming frustreren zouden onderzoeksgegevens uitkomst
bieden door objectieve feiten te produceren en in te brengen in de besluil\'Orming. In de
praktijk blijkt dit tegen te vallen. Erworden in de literatuur daarom uiteenlopende
adviezen gegeven om de bruikbaarheid te verhogen. Naast de pogingen om de kwaliteit
van het onderzoek op zichzelf te verbeteren, worden evaluaties beter afgestemd op het
ontwikkelingsstadium waarin het beleidsprogramma zich bevindt (innovatie,
modificatie en lopende programma's). In elk stadium stelt de evaluator een aantal
vooraf gespecificeerde vragen aangaande het ontwerp, de implementatie en de
uitkomst, het niveau en de technische procedures verschillen echter steeds. Doordat de
informatie-behoefte van beleidmakers per stadium verschilt en evaluatie wordt
afgestemd op het stadium zal de bruikbaarheid naar men veronderstelt, toenemen
(Rossi en Freeman, 1985). Anderen benadrukken dat een evaluatie pas zin heeft als het
'management' in staat is resultaatgericht te werken. De evaluator moet alvorens een
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evaluatie te starten de 'evalueerbaarheid' van het beleidsprogramma bepalen (het was
een van de vijf criteria bij de keuze voor preventieprojecten) en bij afwezigheid
randvoorwaarden scheppen door het ontwikkelen en invoeren van 'monitoring' en
'incentive' systemen (Wholey, 1981). Voorts wordt gesignaleerd dat opdrachtgevers
vaak niet exact weten wat ze willen weten, maar hooguit vage ongenoegens uitspreken.
De bruikbaarheid verbetert wanneer de evalllator samen met de beslissers vooraf de
informatie-behoefte en het gebruik ('intended use by intended users') articuleert
(Patton, 1979). Laatstgenoemde auteur meent voorts dat de persoonlijke factor van
groot belang is in het al dan niet gebruiken van de resultaten.
Anderen echter menen dat van direct gebruik geen sprake kan zijn,
afhankelijk van het type besluiten en de aard van de besluitvorming in organisaties
(Cronbache.a., 1980; Cooken Shadish, 1986; van der Grinten, 1994; Hupe, 1987;
Palumbo en Nachmias, 1983; Simonis, 1987; Weiss, 1988b; Weiss en Buchavalas,
1980). Erwordt, zo meent men, onvoldoende rekening gehouden met het incrementele
karakter van besluitvorming rond andere dan operationele problemen. Betreft het
complexe, strategische problemen dan wordt vaak stapje-voor-stapje gezocht naar
oplossingen die de status quo benaderen; er is niet één centrale beslisser aanwezig, maar
een conglomeraat van actoren met veelal onderling afwijkende en tegenstrijdige
oogmerken die informatie uiteenlopend interpreteren en in een spel van
onderhandeling en samenwerking tot wederzijdse aanpassing komen; de organisatorische context waarbinnen het besluitvormingsproces zich afspeelt wordt in geval van een
complex probleem dikwijls niet zodaniggecoórdineerd en gestructureerd als
verondersteld; en de verhouding tussen besluitvorming en actie is niet logisch
gekoppeld. Weiss en Buchavalas (1980) wijzen erop dat dit niet betekent dat er in het
geheel geen sprake is van gebruik. Onderzoeksuitkomsten kunnen op den duur het
denken beinvloeden en een genuanceerder inzicht geven in het probleem, de doelen en
de inhoud van het beleid. Weiss (1977) duidt dit aan als Enlightel1mellr Z4 . De evaluator
moet in de lijn van deze opvatting de horizon van de vraagstelling verbreden en afstand
nemen van de probleemdefinitie van de beleidmaker. De opdracht van een evaluatie is
niet gelegen in het verschaffen van definitieve àntwoorden over de merites v,m een
programma, maar om te verhelderen, te documenteren, om nieuwe vragen te doen
rijzen en nieuwe percepties te genereren.

2.5

N U nog niet maar eens ...

Het systeem-analytische discours kan worden gezien als de dominante
redeneervorm van dit moment. Problemen worden gedefinieerd in termen van een
gebrekkige methode enlof geringe bruikbaarheid van gegevens. Nu nog niet maar eens,
zo wordt er geredeneerd, zal het mogelijk zijn om de samenleving op grond van wetenschappelijke kennis te sturen. Dat wij sociale gedragingen niet kunnen verklaren en
voorspellen is slechts een tijdelijke imperfectie, en dat wij de beschikbare kennis niet
benutten is slechts een kortstondige dwaling op de weg naar perfectie: in principe zijn
m<latschappelijke problemen oplosbaar. Betere methoden vormen daartoe de uitkomst.
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Beleid wordt voorgesteld als ware het een instrument ter realisatie van bepaalde
doeleinden. Door de wetenschap geproduceerde objectieve kennis vormt de basis ter
beheersing van het sociale leven en geeft richting aan innovatie en verandering. In deze
context is rationaliteit het handelen dat zich onderwerpt aan de verkozen uitkomst,
gegeven de aanwezigheid van concurrerende alternatieven.
Het kritisch-theoretische discours neemt deels afstand van het systeemanalytische discours. Beleid zou gericht moeten zijn op de vonning en instandhouding
van instituties in de leefwereld die dienen ter ondersteuning van de systeemwereld.
Hoewel er kritiek is op de kolonisering van de leefwereld door de instrumentele
rationaliteit van de systeemwereld, wordt de wetenschappelijke rationaliteit niet
verlaten maar aangevuld met criteria en maatstaven uit andere rationaliteiten. In
navolging van Habennas willen voorstanders opnieuw leven blazen in Kant's verlichte
rede ter bevrijding van het individu uit de totalitaire beheersingvan de instrumentele
rationaliteit. Dat kennis in de sociale wetenschappen en beleidsevaluatie soms verwordt
tot een slaaf ten dienste van manipulatie en controle wordt gezien als een perversiteit die
het gevolg is van verkeerd gebruik. Wetenschappelijke kennis op zichzelf is goed.
Ondanks de verschillen tussen het systeem-analytische en kritischtheoretisch discours wordt in beide gevallen gesproken over een in wezen logische en
zinvolle wereld gegrondvest op de Rede als de universele vaste fundering. Voorts zijn er
raakvlakken tussen systeem-analytische en kritische benaderingen voor wat betreft de
functie die wordt toegekend aan beleidsevaluatie. Binnen de systeem-analytische beschouwingswijzen vervult beleidsevaluatie schijnbaar een neutrale informatieverstrekkende functie voor hen die zich een rol toekennen in het besluitvormingsproces
over beleid. Op basis van deze neutrale kennis kan men komen tot een objectieve
beoordeling. Kritische benaderingen menen dat beleidsevaluatie is verworden tot een
instrument van het management ter legitimering en controle van beslissingen. Zij
wensen beleidsevaluatie te zien als een voertuig voor democratische verantwoording en
publiek debat en willen haar funderen in normatieve principes. Beleidsevaluaties
kunnen mensen echter ook 'spiegels voorhouden' (Idenburg, van Saameren en
Gossink, 1993) en op deze wijze dienen als een moment van bezinning op het handelen.
Beleidsevaluaties kunnen ook een manier zijn om met elkaar in gesprek te komen of om
'gedeelde betekenissen genereren' (Fortuin, 1994b). Reflectie op het eigen handelen
enlof conversaties kunnen uitmonden in een 'toenemend (zelOinzicht en wederzijds
begrip' (Abma, 1991ab, 1992; Gubaen LineaIn, 1989). Deze reflexieve en dialogische
functie van evaluatie wordt in het volgende hoofdstuk nader verkend.
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Noten
1

Hierbij baseer ik mij opde literatuuroverbeleidsevaluatie en een tweetal casuTstfeken

die recentelijk (in de Nederlandse zorgsector) zijn uitgevoerd. Oe suggestie om een aantal concrete
gevallen te bespreken kwam van Tom van der Grinten en Marianne Donker. Ze droegen belde een
casus aan die ziJ kenmerkend achten voor de wijze waarop beleidsevaluatIe wordt besproken,
beschreven en gepraktiseerd In de zorgsector. De eerste casus betreft een tien jaar durende
evaluatie van de gezondheidszorg in Almere, de tweede casus gaat over een drie jaar durende
evaluatie van een preventie-programma ter voorkoming van eenzaamheid bij oudere weduwen.
Naast bestudering van documenten (onderzoeksvoorstelten, gepresenteerde papers op
congressen, tussen-en eindrapporten) heb ik gesprekken gevoerd met Herman Slxma die tien Jaar
lang als onderzoeker bij het Almere-project was betrokken en met Karel Geelen die als onder·
zoekscoördinator optrad bij de evaluatie van preventie-programma's In de geestelijke
gezondheidszorg. Voorts baseer Ik mij op een tweetal gartcollege's die door Paula van lammeren,
onderzoekster van het preventie-project voor weduwen, werden verzorgd In het kader van het
onderwijsblok '8 eleidsond erzoek' voor vle rd e-j aa rs studenten van deopiel ding Beleid en
Management van de Gezondheidszorg aan de Erasmu$ universiteit. De analyse Is aan de
respondenten toegezonden voor commentaar enlof aanvullingen. Herman Sixma meende dat het
fragment over Almere goed weergeeft waarmee hij en andere onderzoekers hebben geworsteld.
Hij voegde eraan toe dat hij nu bij de aanvang van een evaluatie meer reflectie zou Inbouwen,
meer aandacht aan de bruikbaarheid van bevindingen zou schenken, en ruimhartiger gebruik zou
maken van kwalitatieve methoden ter aanvulling van hetcijfermateriaal. Karel Geelen en Paula
van lammeren vonden de beschrijving helder. Paula van lammeren zei dat ze zich niet bewust was
van de waarden en opvattingen die haar evaluatie informeerden, en vond de explicatie daarvan
verhelderend. Ter aanvulling zag zij graag dat in de tekst werd verwezen naarde gehanteerde
(belelds)theorle. Oe meer specifieke aanvullingen enlof correcties zijn verwerkt.
2
Nadere analyse van Tyler's werk leert dat hij weldegetijk oog had voor het proces en de
achtergrond van beleid, voor waarderingen en voor tussentijdse bijstellingen. Zijn benadering
werd in die tijd echter geTnterpreteerd als een aanbeveling om slechts twee soorten gegevens te
verzamelen, over doelen en uitkomsten.
3
In de sociologie wordt een vergelijkbare benadering gepropageerd E. Suchman (1967).
Oe benadering verwerft eveneens aanhang in andere sectoren. Zo kan Management-By-Objectives
worden gezien als een doel-gebaseerde benadering, toegepast /n de sfeer van organisaties.
Individuen en groepen individuen moeten hun doelen definieren en worden nadien door het
management beoordeeld op basis van de mate waarin zij die doelen hebben bereikt.
4
Oe systeem-analytische benadering /s in de VS ontwikkeld op het departement voor
defensie onder secretaris R. McNamara. Het model, ontleend aan de micro-economische theorie en
vertaald naar de menselijke dienstverlening, kreeg steunvanvele functionarissen werkzaam biJ de
(federale) overheid. Onder meer bij A. RivIin, vroegere assistent-secretaris van het ministerie voor
gezondheid, onderwiJs en welzijn. ZiJ was grootvoorstandervan het model en lid van de groep die
In 1965 de kosten-baten-analyse Introduceerde binnen het betreffende departement. In de loop
der tijd is de systeem-analytische benadering steeds verder uitgebreid en geavanceerd. Rossi en
Freeman (1985) hebben een belangrijke bijdrage aan de theorie geleverd.
5
Aanvankelijk werden in het onderzoeksvoorstel democratisering en decentralisatie wel
opgenomen als sleutelbegrippen. De onderzoekers achtten het "verstandig uit te zoeken waar
welke Invloed en Inbreng tot nu toe voorverschllfende partijen hebben gegolden en waar
knelpunten door bepaalde partijen worden gevoeld". (NHIINZI, 24 november 1983, p. 5). Een
terug rapportage vla een subgroep aan de stuurgroep zou de basis kunnen vormen om criteria op
te stellen. Gedacht werd aan een 'actie-onderzoek', maar dit wordt nIet uitgewerkt<Ibld, p. 7).ln
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de eindrapportage is dit geheel verdwenen,
6
Uitvoeringsprocessen worden hier benaderd als mechanismen met een doel· rationeel
karakter, Veranderingen in de uitvoering worden niet als functioneel opgevat, het falen van de
uitvoering wordt primair toegeschreven aan bestuursinterne factoren, en de benadering leidt tot
een visie waarin de gevonden belemmerende factoren alsnog onder rationeel beheerworden
gebracht. Een andere kijk op procesSen isdlewaar processen de uitkomst zijn van een
wisselwerking tussen bestuursinterne en externe maatschappelijke ontwikkelingen, Deze laten
zich niet beoordelen naar het resultaat dat er het einde van zou vormen, maar naar de kwaliteit
van hun verloop en naar de kracht van hun vervolg. Zie voor een kritische analyse: J,9,0, Simonls,
1987.

7
Dit is een benadering die ook in Nederland aan populariteit wint «(hen en Rossi, 1981).
Het model kan worden gezien als een poging tot een verdere rationalisering en verwetenschappelijking van beleidsevaluatie. De achterliggende gedachte Is dat falend beleid primair een gevolg Is
van het feit dat het ontwerp van het programma en de evaluatie niet adequaat zijn gearticuleerd,
Volgens de theorie-gedreven benadering wordt het ontwerp ontwikkeld op basis van sociaalwetenschappelijke theorieen over wat een programma 'echt' kan. Bij voorkeur gebeurt dit In een
stadium waarin het programma nog niet vaststaat. Wanneer er(nog) geen adequate set van
theor/een voorhanden Is, wat nogal eens voorkomt inde sociale wetenschappen, wordt
voorgesteld de theorie·gedreven benadering te modelleren naar wat econometristen wel'modelspecificatie' noemen.
In Nederlandse psychologie bestaat een uitgebreide onderzoekstraditie op dit gebied.
8
De Jong-Gierveld, Stevens, Oykstra, Van Tilburg en lInnemann zijn vooraanstaand. In deze traditie
staat een cognitieve benadering centraal. De mens is een denkend wezen dat elke ervaring
subjectief Interpreteert en evalueert. Eenzaamheid wordt binnen deze traditie gezien als "het
subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale
relaties, (".) Het gaat daarbIj om een verschil tussen de gerealiseerde contacten met andere
mensen ende contacten zoals men die voor zichzelf zouwensen." (De Jong·Gierveld In P. van
lammeren, 1993, p. 3). Merk opdat de Cartheslaanse en positivistische uitgangspunten die aan
deze theorie ten grondslag liggen, overeenkomen met de uitgangspunten waarin de
methodologie wortelt, onder andere de mens als een coherent, rationeel en stabiel subject.
Hierdoor bestaat er een grote mate van resonantie tussen theorie en methodologie.
9
p.12).

Dit modelisontwikkeld doorN. Stevens. Zie: Paula van lammeren en Karel Geelen (1995,

10
Trots vertelde de onderzoekster dat de eerste 1000exemplaren reeds zijn uitverkocht, en
dat er een nieuwe oplage van 2000 stuks aankomt (telefonisch contact, januari 1996). Gezien de
enorme belangstelling voor de brochure, constateerde zij dat er behoefte is aan Informatie over
hoeom te gaan met weduwen.
11
Deze 'Ieefwereld'wordt Inde theorie van Habermasonderscheldenvan de
'systeemwereld.' De systeemwereld van economie en staat zorgt voor de materiële (re)productle
van de samenleving. Deze Is mogelijk dankzij de structuren die zorgen voor de symbolische
reproductie in de leefwereld, Hetcommunicatieve handelen Inde leefwereld vormt de basis voor
de vorming van gedeelde waarden en normen, de in standhoudingvan instituties en identiteiten.
Het probleem van deze tijd is dat de leefwereld steeds meerwordt aangetast door de dominantie
van de systeemwereld. Zie voor een samenvatting van Habermas' theorie van het communicatieve
handelen: H. Kunneman {1986}.

12
Erwordt door deze critici uitgegaan van tamelIJkgesloten, homogene systemen die
onveranderlijk zijn, en die nodig vervangen moeten worden door een flexibel, humaan systeem!
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Alsof er geen enkele instabiliteit, ruis en ruimte zou zijn in deze systemen, Alsof systemen niet altijd
al van nature gefragmenteerd, gedifferentieerd en vol lekkende gaten zijn, PostmodernIsten staan
kritisch ten opzichte van de technisch-instrumentele rationaliteit en perfecte
(WeberiaansefTayloriaanse/Fordistische) organisatie, maar zij zullen In tegenstelling tot de hier
besproken critici niet het gesloten of totalitaIre, maar het open en instabIele karakter proberen op
te sporen, Er Is In hun ogen geen systeem dat nIet lekt. Monolieten ziJn ficties, Ook repressieve en
controlerende operaties zullen op den duur worden besmet door het clandestiene of nomadische,
Het zoeken naarveelheid, diffusie, periferie, uitzaaiing etcetera komt voort uit de overwegIng dat
juist het representeren van de organisatie als monoliet juist een reproduktie betekent van 'de'
organisatie, laat 'de' monoliet verdwijnen en vervang haardoor een netwerkvan praktijkendIe
onder spanning staan en onderwerp zijn van uitdaging en weerstand {Abma, 1995b},
13
Met deze kritische elementen, die overigens binnen de organisatie-theorie minder
weerklank hebben gevonden dan de bureaucratie als superieure organisatie, heeft Weber één van
de meest paradoxale bijdragen aan de organIsatie-theorie geleverd, Dit geldt eveneens voor diens
bijdrage aan de ken nis- en wetenschapsth eorie, Deze is vanwege diens ideaal-typische en
modelmatige denken omarmd door positivisten, tegelijk laten hermeneutid zich aanspreken door
zijn Verstehende methode,
14
In verband met politieke belangen is het niet handlgomals beleldmakeropentljk te
erkennen dat veel onderzoek dient om de besluitvormIng uit te stellen of te manipuleren,
15
A, Ringeling (1993) laat zich inspireren door de vier door Snellen onderscheIden
rationaliteiten, te weten de juridische, wetenschappelijke, economische en politieke, Binnen deze
rationaliteiten worden bepaalde waarden en maatstaven gepraktiseerd, In de juridische wereld
gaat het om maatstaven als formele en materiële gelding, In de wetenschappelijke wereld gelden
maatstaven als doel bereiking en effectiviteit. In de economische rationaliteit staan efficiency en
(neven)effecten voorop, In de politieke rationaliteit gaat het omverdeling en de politieke orde, Elk
van de vier genoemde rationalltelten kent waarden die kunnen dienen als maatstaven voor de
evaluatie van beleid,
16
Volgens een kritisch-theoretisch discours is 'de' werkelijkheid weliswaar in eerste
Instantie een produkt van Intensieve Interacties tussen betekenisgevende actoren. Betekenissen
krijgen In de loop der geschiedenis een objectiveerbaar karakter,
17
Merk op dat de waarden en uitgangspunten die het sturingsdiscours informeren,
resoneren met het discours waarvan de evaluatie is doortrokken; controle en beheersing,
rationaliteit, voorspelbaarheid en de scheiding tussen object/bestuurd systeem/niet-overheid en
subject/besturend orgaan/overheid (vergelijk:van Twist, 1994, p, 44; Kensen, 1995b, p, 7).
18
De argumentatie Is kort toegelicht en becommentarieerd In het inleidende hoofdstuk in
vergelijking met het constructivisme en het postmodernisme, Een meer gedetailleerde uitwerking
van dit prindpiëleargument vindt de lezer in hoofdstuk 3 en 4,
19
Ook wel wordt gesproken van een onderzoeks/waarh eldsparadigma versus
praktlschlactie/professioneel'paradigma' (van de Vall, 1980),
20
Dit refereert aan een heftig dispuut tussen Campbell als voorstander van interne
validiteit en Cronbach als verdediger van externe validiteit. Voorondersteld wordt dat er een 'trade
oft' is tussen Interne en externeval/diteit:toenamevan de een, betekent afname vande ander,
21
In het geval van het preventie project wilden onderzoekers in verband met de sociale
wenselijkheId de deelneemsters niet informeren dat de cursus werd onderzocht. De participerende
instellingen zagen in hetonderzoek evenwel een mooie aanleiding om publiciteit te krijgen,
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Zodoende konden zij via kranten weduwen werven voor de cursus. Er vemhenen kranteberichten
waarbij deelneemsters werden gezocht voor een cursus die "deel uit maakt van een landelijk
onderzoek waarbij de effecten van dewrsusworden onderzocht." (van lammeren, 1993, p.8).

22
Naast hetopenlngscitaatwaarmee Marianne Donkerhetvoo"",oord begint zijn er
enkele korte uitspraken van de deelneemsters of groepsleidsters te vinden in de tekst zelf. Deze
citaten zijn zeer ontroerend en vormen een plezierige aanvulling op de cijfermatige presentatie
van bevindingen in frequentietabellen en staafdiagrammen. Ze versterken de authenticiteit. Oe
lezer wordt versterkt in het idee dat de onderzoekers 'echt' met de vrouwen hebben gesproken en
dat de bevindingen betrouwbaar zijn.
23
Zoals Verbitteren ofverbeteren (van lammeren, 1995)of In contact met weduwen (Elze,
e.a., 1994).
24

Deze keuze van het begrip enllghtenment voor het gebruik van evaluatie Is niet zonder
Ironie als metafoor voor de Ideologie van wetenschappelijke vooruitgang. Modernen vierden de
triomf van de combinatie van wetenschappelijke kennis en Instrumentallstlsche en utilitaIre
waarden door zich hlerarchisch te onderscheIdden van de middeleeuwse, mystische, onredelijke,
barbaarse niet-modernen. Zij waren deverl!chte geesten, dit was de periode van de VerHchtfng.
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3

Responsieve beleidsevaluatie in transformatie

Rent! Magritte, 1898-1967, La condition humaine 1, 1933, Olieverf op doek,
particuliere verzameling.
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3[

Inleiding

In reactie op de ervaren onvrede over het dominante discours vonnt zich eind
zestiger jaren een informele groep van onderwijskundig onderzoekers die met elkaar
discussièren over vormen van evaluatie die meer recht doen aan interactieve processen
en de context van beleid. Naast een verbreding van de focus, zou een evaluator rekening
moeten houden met de belangen, waarden en beleefde ervaringen van mensen. Dit
vereist op zijn minst een andere methode, attitude en rol voor de evaluator. Responsiefis
het door Robert Stake (1975) gemunte begrip dat verwijst TIaaf een 'methode'waarin het
ontwerp zich geleidelijk ontwikkelt op basis van de issues die zich aandienen in de
llatuurlijlle setting. De evaluator treedt op als een soort sociaal-antropoloog die ieder
geval beschouwt als uniek. Het publiek breidt zich uit naar lokale belanghebbenden,
indusiefbeleidsuitvoerders en de groepen waarop het beleid is gericht. Vooral de
democratische en ethische werkwijze spreken tot de verbeelding van een stel auteursEgon Guba en Yvonna Lincoln - die zich vervolgens, mede onder invloed van kritiek,
met name toeleggen op de verdere methodologische uitwerking en theoretische
onderbouwing. Daarmee blijft de betekenis niet identiek. Door de verplaatsing van het
begrip 'responsieP naar andere contexten - waar andere actoren en discussies worden
gevoerd - verschuift de betekenis. Zo ontstaan graduele, maar belangrijke verschillen
binnen de wijze waarop responsieve beleidsevaluatie wordt besproken, beschreven en
gepraktiseerd. In dit hoofdstuk wordt dit veelal onderbelichte discours verkend, en
onderzocht op de opvattingen over beleid, kennis, wetenschap en samenleving die erin
worden ge(re)produceerd 1.

3. 2

Elkgeval, een uuiek verhaal

Oogsten van de \Vabash vallei1
Responsieve beleidsevaluatie heeft een historie die teruggaat naar
ontwikkelingen die zich voltrokken in de onderwijskunde in de Verenigde Staten aan
het einde van de jaren vijftig. De lancering van de Spoetnik in oktober 1957 krenkte de
nationale trots van de Amerikanen, en het duurde niet lang voordat een zondebok was
gevonden; het falen werd toegeschreven aan hel onderwijs, en dit stimuleerde
vervolgens een beleid dat erop gericht was om talenten eerder te signaleren en het leren
te versnellen. Zo ontstond behoefte aan evaluatie en deze werd in het midden van de
jaren zestig verder gestimuleerd toen zorgen over ongelijkheden in het onderwijs de
federale overheid aanzetten om grootschalige welzijns- en onderwijsprogramma's te
starten. En ofschoon onderwijskundig onderzoekers wel enige ervaring hadden met het
afnemen van tests bij individuele leerlingen, was er geen methode voorhanden om deze
grootschalige beleidsprogramma's te evalueren. Pioniers die evaluaties uitvoerden
volgens de principes zoals uiteengezet door T)'ler3 , werden geconfronteerd met
allerhande problemen; het bleek bijvoorbeeld moeilijk om beleidsuitvoerders te
overtuigen dat de operationaliseringen valide waren en in vele gevallen konden geen
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significante verschillen worden geconstateerd tussen de experimentele- en
controlegroep. Gedeelde interesse en affiniteit brachten verscheidene ondenvijskundig
onderzoekers in het Midwesten van de Vs ergens halvenvege de jaren zestig bij elkaar in
een informele groep genoemd naar de datum van de eerste bijeenkomst; 12 mei.
Scriven4 , Cronbach en Robert Stake leverden allen een belangrijke bijdrage aan deze
groep5.
In dit gistende klimaat floreerden innovatieve ideeën. Robert Stake's in de
ondenvijskundige evaluatie beroemd6 geworden artikel The cotmtcnanceof educatiollal
emluatioll (1967) geeft de collectieve state of mind van dat moment weer. Hij
beargumenteert dat de focus van uitkomsten naar interactieve processen en context zou
moeten worden uitgebreid om een beter inzicht te krijgen in het beleid. Een ander
belangrijk punt is dat evaluatie bestaat uit een tweetal componenten, te weten:
descriptie en beoordeling7• De e\'aluator kan niet volstaan met beschrijvende
informatie, maar dient te komen tot een waardering.Stake was hierbij van mening dat
een evaluator niet tot een oordeel kan komen door doelen als maatstaf te aanvaarden,
omdat een evaluatie wordt verricht voor meerdere belanghebbenden. Het plurale
waardepatroon van belanghebbenden en het ontbreken van consensus over waarden
plaatstde evaluatorvoor de kwestie hoe met verschillende waarden en belangen moet
worden omgegaan. Deze vraag heeft stake en diens collegae 8 aan het een/re for
Instmctiollal Researcll and Curriculum Evalualioll (CiRCE) van de universiteit van IIlinois
sindsdien beziggehouden. Van grote invloed op het denken van stake is de nauwe
samenwerking met een stel Britse collegae verbonden aan het Cen/re for Applied Research
in Educatio1l 9 (CARE) in EastAnglia. Naast Parlen en Hamilton's (197211976) pleidooi
voor een verschuiving van een 'agricultureel-botanisch' naar 'antropologisch
paradigma', spreekt vooral Barry MacDonald's democratische evaluatie (1974)10 tot de
verbeelding.
Robert Stake's responsieve evaluatie
Geleidelijk realiseert stake zich dat het niet voldoende is om de aspecten
waarop het onderzoek is gericht te verbreden van uitkomsten naar processen en
context, maar dat het noodzakelijk is om rekening te houden met andere issues,
waaronder politieke vragen. Tijdens een sabbatical yearin Zweden in 1973 vindt hij een
begrip dat tot uitdrukking brengt wat hem voor ogen staat: responsieve evaluatie
(inten'Îew, 1994). Hij karakteriseert de benadering als volgt: "Een (ondenvijskundige)
evaluatie is een responsieve evaluatie als het zich meer direct richt op programma
activiteiten dan op programma intenties; reageert op publiekseisen voor informatie; en
als naar de verschillende aanwezige waarden-perspectieven wordt venvezen in het
rapporteren van het succes en falen van het programma." (1975, p. 14) Responsieve
evaluatie werkt niet vanuit een vooropgezet ontwerp. Daar het op papier vastgelegde
programma ~ geformaliseerde, officiële blauwdrukken - zelden als zodanig wordt
aangetroffen in de praktijk, wordt uitgegaan van issues. 'Issues' reflecteert beter (dan
doelen, ofhypothesenl de complexiteit, onmiddelijkheid en waardering (ibid, p. 16).
Het ontwerp - voor zover daar nog van kan worden gesproken - vloeit geleidelijk voort
uit conversaties met diverse betrokkenen en observatie van activiteiten.
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Elke situatie wordt beschouwd als een tlniellgeval, en elk geval heeft een eigen
verhaal te vertellen. Dit impliceert dat gevallen niet kunnen worden vergeleken op basis
van een set van criteria; dat zou immers geen recht doen aan de uniciteit. Elk geval
wordt benaderd met de vraag welke problemen betrokkenen in die specifieke situatie
ervaren ll . Het is van belang om open te staan voor wat er gebeurt, omdat voorafgaand
aan de evaluatie meestal te weinig informatie voorhanden is om relevante variabelen
vast te stellen. Het specificeren van zogenaamde kritische 'succes' variabelen is
moeizaam, omdat het succes van een activiteit zoals in elk ont\vikkelings- en leerproces
door een verscheidenheid van a-specifieke, opeenvolgende leer-momenten wordt
bepaald. Die momenten zijn vooraf niet in te schatten en kunnen niet worden versmald
tot een paar uitkomst- en intervenierende variabelen. Culturele, sociale, institutionele
en psychologische variabelen werken op een complexe manier op elkaar in en
resulteren in een uniek patroon van gebeurtenissen, gewoonten, opinies en werkstijlen.
Personen spelen hierin naar de overtuiging van Stake een centrale rol; want ondanks alle
pogingen tot standaardisatie, is het vaak aan de spontaniteit en intuïtie van personen te
danken dat een programma slaagt in de ene situatie, tef\vijl het faalt in een andere
context.
Als evaluator toont Stake zich gevoelig voor de waarden en interpretatie kaders
van de betrokkenen. Hij spreekt geen oordeel uit over het beleid, maar ondersteunt
anderen door het geven van gedetailleerde gevalsbeschrijvingen bij het komen tot een
oordeel. Deze werkwijze stemt overeen met de wens om bij te dragen aan de
ontwikkeling van de praktijk door een beroep op de specifieke (ef\'arings)deskundigheden van mensen en door de eigen vermogens aan te spreken. Mensen die
het programma uitvoeren, erin participeren en het leiden, zo is de gedachte, beschikken
over veel meer kennis dan de evatuator die nog moet ontdekken wat er gebeurt. Door uit
te gaan van de kennis van betrokkenen wordt de kans op acceptatie vergroot en neemt
de weerstand die een evaluatie oproept af. Tevens wordt voorkomen dat de evaluator de
verantwoordelijkheid van lokale belanghebbenden overneemt en hen mogelijkheden
ontneemt om zelf macht en invloed uit te oefenen op de evaluatie. Verder brengt Stake
naar voren dat een responsieve evaluator zich ontvankelijk zou moeten opstellen,
vergelijkbaar met een sociaal antropoloog,journalist of dichter. Zij willen hun lezers
stimuleren, maar zijn tentghoudend als het gaat om het manipuleren van een fenomeen.
Uiteindelijk moet de evaluatie uitmonden in een portret dat de lezer een plaatsvervangende ervaring geeft. Verhalen - die in termen van personen, tijden, plaatsen en
gebeurtenissen worden geconceptualiseerd - kunnen een plaatsvef\'angende ervaring
geven. De evaluator moet daarom beschikken over de kunst van het vertellen van
verhalen. Stake heeft daarbij een stijl voor ogen die complexiteit portretteert en
uîtdrukkinggeeft aan holistische impressies, stemmingen, en het mysterie van
ervaringen 0975, p. 23).
Kennis uit een responsieve evaluatie is meer concreet en contextueel, en sluit
aan bij de natuurlijke manieren waarop mensen informatie assimileren en begrip
krijgen. l\.·[ensen laten zich volgens Stake namelijk meer leiden door kennis gebaseerd
op persoonlijke ef\'aringen, dan door formele kennis. Praktijkont\vikkeling door het
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meer rationeel aanwenden van betere informatie of door het beter begrijpen van jezelf,
is - zo is de gedachte - geworteld in veranderingen op een meer basaal niveau: iemand
verandert door nieuwe ervaringen toe te voegen aan bestaande; deze geven aanleiding tot
een herdefiniëring van problemen en mogelijke oplossingen. Intuïtief gaat iemand
denken over alternatieve oplossingen (Stake, 1986, p. 90). Om aan te sluiten bij dit
ervaringsIeren moet een evaluatie voorzien in een maximum aan plaatsvervangende
ervaringen. Een responsieve evaluator draagt als een soort zaakwaarnemer niet alleen de
bevindingen, maar ook de opgedane ervaringen over aan de betrokkenen die een
ervaring uit de eerste hand missen. Directe ervaring is een efficiënte, omvattende en
bevredigende manier om begrip te creëren, maar dikwijls onmogelijk om te realiseren.
Plaatsvervangende ervaringen fungeren als een substituut voor een directe ervaring.
Stake spreekt zich hiermee niet uit tegen formele wetenschappelijke kennis, maar wijst
erop dat te vaak exclusief wordt gesteund op die kennis en te vaak wordt vergeten dat
verandering door de gedisciplineerde verzameling van ervaringen en 'experimentele'
logica beter aansluit bij 'natuurlijke' vormen van kennen. Deze e\'olutiol1aire verandering
ondersteunt het zelf-corrigerende vermogen van de praktijk.
Op het moment dat evaluatoren worstelen met het probleem van
'onderbenutting' claimt Stake dat men meer relevante gegevens verkrijgt wanneer de
evaluator zich ontvankelijk opstelt voor de specifieke situatie door het volgen van een
voortrollend ontwerp en als evaluaties de aandachtspunten van zoveel mogelijk
belanghebbenden omvatten. Het gaat er dus niet slechts om onderzoeksbevindingen
beter over te dragen, maar om vanaf het begin na te gaan wat relevant is voor de mensen
in de onderzochte setting. Met dit praktische argument dat men niet alleen zorgvuldig
moet overwegen welk soorlgegevens relevant zijn, maar ook \'oorwie l2 deze informatie is
bedoeld, introduceert Stake tevens een politieke stijl. In zijn ogen is niet alleen de
beleid maker eigenaar van de informatie, rnaarvooral de lokale belanghebbenden,
waaronder de beleidsuitvoerders (in geval van bijvoorbeeld een onderwijsevaluatie zijn
dat docenten) en de doelgroepen waarvoor het beleid is bedoeld. Deze uitbreiding van
publieksgroepen geeft uitdrukking aan de wens om kennis en informatie te delen. De
naturalistische, dienstverlenende en empatische werkwijze wordt nog steeds door
Robert Stake en collegae (Stake, e.a. 1991) gepraktiseerd bij de evaluatie van ondenvijsprogramma's.

3. 3

Vele verhalen verbinden

Stake's voorstel voor responsieve evaluatie wordt door Egon Guba en Yvonna
Lincoln geinterpreteerd als een pleidooi voor een meer democratische en ethische
werkwijzelJ; het begrip 'responsieP betekent voor hen dat evaluatie in samel1spraal~ met
en vanuit respect voor anderen tot stand komt. Overtuigd door hun eigen ervaringen en
de argumenten van Stake, beginnen Lincoln en Guba 14 expliciete aandacht te geven aan
theoretische en methodologische ovenvegingen (Lincoln, interview, 1994). Dit in
reactie op de kritiek van onder meer Scriven dat betrokkenen niet deskundig en de
evaluatie niet wetenschappelijk zou zijn. Lincoln en Guba (1986a) stellen evenwel dat
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responsieve evaluatie een 'gedisciplineerde vorm van onderzoek' is, en leggen zich toe
op het formuleren van methodische strategieen en een set van procedures en criteria ter
legitimering van kennisclaims. Zij propageren een benadering 15 waarbij a) beleid wordt
gezien als een complexe en dynamische praktijk die in de lokale context door
verschillende belanghebbenden op uiteenlopende (en vaak conflicterende) manieren
wordt geïnterpreteerd; b) de opzet zich geleidelijk ontwikkelt op basis van issues van
belanghebbenden; c) het uitvoeren van een evaluatie niet als een technisch en analytisch
procédé wordt gezien, maar als een onderhandelingsproces waar belanghebbenden via
een wederzijdse uitwisseling en confrontatie trachten om tot een gedeelde constructie te
komen; d) de evaluator niet optreedt als een expert, maar als bemiddelaar, facilitator en
change-agent; e) bevindingen niet worden gecomprimeerd tot een set van conclusies en
aanbevelingen, maar in de vonn van een 'agenda van onderhandeling' worden
gepresenteerd; 0 de functie verschuift van het meten en voorspellen van effecten, naar
het verhogen van het inzicht en (wederzijds) begrip voor de uiteenlopende constructies
en achterliggende waardensystemen.

3. 3. 1

Onderhandelen over issues

Gubaen Lincoln 0987; 1989) zijngeinteresseerd in de uiteenlopende
betekenissen die verschillende belanghebbenden toekennen aan beleid. Het doel is om
te komen tot een gedeelde constructie, maar zelfs ai ontstaat er geen consensus dan kan
de evaluatie wel resulteren in een verhoging van het inzicht in de eigen constructies en
in een herziening in de zin dat men meer of beter is geinfonneerd 16 . Om betekenissen te
begrijpen moet een evaluator zelf participeren in de onderzochte situatie. Andersom
moeten belanghebbenden participeren in het onderzoek. Actieve participatie van
belanghebbenden is van belang, omdat zij ervaringsdeskundigheid bezitten die de
evaluator mist. Niet minder belangrijk is dat belanghebbenden,juist omdat de
bevindingen consequenties voor hen kunnen hebben, recht hebben om invloed Uil te
oefenen op de bevindingen door hun stem te laten horen. Voorts geldt dat wanneer
voorbij wordt gegaan aan de ervaringen van belanghebbende actoren, de beleefde
werkelijkheid wordt vervangen door een 'betere' constructie die niet de hunne is. De
kans is dan groot dat bevindingen niet worden herkend en geaccepteerd, maar worden
ervaren als opgelegd. Om dit te voorkomen worden belanghebbenden daarom
betrokken. Niet als infonnatieverstrekkers of gebruikers van informatie, maar als actieve
dee/nemers (Greene, 1988a, p. 81), Betekenisvolle participatie wordt opgevat als
gedeelde besluitvorming. De belanghebbenden en de evaluator moeten gezamenlijk de
gehele procedure beheren. Belanghebbenden worden dus niet gezien als adviseurs of
consultants, maar als actieve, betrokken parlflers in onderzoek met een primaire \'erant~
woordelijkheid voor het bepalen van de inhoud van de evaluatie.
Responsieve evaluatie start met het verkennen van belanghebbenden en het in
gezamenlijke onderhandeling bepalen van deelname. Na een eerste identificatie en
selectie wordt het proces van betekenis~\'ermeerdering gestart: dit houdt in dat een zo
groot mogelijke variatie van betekenissen wordt gegenereerd. Betekenis vermeerdering
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speelt zich eerst af binnen een bepaalde kring van belanghebbenden, om vervolgens te
worden uitgebreid naar andere kringen en de confrontatie tussen kringen
belanghebbenden. In het stadium van constructie vermeerdering is het doel zoveel
mogelijk variatie te genereren en om een ieder binnen de kring der belanghebbenden in
de gelegenheid te stellen om een stem te laten horen. De onderzoeker is niet
geinteresseerd in een algemene, homogene of gemiddelde constructie, maar juist in een
zo groot mogelijk variëteit en heterogeniteit van constructies. Constructie vermeerdering begint in concreto met het benaderen van een willekeurige respondent 17
die in een ongestructureerd interview wordt uitgenodigd om in persoonlijke
bewoordingen zijn of haar interpretatie te geven van het beleid, en de issuesiS waarop
de evaluatie zich zou moeten richten.
Om variatie te genereren wordt de respondent gevraagd een tweede
respondent te noemen die anders denkt. De gegevens verkregen uit het eerste gesprek
worden direct geanalyseerd, en vormen de inbreng voor het volgende gesprek, nadat de
tweede respondent de kans heeft gekregen zijn ofhaar interpretatie te geven. Zodoende
levert het tweede gesprek niet alleen informatie op over de betreffende respondent,
maar eveneens een kritiek op de eerste constructie. De onderzoeker analyseert de
informatie en benadert vervolgens de door de tweede respondent voorgestelde
respondent, en zo verder. Als de verschillende constructies vorm krijgen, zullen
sommige issues meer saillant lijken dan andere, omdat ze vaker terugkeren in
gesprekken. Gaandeweg treedt er een zekere clustering of convergentie op door
bepaalde op de voorgrond tredende issues nader te onderzoeken. Dit is het begin van
een gedeelde constructie. De regel is dat de onderzoeker zich richt op verschillen l9 . Er
vindt een verdieping plaats door respondenten te benaderen die deze controversiele
issues kunnen aanscherpen of articuleren. De gerichtheid op bepaalde issues betekent
niet dat de variatie wordt \litgeschakeld. Zo kan het aantal aandachtspunten worden
versmald, maar er rond de issues nog steeds een grote diversiteit van constructies
bestaan. Ook nu zijn niet zozeer de overeenkomsten alswel de discrepanties en fricties
tussen constructies interessant.
Het proces van vermeerdering en verdieping herhaalt zich met nieuwe
respondenten totdat: a) geen nieuwe informatie meer wordt verkregen en er als het ware
verzadiging optreedt in de zin dat er geen nieuw zaken boven tafel komen; en b)
respondenten de geloofwaardigheid van het verzamelde materiaal onderschrijven
(Guba en lincoln, 1989, p. 207). Het is van belang dat de onderzoeker respondenten
een tweede en derde kans geeft om de kritiek te uiten op een bepaald gedeelde
constructie-in-wording. Dit voorkomt niet alleen blinde vlekken, maar geeft actoren het
gevoel dat hun inbreng serieus wordt genomen. Het voorleggen van interpretaties en
het vragen om een respons daarop is in dit verband te zien als een verificatie-procedure
ten behoeve van de onderzoeker, en eveneens als een werkwijze om de aandacht en
betrokkenheid van mensen vast te houden en om voeling te houden met wat hen
beweegt. Want als mensen zich niet kunnen herkennen in datgene wat de evaluator
naar voren brengt, of als de beelden geen reactie - negatief dan wel positief - oproepen
dan is de kans aanwezig dat het onderzoek niets teweeg brengt. De evaluator merkt dit
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snel genoeg. Als hct onderzoek geen snaar raakt, dan kan geen zinvol contact wordcn
onderhouden en stopt het proces. Energie, belangstelling en cnthousiasme lopen terug
en de invloed, beheersing en geloofwaardigheid van de cvaluator staat op het speL Als
het proces slaagt dan zal de onderzoeker uiteindelijk voor de dag komen met een
gedeelde - misschien consensuele - construclÎe20 die de betekenissen van (een bepaalde
groep) belanghebbenden reOecteert (ibid, p. 208).
Vervolgens kunnen verschillende groepen belanghebbenden met elkaar
worden geconfronteerd via een agenda vooronderhandeling (ibid, p. 218). De issues van
de verschillende groepen worden zorgvuldig beschreven en in verband gebracht met
het achterliggende waardepatroon van iedere groep. De controversiële issues en
achterliggende redenen (kennis-tekorten, waarden-verschillen) worden beschreven.
Deze beschrijving, die bij voorkeur wordt ondersteund door het citeren van 'verbatim'
uit het materiaal van de onderzoeker, moet een plaatsvervangende ervaringgeven.
Uiteindelijk wordt de agenda met issues ingebracht op een onderhandelingsbijeenkomst. Het proces wordt bij voorkeur uitgevoerd met meerdere belanghebbende
groepen. De vertegenwoordiging van groepen in de onderhandeling is participatief in
kwalitatief opzicht: belanghebbende groepen kiezen zelf de afgevaardigden op basis van
criteria die zij relevant achten {ibid, p. 220), De enige beperking is dat vertegenwoordigers moeten werken onder condities van een productieve 'hermeneutische dialectiek',
zoals integriteit, competentie, delen van macht, bereidheid om te veranderen en tijd en
energie willen inzetten. Het proces wordt beëindigd wanneer consensus is bereikt over
controversiële issues of, indien dit niet mogelijk is, een minimaal aantal gedeelde
constructies is geëvolueerd. De opdrachtgever heeft geen vetorecht in dit speL De
onderhandeling wordt uiteindelijk beëindigd als (logistieke) middelen uitgeput raken.
Wanneer er consensus is bereikt, kan actie worden ondernomen, partiële en incomplete
'oplossingen' induceren verder (deel)onderzoek.

3. 3 .2

Verhoogd inzicht, wederzijds begrip, en verandering

Een evaluatie begint volgens Guba en Lincoln met het genereren en articuleren
van issues, ontwikkelt zich via een onderhandelingsproces, en kan eventueel
uitmonden in een gedeelde constructie over de bevindingen en uitkomsten. Ofschoon
consensus de inzet is, wordt onderkend dat een gedeelde constructie niet altijd een reële
uitkomst is. Ervan uitgaande dat verschillende actoren verschillende waarden en
belangen hebben, moet de onderzoeker zijn voorbereid op conOicten en onenigheid als
uitkomst van het interactieve evaluatie proces. Responsieve evaluatie wordt op zo'n
manier uitgevoerd dat het de evaluator en betrokkenen een verhoogd inzicht geeft in
hun eigen situatie en dat zij passende acties voor verandering omwikkelen. Het gaat er
echter allereerst om dat mensen een beter inzicht krijgen in zichzelf, in wie zij zijn. in
wat de betekenis is van hun activiteiten. Actie is niet in alle gevallen belangrijk, waar het
om gaat is dat de onderzoeker mensen stimuleert en voorziet van tactieken om gevolg te
geven aan hun recht op actie 21 (Lincoln, interview, 1994). Guba en Lincoln's politieke
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aspiratie is om het actorschap van de mens te herstellen: mensen maken constructies
van de hen omringende wereld en passen hun constructies aan op basis van nieuwe
informatie. Actoren, zo veronderstellen zij, stellen zich hierbij actief op door op zoek te
gaan naar nieuwe informatie. Voorts zijn mensen in staat tot (zeiO re-constructie, dat
wil zeggen dat zij hun biografie en gebeurtenissen tot onderwerp kunnen maken van reconstructie (wie was ik, wie ben ik, en wie zou ik willen zijn?). Verondersteld wordt dat
mensen bereid zijn om te handelen op basis van deze reconstructies. Responsieve
evaluatie doet, met andere woorden, een appèl op deze vermogens en wil processen van
re-constructie faciliteren.
Responsieve evaluatie kan leiden tot een reconstructie van 'vastgeroeste'
constructies door mensen te confronteren met andere constructies zodat ze dingen in
een ander licht gaan zien. Constructies worden telkens opnieuw uitgedaagd wanneer
nieuwe informatie enlof een betere verwerking van informatie beschikbaar komt. Dit is
echter niet onproblematisch: constructies22 hebben de neiging om zichzelf te
bevestigen, omdat mensen zijn geneigd om alleen die informatie te filteren die past in
het onderschreven waamemingskader: "Een constructie z;ll waarschijnlijk zichzelf
bevestigen. \Vat geldt als infonnatie ofbewijs binnen die constructie wordt gedeeltelijk
bepaald door de constructie zelf C.') Constructies zijn dus zelf-bevestigend en zelfvernieuwend. Constructies, zoals andere vormen van kennis, zijn in staat om
contIflsterende bewijzen af te schennen, door hun eigen aard." (ibid, p. 145) Het
induceren van veranderingen is niet een zaak van het verhogen van het bewustzijn of
het introduceren van nieuwe rationele ovenvegingen, maar "een zaak van het begrijpen
van de problematische aard van constructie." (ibid, p. 145) Constructies zijn verankerd
in beelden die mensen van zichzelfhebben. Mensen hebben de neiging om verstrikt te
raken hun zelf-beelden, en verandering vereist het vermogen om deze zelfbeelden te
zien en kritisch te beschouwen. Responsieve evaluatie doet een beroep op het vermogen
van mensen om hun eigen werkelijkheid te her-kaderen. De inzet is om het palet van
mogelijke constructies te verrijken, bestaande constructies beter te informeren en
onjuiste constructies te corrigeren. Deze her-educatie kan mensen persoonlijk
bevrijden en bekrachtigen, en uitmonden in sociale transformatie.

3 .3.3

Evaluator als bemiddelaar, facililalor en change-agent

In een responsieve evaluatie verschuift de focus van doelen, intenties en
beslissingen naar de issues van belanghebbenden. Deze zijn in de meeste gevallen niet apriori voorspelbaar, waardoor het vooraf selecteren en ontwikkelen van instrumenten
onmogelijk wordt. Verder geldt dat zelfs als de issues geconstrueerd zijn, deze vaak
vanwege hun aard niet met behulp van bestaande instrumenten, of die op conventionele
manierworden ontwikkeld, gemeten kunnen worden. Dat komt omdat veel issues niet
over technische vragen gaan, maar sociale, politieke, religieuze, culturele, esthetische
en andere niet technische aspecten betreffen (Guba en Lincoln, 1987, p. 82).
Conventionele ontwerpen, instrumenten en methoden schieten hier tekort. Om een
responsieve evaluatie te kunnen uitvoeren zijn adaptieve en 'herprogrammeerbare'
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waarnemingsinstrumenten nodig. De mens is daartoe het best in staal. Vandaar dat een
responsieve evaluator zelfinstrument is. Een mens is flexibel en responsief en beschikt
(in potentie) over vermogens om fijne nuances en subtiele variaties waar te nemen en
om dit helder en indringend over te dragen aan anderen. De vereiste ambachtelijke
vaardigheden onderscheiden zich in die zin dat een responsieve evaluator goed moet
kunnen observeren en interviewen. Voorts moet zij ofhij kunnen schrijven als een
historicus om op verhelderende en indringende wijze beelden over te dragen.
Gubaen Lincoln menen dat beleidsevaluatie onvermijdelijk een politieke
agenda dient en instrument wordt voor strategische positionering (ibid, p. 79).
Pluraliteit van waarden en belangen leidt onvermijdelijk tot pluraliteit van oordelen
over het beleid en de wenselijkheid van veranderingen. Dikwijls bemoeilijkt deze
pluraliteit de communicatie tussen actoren. In geval van conflicten kan het zelfs tOt
impasses leiden, terwijl evaluaties juist worden verricht om verbeterende verandering te
induceren. Er kan in geval van onenigheid of conflict geen actie worden ondernomen
tenzij één of ander compromis wordt bereikt tussen de variëteit van interpretaties (of
één van de vele actoren moet over voldoende macht beschikken om het besluitvormingsproces te domineren, een conditie die steeds zeldzamer wordt in een
democratische, pluralistische samenleving). Verschillen in constructies over het beleid
en de wenselijkheid van veranderingen worden niet opgelost door louter rationele
argumenten, maar door politieke onderhandeling (ibid, p. 80). De evaluator vervult
hierin een belangrijke rol als bemiddelaar en facilitator. Het is aan de evaluator om
voorwaarden te scheppen voor een open onderhandelingsproces tussen gelijkwaardige
gesprekspartners. Soms treedt de evaluator daarbij op als advocaat om hen die in een
achterstandspositie verkeren te ondersteunenD. Om de communicatie en uitwisseling
te faciliteren expliciteert de evaluator ideeën, vragen en antwoorden die leven bij
partijen. De evaluator is daartoe in staat, omdat hij of zij zich intensief heeft bewogen
tussen participanten, belanghebbenden en respondenten en daarmee een gevarieerder
beeld heeft van de set van constructies dan ,vie ook. De rol van bemiddelaar en
facilitatorvereisen interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden in de sfeer van
samenwerking, onderhandeling en conflicthantering.
Een responsieve evaluator moet voorts om effectief te zijn diversiteit
appreciëren, uiteenlopende waarden en interpretaties respecteren en kansen om
verschillen bespreekbaar te maken verwelkomen. Het is iemand die over persoonlijke
kwaliteiten als eerlijkheid, respect en moed beschikt (ibid, p. 85). Zijn of haar integriteit
moet boven alle verdenking staan. Zonder dat verliest een responsieve evaluator een
ingrediënt zonder welke een responsieve evaluatie niet kan worden uitgevoerd:
vertrouwen. Er mag ook geen twijfel bestaan ten aanzien van de professionele
competentie; training en ervaring die niet alleen ambachtelijke vaardigheden maar ook
sociale, politieke en interpersoonlijke vaardigheden betreffen moeten duidelijk
demonstreerbaar zijn. Verder moet een responsieve evaluator ambiguiteit en frustratie
tolereren en zich bewust zijn van de mogelijkheid dat hij of zij gebruikt kan worden
door cliënten of andere machtige partijen, alsook van het feit dat belanghebbenden,
individueel of in groepen, kunnen liegen, misleiden, maskeren ... Om samen te werken
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en actoren niet \'oor een fait accompli te stellen, moet de evaluator een deel van de
controle over de evaluatie prijsgeven.

Verdere verschuiving van betekenis door verplaatsing
Guba en Lincoln interpreteren het door Stake ge introduceerde begrip
'responsieP op een bepaalde manier, en hiennee verschuift de betekenis in andere
richting dan bijvoorbeeld in handen van Thomas Schwandt. Tenvijl eerstgenoemden
zich herkennen in de meer democratische en ethische werkwijze, voelt Schwandt zich
vooral aangetrokken tot de 'antropologische sensitiviteit' voor de concrete details en
beleefde ervaringen van mensen (l990a) en de morele dimensies van evaluatie (1989a;
1991). Net als Stake spreekt Schwandt over evaluatie als een zaak van de evaluator; deze
moet een poetische beschrijving maken die bijdraagt aan het verhogen van het
bewustzijn. Schwandt (interview, zomer 1994) vergelijkt de evaluator ook wel met een
'sociale criticus'; diens functie is om de voorhanden zijnde perceptie te verrijken door
een intenser, scherpzinniger, levendiger beeld onder de aandacht te brengen H . Guba en
Uncoln, en in navolging van hen ookJennifer Greene, benadrukken daarentegen dat
evaluatie eengezmnCIIlijlu onderhandeling is tussen de evaluatoren belanghebbenden.
Robert Stake's pleidooi voor een verruiming van de publieksgroepen \'oorwie de
evaluatie wordt verricht, wordt door hen geradicaliseerd door te stellen dat evaluatie
met anderen moet worden uitgevoerd. De evaluator is in hun ogen niet in de eerste
plaats een sociaal-antropoloog of sociaal criticus, maar vooral een facilitator,
bemiddelaar en change-agent. De verschuiving van de betekenis van het begrip
'responsid houdt hiennee niet op. In een geval waar de evaluatie werd geïnspireerd
door het werk van Guba en Lineain. treedt een subtiele verschuiving van betekenis op
door verplaatsing naar een andere context.

3.4

Overbruggen van communicatiestoornissen

Begin 1991 benaderde de gemeente Rotterdam het Nederlands Instituut voor
Maatschappelijke Opbouw (momenteel het Verwey-Jonker instituut) met het verzoek
om een 'procesevaluatie' uit te voeren naar sociale vernieuwing. Het onderzoeksinstituut ging akkoord met de opdracht en voorjaar 1991 werd gestart met de opzet en
uitvoering van de evaluatie. Het project werd in januari 1994 afgerond met een
syntheserapport. Daarin staat dat het "belangrijkste kenmerk van de onderzoeksaanpak
was dat we probeerden om verschillende 'lezingen' ('constructies') van zoveel mogelijk
betrokkenen met elkaar te confronteren, om zo tot een gedeelde constructie te komen."
(Fortuin, 1994a. p. 71) Aangegeven wordt dat criteria voorbeoordeling niet eenzijdig
konden worden ontleend aan de beleidmaker. Laatstgenoemde deed volgens de
evaluator juist een beroep op andere actoren om het 'beleid' een betekenisvolle inhoud
te geven. Dat was bijvoorbeeld de reden waarom in de beleidsnota van de gemeente een
aantal pagina's onbeschreven was. De blanco bladzijden symboliseerden een
uitnodiging aan alle burgers en ondernemers om ideeen te genereren om sociale
vernieuwing tot een succes te maken. De onderzoeker probeerde de wens om een
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nieuwe verhouding tussen overheid en burgers gestalte te geven, te ondersteunen door
communicatiestoornissen en botsende beleidsstijlen te beschrijven als startpunt voor
een dialoog (ibid p. 7). De onderzoeker zag zich voor de opgave staan om als een soort
tolll de communicatie tussen naast elkaar bestaande groepen te faciliteren. Methodisch
betekende dit dat "we niet uit kunnen gaan van een vooropgezet begrip van sociale
vernieuwing. We moeten nagaan welke betekenis het begrip in de praktijk krijgt in de
handen van verschillende actoren, en hoe die verschillende betekenissen elkaar
beînvloeden" (Fortuin en Hovingh, 1992, p. 9).
De evaluatie vond plaats in drie actiegebieden (Het Nieuwe Westen, de
omliggende wijken van de Kop van Zuid en Hoogvliet)l5. Deze 'gevallen' waren gekozen
op basis van hun onderlinge verscheidenheid in sociaal-geografisch opzicht, qua
noodzaak van sociale vernieuwing, en qua leiderschap. De vraagstelling was open:

"Op wellle manier dragen procesmatige aspectelI van sociale vemiellwillgsactiviteiten in de drie actiegebieden bij aan de vergroting van de

vitaliteit van relaties in Jlet maatsdwppelijlle veld. Welhe positie nemen
bewoners daarbij in?" (ibid, p. 18).
Het ontwerp was niet vooraf vastgelegd, maar werd gestuurd door de
gesignaleerde knelpunten en de betekenissen die betrokkenen in de drie actiegebieden
aan het begrip sociale vernieuwing verleenden. Na een eerste globale verkenning van de
drie actiegebieden volgde een eerste voortgangsnota (Fortuin, 1991), waarin de drie
gebieden worden geschetst. De uniciteit van de gevallen wordt benadrukt door de
gebieden als aparte 'gehelen' te beschrijven. Wel wordt een vergelijkbare opbouw
gehanteerd; de plaats van handeling, het actorennetwerk, en de knelpunten. \Vaar in de
Kop van Zuid en omringende wijken de bewonersorganisaties het voortouw nemen,
staat in Hoogvliet de deelgemeente centraal. Wel tracht men in elk gebied, elk op zijn
wijze, de mogelijkheden voor de bewonersinbreng te versterken. In zijn algemeenheid
signaleerde de onderzoeker dat voortdurende reorganisaties en wisselingen van
personen op gemeentelijk niveau de opbouw van relaties in de wegstaan. Als
aanbeveling werd opgenomen dat een meer stabiele organisatie en gedifferentieerde
interactie bevorderend kan werken als het gaat om de samenwerking.
Na deze globale verkenning werd het onderzoek verlegd naar 'sociale
uitvindingen'. Aan betrokkenen in de actiegebieden werd gevraagd om te beschrijven
wat sociale vernieuwing voor hen betekende en welke 'sociale uitvindingen' zij als
voorbeeld van sociale vernieuwing beschouwden. Zo ontwikkelde het ontwerp zich in
samenspraak tussen de onderzoeker en betrokkenen. In elk gebied werd een bepaald
project aangewezen. In een van de wijken in de Kop van Zuid was dat het project 'Punt
50'. De onderzoeker benadrukte dat dit project geen eenduidige betekenis had:

"Er zijn mensen die het eell speel-o-theelllloemen, voor anderen is liet eeu
Înjonnatiepllllt Gezondheid (eli in liet beghilloemden ze het eell wijllgezondheidswijzer), voor anderen is liet vooral eC/l ontmoetingspunt voor
72

vrouwen hl Feijwoord.)e InUIt liet ool~ zien als ew sociaal vemiellwiugsproject, en als we het toch over sociale vemieuwing l1ebbw, liet is ooh de
werllpleh van een Banenpooler. DJ wat dadlt je va/l 'speerpunt van liet
Gezonde Stadbeleid', misschien wel deel van de intemationale Gezonde
Stadbewegillg, met verbindingen /laar de Wereldgezondheidsorganisatie. We zullen zÎen dat liel ejgenlij}~ van alles wat is" (ibid, 1992, p. 23).

Wat de onderzoeker nagesprekken met betrokkenen in de wijk Feijenoordopbouwwerkers, vrOuwen, deskundigen van de Gemeentelijke GezondheidsDienst
(GGD), gemeente-ambtenaren etcetera - onder meer interesseerde, was de
(on)gelijkwaardige samenwerking tussen gemeentelijke diensten en bewoners. Andere
issues waaraan de onderzoeker aandacht heeft gegeven in dit specifieke actiegebied zijn
de struc~urele problemen en de spanning tussen 'traditionele waarden' en sociale
vernieuwing.
Wat betreft de samenwerking constateerde de onderzoeker dat uit de veelvoud
aan betekenissen toegekend aan Punt 50 er op gemeentelijk niveau een bepaalde
betekenis ging overheersen, namelijk van Punt 50 als zijnde een gezondheidszorgproject. De onderzoeker probeerde het proces van betekenisgeving te traceren. Hij
signaleerde dat diegenen die het initiatief namen tot het project - een groep
laagopgeleide vrouwen die elkaar al jaren ontmoetten in een buurthuis - het gevoel
hadden dat anderen zich het project tOeèigenden zonder oog te hebben voor de
betekenis die de initiatiefneemsters aan het project toekenden. De onderzoeker vreesde
dat wanneer 'Punt 50' te boek zou komen te staan als een 'Gezonde Stad' project de
waarde (en de allocatie van middelen) ervan eenzijdig zou worden beoordeeld in
termen van gezondheidswinst. In een memo van 30 augustus 1993 waarin de
onderzoeker al schrijvende probeerde te achterhalen hoe dit proces werkte, staat te
lezen dat het probleem niet eenzijdig bij politici ligt die aandringen op zichtbare
resultaten, maar eveneens verweven is met de strijd binnen de GGD tussen hen die
Gezonde Stad zijn toegenegen maar geen adequate beoordelingsmaatstaven kunnen
vinden en zij die gezondheidswinst wensen te operationaliseren in medisch-epidemiologische indicatoren. Om dit proces te keren probeerde de onderzoeker zijn invloed aan
te wenden door de betekenis van direct betrokken burgers meer gewicht te geven in zijn
onderzoeksverslag, en door de problematiek in een wetenschappelijk artikel uiteen te
zetten (Fortuin, 1993).
Zoals gezegd hechtte de onderzoeker eraan om verschillende actoren die
elkaar normaliter niet ontmoeten gez<lmenlijk in gesprek te brengen en communicatie·
stoornissen te overbruggen. Hij maakte hierbij een keuze om meer gewicht toe te
kennen aan bewoners in het geval waarin hun ervaringen onder tafel dreigden te
geraken. De,tijdelijk opgezette formele platforms26 vervulden hierin een belangrijke
functie. Daar werden bijvoorbeeld de concept-rapportages besproken. Ook de 'member
checks' vervulden hierin een belangrijke functie: ~Een aanzienlijk aantal van hen
(respondentenl heeft dat zeer gewaardeerd (terugkoppelen van de tekst van hun
interviewl .. Sommigen lieten de tekst onder collega's circuleren om met hen van
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gedachten te wisselen over onderwerpen die aan de orde waren gekomen" (Fortuin en
Hovingh, 1992, p. 15). Zo facilileerde de evaluatie de onderlinge interactie en
communicatie, waarbij de evaluator overigens constateerde dat niet alle actoren even
actief konden investeren en worden betrokken gelet op de complexe 'infrastructuur',
vereiste competentie tot onderhandeling, en interesse. Onderhandelen vindt altijd
volgens bepaalde spelregels plaats, die voor de ene belanghebbende gemakkelijker
hanteerbaar zijn dan voor de andere. Ervaring leerde dat condities voor het onderzoek
zijn gelegen in het open staan voor andemmns constructie, bereidheid om te veranderen
en om van elkaar te leren. Het paradoxale is dat een dergelijke houding niet kan worden
afgedwongen, en zeker niet met een contract (Abma, 1992; Fortuin, 1994b).
"Om lering te trekken" uit de "vluchtige empirie" werden tussendoor een
intern voortgangsverslag (oktober, 1991) en een tweetal bestuurlijke nota's Berichten uit
de Samenleving (november, 1992; december 1993) gepresenteerd als inbreng voor de
politieke besluitvorming. Deze rapportages hadden niet "de status van een
eindoordeel", maar vonnden een basis om met elkaar in gesprek komen. In de tweede
nota worden bijvoorbeeld de drie door deelnemers aangewezen 'sociale uitvindingen'
op het terrein van sociale vernieuwing nader geportretteerd. Hier treft de lezer onder
meer een nauwgezette beschrijving van het zojuist al aangehaalde project 'Punt 50' in
Feijenoord. De lezer krijgt rijk geschakeerde beschrijvingen. De impressionistische stijl
en het 'natuurlijk' taalgebrUik geven de lezer een soort plaatsvervangende ervaring.
Authenticiteit wordt onder meer bereikt door het in de marge opnemen van citaten van
onderzochten en fragmenten uit dag- en logboeken. De wetenschappelijke legitimiteit
wordt versterkt door het citeren van auteurs, een uiteenzetting van gevolgde procedures
om de geloofwaardigheid te bevorderen, en het opnemen van een zogenaamd 'auditrapport'waarin een 'auditor' (een soort boekhouder die de kwaliteit van het onderzoek
bewaakt) een verklaring aflegt (Abma, 1994b). Door het auditrapport als bijlage op te
nemen in het evaluatierapport wordt het lezerspubliek in staat gesteld om te bepalen of
de bevindingen zijn gegrond in de 'ruwe' data, en of de wijze waarop de data zijn
verwerkt tot een argument logisch en coherent is. Om de interpretatie niet op een
gezaghebbende wijze "dicht te timmeren" en lezers de gelegenheid te geven om de tekst
zelf te interpreteren zijn geen conclusies en aanbevelingen gefonnuleerd. Wel zijn in het
syntheserapport "enige lessen" getrokken uit de opgedane en'aringen.

3.5

Opvattingen over beleid) kennis, wetenschap en samenleving

Tot nu toe zijn verschillende interpretaties van het door Robert Stake
geintroduceerde begrip 'responsieP besproken. Stake benadert een geval met de vraag
welke problemen betrokkenen in die specifieke situatie ervaren en gaat te werk als een
sociaal-antropoloog die sensitief is voor beleefde en'aringen van mensen. Het doel is om
inzicht te geven, in plaats van te verklaren. Thomas Schwandt (1989a; 1990a; 1991)
ziet zichzelf als sociale criticus die mensen in lokale gemeenschappen bewust maakt van
de waarde van bepaalde activiteiten. Egon Guba en Yvonna Lincoln zijn geinteresseerd
in de uiteenlopende betekenisconstructies en de acties die verschillende
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belanghebbenden op grond daan'an nemen. Evaluatie is een vorm van onderhandeling
en de evaluator treedt op als facilitator, bemiddelaar en change-agent. Het doel is
gelegen in het bereiken van een gedeelde constmctie, en als dat niet lukt, in een
verhoogd (wederzijds) begrip en verandering in tennen van re-constmctie van
opvattingen. Waar Guba en Lincoln ervan uitgaan dat communicatie relatief soepel
verloopt als daar afspraken over worden gemaakt, toont Fortuin zich gevoelig voor de
stoornissen in de communicatie tussen belanghebbenden. Hij heeft weinig vertrouwen
in 'legalistische oplossingen', zoalseen contract, om onderlinge relatÎes te reguleren.
Het doel is gelegen in het overbruggen van de kloven tussen naast elkaar bestaande
groepen, bijvoorbeeld tussen gemeentelijke instanties en bewoners. Hierbij ziet Fortuin
meer een rol weggelegd als tolh dan als bemiddelaar, facilitator of change-agent. De
verschillen tussen de auteurs zijn belangrijk, maar niet groot, zeker wanneer ze worden
vergeleken met de opvattingen over beleid, kennis, wetenschap en samenleving in
dominante discoursen.

3.'.1

Beleid als praktijk in een zelfsturende samenleving

Beleid is in de ogen van besproken auteurs geen instrument, maar een
complexe en dynamische praktijk die vorm krijgt in een samenspel tussen vele actoren
(Kensen, 1995b). In afwezigheid van een centrale sturende actor, zullen actoren met
elkaar onderhandelen 21 . In dit spel dient een beleidsnota als een grensobject
waaromheen een spel wordt gespeeld (van der Lyke, 1994). Maatschappelijke
problemen worden niet 'opgelost' door objectieve indicatoren en abstracte kennis te
genereren, rnaar moeten telkens opnieuw worden doorleefd en venverkt door mensen
in specifieke situaties. Uitvoerende professionals spelen hierin een belangrijke rol. Zij
zullen in confrontatie met de concrete eisen en gebruikmakend van de bestaande
beleidsmimte maatregelen afsternmen op de lokale situatie. In dat opzicht kan worden
gesproken van een zelfsturende (versus verwetenschappelijkte) samenleving
(Schwandt, 1992). Het heeft daarom weinig zin orn te streven naar optimale
oplossingen voor het aanpakken van maatschappelijke problemen die worden
gedemonstreerd en getest in de samenleving, en waarin na een eventuele fase van
ontwikkeling en modificatie 28 een evaluatie uitsluitsel moet geven over de merites zodat
het beleid als een soort blauwdmk breder geimplementeerd kan worden. Vaak wordt
door onderzoekers die conventionele wetenschapsopvattingen praktiseren wel
onderkend dat de algemene oplossing moet worden afgestemd op of aangepast aan de
specifieke situatie. Dit is een onderkenning van lokale, contextuele verschillen. Het
probleem is echter dat een conventionele methodologie met eisen ten aanzien van
interne validiteit de context zoveel mogelijk uitsluit, en daarmee het gevaar loopt om als
irrelevant te worden afgedaan op lokaalniveau. Dit verklaart mede de onderbenutting
van gegevens (Guba en Lincoln, 1989, p. 37).
Het heeft uitgaande van beleid als een discursieve praktijk weinig zin om beleid
te beoordelen naar de mate waarin de uitvoering conform de plannen en beleidsdoelen
is uitgevoerd. Responsieve evaluatie richt zich niet op het ontdekken van de algemene
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werking, maar op het verhelderen van specifiek beleid in lokale contexten.
Uitgangspunt is de constatering dat als een beleid is toegesneden op een bepaalde
situatie dit nog niets zegt over de waarde ervan onder andere omstandigheden. Het
succes of falen van beleid is altijd afhankelijk van lokale contexten, lokale
belanghebbende en lokale waarden (Gubaen Lincoln, 1989, p. 107). Wat 'werkt' ineen
bepaalde context hoeft niet noodzakelijkenvijs ook te werken in een andere context.
Oplossingen kunnen niet zonder meer worden toegepast in andere situaties;
oplossingen worden net zoveel beïnvloed door de specifieke lokale context als zij deze
zelfbeinvloeden. Het is niet mogelijk om te garanderen dat een bepaald beleid overal en
voor altijd kan worden gebruikt. Natuurlijk kan men op basis van de verrichte
evaluaties bedenken ofhet beleid ook zal werken in andere situaties, maar dat vereist
dat men beschikking heeft over rijk geschakeerde beschrijvende infonnatie van zowel
de setting waarin de evaluatie plaatsvond alsmede van de context waar naar toe men het
beleid wil overdragen. Daarom zegt Kees Fortuin: "Lessen trekken uit dit onderzoek
zonder daarbij de beschrijving van de situatie te betrekken waaruit lessen getrokken
worden, bevestigt waarschijnlijk alleen maar het denken in blauwdrukken, waar \vij ons
tegen verzetten." (Fortuin en Hovingh, 1992, p. 189). Daar oplossingen variabel zijn en
geen algemene strekkingskracht bezitten is de taak van een responsieve evaluator
primair gelegen in het beschrijven en interpreteren van unieke situaties. Het is de
lezer/gebruiker die uiteindelijk het beste kan beoordelen of kennis overdraagbaar is van
de ene context naar de andere. Er is altijd een vertaalslag nodig, een aanpassing en
afstemming op de specifieke eisen van een bepaalde situatie.
Een tweede belangrijke karakteristiek van lokale contexten waarin het beleid
wordt gepraktiseerd is de waarden·pluraliteit van de belanghebbenden waarvoor de
evaluatie wordt verricht (Guba en Lincoln, 1987, p. 74). Daar \vij leven in een plurale
samenleving wordt de evaluator geconfronteerd met verschillende waarden (Guba en
Uncoln,1989, p. 35). Het plurale waardepatroon leidt tot de onvermijdelijke conclusie
dal een bepaald beleid als waardevol kan worden aangemerkt door de ene groep, tenvijl
de partij die andere waarden aanhangt haar als waardeloos kan verwerpen.
Conventionele evaluaties neigen de doeleinden van beleid te accepteren, en vertonen
daarmee een 'management bias' (ibid, p. 32). Beleidmakers claimen een monopolie in
het formuleren van vragen, hetgeen anderen hun politieke rechten ontneemt. Vaak
bestaat er een 'behaaglijke relatie' tussen beleidmaker en evaluator die tot beider
voordeel strekt: "de eerste blijft buiten schot en de tweede verzekert zich van inkomen,
en een vervolg·contract" (ibid, p. 38). Er is geen noodzaak om beleidmakers uit te
sluiten, maar het uitgaan van consensus betekent het uitsluiten of negeren van
verschillen en het domineren van één bepaalde visie, wat geen recht doet aan de
pluraliteit van waarden (ibid, 37). Een onderzoeker die responsieve evaluatie
praktiseert wil recht doen aan pluraliteit en zoveel mogelijk belanghebbenden een kans
geven om hun ervaringen, waarden en belangen kenbaar te maken en uit te \visselen in
een gesprek.
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3'.2

Rijk geschakeerde en gesitueerde kennis

In de teksten van besproken auteurs wordt kennis gezien als de uitkomst van
een actieve interpretatie (versus passieve onthulling) door de onderzoeker. Dit vloeit
voort uit het idee dat mensen actieve constructors zijn van 'de' werkelijkheid: zij
interpreteren en eTceren hun werkelijkheid. Persoonlijke ervaringen en 'tacit
knowiedge' (stilzwijgende kennis) spelen hierin een belangrijke rol. Robert Stake kent
hierbij een grote macht toe aan de onderzoeker, en heeft relatief weinig vertrouwen in
sociale mechanismen ter correctie van de persoonlijke bias. Representatie is in zijn ogen
uitermate problematisch; we denken dat de wereld buiten ons is gelegen, terwijl het
misschien niet meer is dan een mentale weerspiegeling van wat we zelf ervaren (Stake en
Kerr, 1994). Ironie en het spotten met 'de' werkelijkheid is een strategie om de lezer te
herinneren aan de radicale feilbaarheid van kennis; dat kennis altijd persoonlijk en
cultureel gekleurd en incompleet is (ibid, p. 3). Het werk van de Belgische schilder René
Magritte vormt hierbij een inspiratiebron; hij anticipeerde aan het begin van deze eeuw
al op de acceptatie van het idee dat kennis wordt geconstrueerd, en niet ontdekt of
onthuld (zie reproductie aan het begin van dit hoofdstuk).
Guba en Lincoln (1989) benadrukken dat onderzoekers 'de' werkelijkheid niet
op hun eentje betekenis verlenen. Kennis is een product van een sociaal~politiek onderhandelingsproces. Mensen zijn verschillend gesocialiseerd, en daannee verschillen hun
referentiekaders eveneens. Dit impliceert dat mensen niet per definitie dezelfde
betekenis hechten aan 'de' werkelijkheid, maar dat zij in intensieve interacties tot
gedeelde constructies kunnen komen. Er is met andere woorden niet één waarheid. Wat
waarheid is, is relatief en gebonden aan de sociale context waarin deze zich ontvouwt.
Het is daarom dat een responsieve evaluator continU alert dient te zijn, moet zoeken,
naar uitdagingen voor de heersende constructie, om datgene wat wordt aangehangen te
verfijnen, te veranderen, of zelfs te verwerpen in het voordeel van iets anders. Indien
niets anders, dan vervangt responsie\'e evaluatie de zekerheid, zO gemakkelijk
verondersteld door de conventionele onderzoeker, overtuigd als zij of hij is van de
gevonden 'realiteit', met de ambitieuze bescheidenheid die past bij het inzicht dat
iemand nooit kan weten hoe de dingen werkelijk zijn; dat iemands constructie over hoe
de dingen zijn is gecreeerd door het onderzoek zelf en niet wordt bepaald door een of
ander mysterieuze 'natuur' (Guba en Lineain, 1989, p. 47-48). Deze auteurs wensen
anderen te beschermen tegen hen die menen de Waarheid gevonden te hebben. Zij
verzetten zich tegen het totalitaire karakter dat een aanspraak op 'feiten' kan hebben z9 .
Betrokkenheid en empathie wordt door alle besproken auteurs belangrijk
gevonden. Het idee dat de onderzoeker-onderzochte relatie objectief en afstandelijk
kan en moet zijn, wordt verworpen 30 . Interactie tussen object en subject is
onvermijdelijk. Zeker het onderzoeks'object' in de sociale wetenschappen maakt het
onmogelijk om een niet-interactieve positie in te nemen. Simpel gezegd: objecten,
vooral als het mensen zijn, hebben de neiging om terug te praten. Het is bijna
onmogelijk om zich in te beelden dat menselijk gedrag niet wordt beinvloed door de
context waarin het plaatsvindt. Er wordt zodoende afstand genomen van het
(post)positivisme; volgens deze theorie heeft de werkelijkheid een objectief karakter.
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De werkelijkheid is kenbaar, mits we beschikken over perfecte waarnemingsapparaten.
Daarmee wordt niet het geloof verlaten dat we eens (als we de beschikking hebben over
perfecte instrumenten) kunnen doordringen in de werkelijke realiteit. Dus ofschoon het
post-positivisme erkent dat 'subjectiviteit' onvermijdelijk is, blijft objectiviteit
behouden als een regulerend ideaal. Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van een
gemodificeerde experimentele methodologie die zowel de vertekening door de
onderzoeker alsmede de verstoring door de omgeving controleert. Het object-subject
dualisme wordt hiermee binnen het post-positivisme niet verlaten, maar vervangen
door de notie van reactiviteit, gecontroleerd door een stringente methodologie. Hoewel
Stake en de andere besproken auteurs afstand \villen nemen van het object-subject
dualisme dat mensen reduceert tot objecten, wordt op het moment dat allerlei
methodische strategieen, procedures en criteria worden geïntroduceerd in zekere zin
toch weer teruggevallen op het idee dat het mogelijk is en moet zijn om de ware of
oorspronkelijke betekenis te kennen. Deze inconsistentie treedt ook aan het licht
wanneer auteurs streven naar een gelijktrekking van verschillende betekenissen tot een
gedeelde constructie. Ik kom hier in hoofdstuk 4 uitvoerig op terug.
Er wordt door deze auteurs veel waarde gehecht aan het bestuderen van unieke
gevallen. Deze worden bewust geselecteerd om zoveel mogelijk interessante infomlatie
te verkrijgen. Gevallen worden dus niet a-select gekozen als een dwarsdoorsnede van
de populatie, zoals gebruikelijk wanneer wordt gestreefd naar context-vrije kennis en
nomothetische generalisaties. Het doel van een responsieve evaluatie is juist gelegen het
verschaffen van tijd- en plaatsgebonden kennis. Het is de gebruiker, en niet de
onderzoeker, die op basis van ervaringskennis generaliseert. De onderzoeker moet rijk
geschakeerde beschrijvingen maken om deze 'naturalistische generalisatie' te
ondersteunen. Niet alleen het concept van generalisatie wordt daarmee
geherformuleerd, dat geldt eveneens voor het daar nauw mee verweven concept van
causaliteit. Auteurs kennen vooral waarde toe aan complexe patronen, aan meerzijdig,
wederzijds interacterende relaties. Deze patronen kunnen worden vergeleken met een
quilt; er is een zekere ordening, maar deze is niet gedetermineerd of determinerend.

Quilt.
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De wereld is zo gecompliceerd, chaotisch en verweven dat het bijna
onmogelijk is om alle draden die al deze interacties verbinden te ontrafelen. Een vlinder
in Bejing kan een stonn ontketenen in New Vork. Voorts hebben deze interacties
richting, noch dwingende uitkomst. Patronen kunnen iets van deze complexiteit
begrijpelijk maken door gebeurtenissen te relateren aan een set van andere onderling
verbonden gebeurtenissen. Het denken in patronen complementeert het idee van
holisme/contextualisme. Door zich te richten op het patroon van elkaar wederzijds
beïnvloedende gebeurtenissen wordt indirect afstand genomen van eenvoudige
manipuleerbare sturing. Er wordt waarde gehecht aan idiografische -lokale, gesitueerde
of geval-specifieke - interpretaties. Dit lijkt voor de hand liggend gezien de opvattingen
over verklaringen als patronen.
De tijd- en plaatsgebonden kennis en complexe interpretaties komen tot
uitdrukking in de slijt van presenteren. Rijk geschakeerde portretten geven tijd- en
plaatsgebonden infonnatie. Gebeurtenissen staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar
verweven in een bijna onontwarbare kluwen die niet een gedetermineerde richting
heeft. Personen spelen een belangrijke rol in verhalen, en er is veel oog voor
toevalligheden. Kees Fortuin zegt: "De alles overheersende indruk die wijzelf aan het
onderzoek overhouden is dat het leven heel anders in elkaar kan zitten dan het model
dat wij ervan hebben geconstrueerd. Wij hebben in Feijenoord gezien hoe weinig
planmatig de ontwikkeling van een project kan verlopen, hoezeer het afhankelijk is van
'toevalligheden'" (Fortuin en Hovingh, 1992, p. 189). En verderop: "Wanneer we de
werkelijkheid via een beleidsmodel benaderen, dan zien we kennelijk dingen over het
hoofd. En wanneer we vernieuwen, dan vernieuwen we de dingen die we relevant
vinden om te vernieuwen. Persoonlijke, irrationele factoren beschouwen we als ruis. Er
lijkt geen logica in te zitten.Je kunt er geen beleid opmaken, dus is het niet belangrijk
als je iets wilt veranderen. Het blijkt echter wel belangrijk te zijn" (ibid, p. 191). Hij
vermoedt dat responsie\·e evaluatie een bijdrage kan leveren aan het verhelderen van die
variabelen die "de ziel van verandering raken" (ibid, p. 192). Hoewel wij natuurlijk
nooit weten hoe veranderingen echt verlopen, geven deze observaties wel aan dat
responsieve evaluatie een ander type kennis genereert. Kennis die mensen plaatsvervangende ervaringen geeft en wellicht geschikter is om acties te genereren.
Om ervaringen op indringende wijze over te dragen worden verschillende
symbolische vormen gebruikt; naast tekst, bijvoorbeeld foto's (zie bijvoorbeeld Stake
e.a, 1991). Dit houdt een erkenning in dat niet alle media even geschikt zijn om
bepaalde ervaringen over te dragen. Woorden schieten soms tekort. Om complexiteit
over te dragen wordt verder veelvuldig gebruik gemaakt van metaforen en andere
stijlfiguren. De figuurlijke manier van spreken stelt de auteur in staat om in een paar
woorden een complex beeld over te drageil. Door te schrijven in een 'natuurlijke' taal
wordt aangesloten bij de ervaringswereld van mensen, en wordt bovendien meer recht
gedaan aan de figuurlijke betekenis van woorden. Het verlies van exactheid wordt
geaccepteerd; een letterlijke, niet-figuratieve wetenschappelijke taal (zo die al mogelijk
is) heeft ook tekortkomingen. Eén van de problemen van een gevalsbeschrijving is dat
het de lezer kan overspoelen met een vloeiende stroom en complexiteit van interacties.
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Maar dat is een onvermijdelijke consequentie van de opvatting over 'de'werkelijkheid:
uitgaande van complexe, multi-interpretabele werkelijkheden waarin oorzaak en
gevolg onontwarbaar zijn, feiten hun betekenis krijgen in de context kan de evalualOr
hooguit patronen inzichtelijk maken. Dat er geen conclusies worden getrokken is geen
kwestie van gemakzucht, maar vormt een uitdrukking van de wens om 'de' multipele
interpretabele werkelijkheid niet op voorhand op gezaghebbende wijze af te sluiten.
Naastschriftelijke worden ook andere vormen van rapportage gebruikt wanneer
bepaalde publieksgroepen dat behoeven; een mondeling rapport, een diapresentatie,
een film, hoorspel, stadsontmoeting, speciaal programma op lokale televisie of radio
etc. De vorm van de meeste evaluatie-producten wordt afgestemd op de behoeften van
publieksgroepen en hangt deels af van hun mogelijkheid om met complex, technisch
materiaal om te gaan (Lincoln en Guba, 1986a).
Onderzoeken wordt onvermijdelijk belnvloed door waarden: a) de keuze van
het probleem en het inkaderen, afbakenen en focussen op dat probleem; b) de keuze
van theorie; c) de keuze van het onderzoeks'paradigma'; en d) de sociale en culturele
normen (ibid, p. 174-177). Onderzoek kan daarmee ofwel waardenresonant (of
congruent) ofwel waarden-dissonant (conflicterend) zijn (Lincoln en Guba, 1985, p.
178). De evaluatie van sociale vernieuwing toont deze resonantie: Fortuin's constructie
van sociale vernieuwing, en zijn ideeën over hoe dit onderzocht zou moeten worden
zijn wederzijds bekrachtigend, en hangen samen met de waarden die hij onderschrijft
en praktiseertJI • Guba en Lincoln menen dat congruentie van problemen, concepten,
en context voorwaarden zijn om betekenisvolle bevindingen te genereren. Harmonie en
consistentie zijn hierbij onderliggende waarden ($chwandt, 1989b). Anderen hebben
meer oog voor de dissonanties waarmee zij als responsieve onderzoekers worden
geconfronteerd (Greene, 1988ab; Kaminsky, in druk; MacTaggert, 1991; Simons,
1987). Het zijn deze dissonanties die mij boeien, want in confrontatie hiermee worden
onderzoekers zich bewust van hun eigen waarden en inconsistenties. Dan voelt de
onderzoeker aan den lijve dat responsieve evaluatie meer is dan een (kwalitatieve)
methode; dat het ongeloofwaardig is wanneer waarden als inclusie, gelijkwaardigheid,
samenwerking en open communicatie in onderhandelingen worden weggegeven om de
evaluatie beter af te stemmen op de setting, maar dat het eveneens hypocriet is om star
vast te houden aan de eigen waarden en identiteit. De zijteksten van hoofdstuk 4 en 5
laten zien dat dit geen conflicten zijn die zich laten oplossen. Het zijn eerder
onoplosbare dilemma's die vragen om improvisatie en serieus spel.
Daar onderzoek door en door waarden-geladen is, en onvermijdelijk bepaalde
belangen steunt, is het innemen van een (politieke) positie niet langer problematisch
(ibid, p. 184). In ieder geval moeten waarden in beschouwingworden genomen en liefst
worden geëxpliciteerd (hetgeen ovenvegend een zaak van reflexiviteit is). (ibid, p. 186).
In geval van responsieve evaluatie zijn de volgende waarden belangrijk: interpretatie,
primaat-der-subject, ontwikkeling en portret tering, pluraliteit, serendipiteit en intuitie,
persoonlijke betrokkenheid en partijdigheid (Schwandt, 1989b). Het moge duidelijk
zijn dat de besproken auteurs hiermee een andere positie innemen dan post-positivisten
die het waarden-vrijheidspostulaat weliswaar vervangen door de opvatting dat waarden

80

een invloed hebben op de selectie van het probleem, de theorie, de methode ende
analyse, maar die blijven vasthouden aan de claim wetenschap te bedrijven vanuit een
politiek en waarden~neutrale positie.

3. 6

Beloften

Onderwijskundige evaluatoren in de Verenigde Staten definiëren
tekortkomingen in beleidsevaluatie in termen van een eenzijdige management bias,
geringe participatie en objectivering van menselijke relaties. RobertStake pleit voor een
'responsieve' evaluatie waarin de evaluator als een sociaal-antropoloog de beleefde
ervaringen van zoveel mogelijk belanghebbenden verheldert zonder zelf een oordeel Uil
te spreken over het beleid. Velen weten zich door deze benadering geïnspireerd. Onder
meer Egon Guba en Yvonna Lincoln. Evaluatie is in hun optiek een vorm van
onderhandeling. Het doel is gelegen in het bereiken van een gedeelde constructie, en als
d.u niet lukt, in een verhoogd (wederzijds) begrip. De evaluator treedt op als facilitator,
bemiddelaar en change~agent. Andere auteurs hebben het begrip 'responsieP weer net
iets anders geinterpreteerd. Afgezien van deze graduele, maar belangrijke verschillen is
beleid in de ogen van deze auteurs een discursieve praktijk die vorm krijgt in een
samenspel lussen vele belanghebbenden. Antwoorden worden daarmee niet gezocht in
een verdere optimalisering binnen de kaders van een positivistische methodologie. Er
wordt gepleit voor een interpretatieve methodologie die het inzicht (in de zin van
Verstellen) in menselijke ervaringen verhoogd. De benadering houdt een aantal beloften
in die als volgt kunnen worden samengevat:
een situationele, contextualistische en kwalitatieve benadering kan aansluiten bij
beleefde ervaringen van mensen, inspelen op specifieke informatiebehoeften en
veranderingen, en recht doen aan de uniciteit vange\'allen;
erkenning van de meervoudige, en soms tegenstrijdige en conflicterende, waarden en
belangendie ophet spel staan is adequaat ineen samenleving waarin pluraliteit een
centrale plaats inneemt en gezag niet automatisch wordt geaccepteerd;
participatie van hen die deskundigzijn en belang hebben bij de uitkomsten \'errijkt de
evaluatie met hun (en'arings)deskundigheid, getuigt van respect en waardering voor
het werk dat zij doen en verhoogt de betrokkenheid om wat met de bevindingen te
doen;
een responsieve houding die antwoord geeft op vragen van de Ander en waarin
ge\'oelens van empathie en consideratie (zonderde negatieve connotatie van
filantropie ofbetutteling) niet worden uitgeschakeld, betekent een waardering van
menselijk le\'en en actorschap.

Al deze beloften maken het de moeite waard om nader te verkennen wat deze
benadering te bieden heeft.
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Noten
Dankzij een buitenlandse studiereis in de zomer van 1994 kon meer inzicht worden

verkregen in de verschillen van opvattingen tussen auteursdie in hun spreken, schrijven en
handelen betekenis geven aan dit discours. De gesprekken met JennlferGreene, Robert Stake,
Thomas $chwandt, en Yvonna Llnealn en Egon Guba zijn verwerkt tot een verslag waarin
controversiële issues worden besproken. Het verslag Is ter correctie enlof aanvulling aan de

respondenten toegezonden, op basis van hun reacties aangepast envoorzienvan een 'agenda
voor onderhandeling'. Voor een meergedetailleerde weergave van de gevoerde discussies en
reacties kan de lezer het definitieve verslag raadplegen (Abma, 1994a).
2
Dit is een lommerrljkevalleJ rond de Wabash rivier die de staten lIIinols en Indiana
scheidt en verbindt.
3

Zie voor een uitvoeriger bespreking van de zogenaamde Tyler-ratlonale hoofdstuk 2.

4
M. Scriven pleit voor een doel-vrije evaluatie waarin de waarde van een object wordt
vastgesteld door via objectieve waarneming verkregen bevindingen te vergelijken met
gefixeerde consumenten-standaarden. Scrlven heeft door zijn aanstelling als hoogleraar aan
de India na Universiteit wel een belangrijke invloed gehad op het gedachtengoed van de May
11group.
5
Oe conversaties continueerden gedurende een aantal jaren, en het werd al snel een
gewoonte dat studenten en andere leden van de faculteit die de bijeenkomst organiseerde
aan deze happening deelnamen (Guba, interview, 1994). De contacten verliepen zeer
Informeel en onderscheidden zich in dat opzicht van andere verbanden, zoals het Evaluation
Network, de Evaluation Research Soclety{in 1987 gefuseerd tot de Amerlcan Evaluatlon
Association) en de Amerlcan Education ResearchAssocIatIon.
6
Dit Is één van de vijf meest geciteerde artikelen op het terrein van onderwijskundige
evaluatie uit de jaren zestig die het denken over onderwijskundige evaluatie in de jaren
zeventig heeft beTnvloed (Smlth, 1981).
7
Het is M. Scrlven die benadrukt dat evaluatie In essentie een waarderende activiteit
Is. In het artikel The methodologyofevaluatlon (1967) waarmee hij als filosoof naam verwierf
binnen het veld, maakt hij een onderscheid tussen evaluatie enerzijds en de meting of doelen
zijn bereikt anderzijds. Volgens M. Scriven gaat het in een evaluatie niet alleen om de vraag of
doelen ziJn behaald, maar in eerste Instantie om de vraag of doelenwaardevof zijn om te
realiseren. In hetzelfde artikel stelt hij dat evaluatie twee functies kan vervullen. Oe functie
van een formatieve evaluatie is het geven van een beschrijving en interpretatie ten behoeve
van verfijning, modificatie, verbetering van een objectlevaluandum. M. Scriven onderscheidt
deze formatieve evaluatie van een summatleve evaluatie, ontworpen om de Impact, uitkomst
of resultaten van een evaluandum in te schatten. HIJ reageert hiermee op l. Cronbach die In
1963 al stelt dat evaluatie vooral een formatieve functie vervult. Scriven's opvattIng dat
evaluatIe een beschrijvende en waarderende component omvat, heeft bij Robert Stake sporen
achtergelaten. Robert Stake staat echter sceptisch tegenover de haalbaarheid en relevantie
van het analytische onderscheid tussen descrIptIe en beoordeling. Voorts is Stake niet de
mening toegedaan dat evaluatie primair een summatieve functie behoort te vervullen. Zie
voor dit laatste punt ook: Egon Guba en Yvonna Lincoln (1981).
HIerwerkten destijds l. Cronbach, T. Hastings, E. House, N. Oenzin, C. Kemmls, l.
8
Mabry en T. Denny.
9
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Het Is de Brit B. MacOonald die in 1970 contact legt met CIRCE. Hij wordt getroffen

doorde sympathieke reactie van Stake en de overeenkomsten in hun opvattingen over (onderwijskundige) evaluatie. Het bezoek wordt vervolgd In 1972 als op het Churchlll College in
Cambridge een informele groep bij elkaar komt met de bedoeling om het contact tussen CARE
en ClRCE verder uit te bouwen. Men ontmoet elkaar nog altijd om de paar jaar. Voor een
uitvoeriger bespreking van de gevoerde discussies en controversen, de specifieke Britse
situatie en ervaringen met het doen van 'democratische evaluatie' In het onderwijs wordt
verwezen naar H. Slmons (1987).
10
Bijna alle evaluaties, zo stelt MacDonald, hebben ofwel een bureaucratisch dan wel
autocratisch karakter. Evaluaties ziJn bureaucratisch als zij een Instrumentele rol vervullen In
het behouden en verbreden van de macht van managers, evaluaties zijn autocratisch als zij de
macht van de onderzoeker bevestigen en versterken door wetenschappeliJke legitimiteit te
geven aan publieke programma's In ruil voor Instemming met de aanbevelingen van de
evaluator. Zelf pleit hij voor democratische evaluatie, die diensten verleent aan de
gemeenschap, waardenpluralIteit onderkent en probeert om een reeks van belangen te
representeren.
11
Robert Stake karakteriseert zijn evaluatie ook wel als een 'intrinsieke gevalsstudie'
(1978; 1994). Dit In contrast met de 'instrumentele gevalsanalyses' die weliswaar het object in
de context bestuderen, maar die erop gericht zijn om te generaliseren; een geval Is dan niet op
zichzelf Interessant, maardient als een Instrument om te komen tot meer algemene kennis.
Voor Stake daarentegen heeft elk geval een intrinsieke waarde; de evaluator heeft tot taak
om het unieke verhaal van dat specifieke geval te belichten en over te dragen.

12
Robert Stake stelt zich niet de vraag door wie een evaluatie uitgevoerd zou moeten
worden. Egon Guba en Yvonna lIncoln doen dit wel, wanneer zij, zo zal straks blijken,
evaluatie voorstellen als een 'onderhandeling' tussen de evaluator en belanghebbenden.

13
Jennifer Greene herkent zich vooral!n de democratische werkwijze en de uitbreiding
van publieksgroepen (interview, zomer 1994).

14
Halverwege de jaren zeventig betreedt Yvonna Lincoln het veld. Als een student van
de assistent professor B. Wolf, die Is getraind door Robert Stake en T. Denny, wordt zij
geTntroduceerd in de ontwikkelende ideeën over evaluatie. Samen met B. Wolf raakt zij
verwikkeld In een discussie met Egon Guba. Yvonna lincoln en Bob Wolf geven aandacht aan
de boodschap van de oudere generatie met al hun praktische evaluatie ervaringen, en de
oudere generatie luistert naar hun vragen. Met haar disciplinaire achtergrond In de historische
wetenschappen is Yvonna lincoln een goede conversatie-partner voor Egon Guba die is
getraind in conventioneel onderzoek, maar die op basis van ervaringen sceptisch staat
tegenover de haalbaarheid en relevantie van gangbare evaluatie benaderingen. Belde nemen
net als Stake deel aan de May 12 bijeenkomsten.

15
Egon Guba en Yvonna lincoln (1989) reserveren hiervoor de wervende, en tegelijk
aanstootgevende term 'Vierde Generatie Evaluatie'. Hoewel zij expliciet aangeven dat de term
'generatie' (in tegenstelling tot 'paradigma') niet betekent dat voorgaande generaties zijn
uitgespeeld, interpreteren sommigen de term wel als zodanig hetgeen aanleiding geeft tot
bittere strijd (dit speelt bijvoorbeeld ook een rol in het debat met lee Sechrest). De
chronologische opeenvolging die besloten ligt in de generatie-metafoor en die Guba en
lincoln benadrukken, wijs ik van de hand omdat het een lineaire progressie van kennis
veronderstelt.
16
Hoewel alle constructies In beginsel als betekenisvol moeten worden beschouwd,
ziln er volgens Guba en lincoln ook 'malconstructlons': "Incomplete, simplistische, uniforme,
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en Intern inconsistente constructies" {Guba en lineain, 1989, p. 143}. Evaluatie, zo wordt
verondersteld, kan deze incomplete, simplistische, en Inconsistente constructies corrigeren
en/ofverrijken. Naar mijn oordeel wordt hiermee de indruk gewekt dat er juiste, ware, of
betere constructies zijn. Naar miJn overtuiging kan er slechts sprake zijn van een andere
constructie.
17
Mijns Inziens kan de selectie van de eerste respondent niet willekeurig plaatsvinden.
Juist omdat een evaluator niet iedereen kan Interviewen, moeten keuzes worden gemaakt. De
keuze geeft uitdrukking aan een politieke stellingname, en zendt In de praktijk een belangrijk
signaal uit. Ditwordtverder uitgewerkt in de zijtekst van hoofdstuk S.
18
Egon Guba en Yvonna Linco!n maken een nader onderscheid in claims, concerns en
issues. Zij omschrijven een concern als "elke zaak van belang of Importantie voor een of meer
partijen." Een issue wordt omschreven als "elke uitspraak, propositie, of focus die
verschillende visies toelaat; elke propositie waarover redelijke personen het oneens kunnen
ziJn; of elk punt van twist." (1981, p. 33-34) latervoegen zij daar nog de claims aan toe die
worden omschreven als "elke bewerIng die een belanghebbende kan Introducerenter
ondersteuning van het object van evaluatie" (1989, p. 39-40}.ln de praktijk blijkt dat
onderzoekers niet gebruik maken van een deze categorie en. Dit zal onder meer het gevolg zijn
van de moeilijkheid en het gebrek aan relevantie om het analytische onderscheid te maken.
Voorts kan men zich afvragen of het wel 'responsief' is om constructies onmiddellijk In te delen
Jn een analytisch onderscheid dat van belang Is voorde onderzoeker. Daarom houd ik me bij
Robert Stake's gebruik van Issues.
19
Egon Guba en Yvonna linealn benadrukken dat de keuze van de naderte
onderzoeken Issues de uitkomst is van een gezamenlijk proces. Ik wil benadrukken dat dit
uiteindelijk een politieke keuze Is. Oe evaluatie vande zogenaamde Agio-regeling op de
afdeling Heelkunde In het Academisch ziekenhuis Rotterdam werd bijvoorbeeld in nauw
overleg met de opdrachtgever, tevens manager van de afdeling, na een verkennend
onderzoek gericht op twee door de afdelIngschirurgen genoemde issues, te weten
'contlnuTtelt van zorg' en'kwalitelt van opleiding'. Deze focus betekende dat andere issues,
van bijvoorbeeld patienten, verpleegkundigen, andere artsen of anderen, niet werden
bestudeerd. laatstgenoemde actoren werden niet uitgesloten van de evaluatie, maar hun
interpretaties werden Ingekaderd In de issues zoals benoemd door de chirurgen (van
Benthum, 1995).
20
Ik neem afstand van de opvatting dat evaluatie zou kunnen en moeten resulteren in
consensus. Consensus Is dikwijls niet haalbaar, en om tot actie te komen Is het vaak al
voldoende dat mensen bewust zijn van het belang dat ziJ hierbij hebben. En belangrijker:
gerichtheid op het bereiken van consensus is onwenselijk, omdat verschillen in betekenissen
en andersheid daarmee worden weggeorganiseerd. Zie voor een nadere uitwerking hoofdstuk
4.
21
Dit Is wat Egon Guba en Yvonna lIncoln 'tactische authenticiteit' noemen. Dit
criterium verwijst naar de mate waarin mensen zijn gestimuleerd om te handelen. De
onderzoeker kan demonstreren dat de evaluatie hieraanvoldoet door: a} ieder op actieve
wijze te betrekken; b} een follow-up te doen om te bezien of groepen inderdaad meedoen; c}
tijdens het proces te vragen of de evaluatie als bekrachtigend wordt ervaren in de zin van dat
het participatief Is en belanghebbenden een actieve rol hebben (ibld, p. 2S0).
22
Egon Guba en Yvonna lincoln merken opdat constructies dikwijls diep verankerd
liggen, zekerwanneer deze van 'diepe waarden Instem ming en' getuigen {ibid, p. 148}. Zij maken
geen onderscheid tussen typen problemen die meer of minder gevoelig zijn voor re-constructie.
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Henk de Graaf bijvoorbeeld meent dat responsieve evaluatie geschikt Is als het gaat om kwesties
zoals een wiskunde-curriculum, maar Inadequaat als het gaat om bijvoorbeeld het nucleaire
wapenvraagstuk of hetasielbeleid (Interview, 1994). Deze kwesties zouden raken aan zulke
basale, elkaar uitsluitende waarden dat een dialoog erover niet mogelijk zou zijn. Oe Graaf (en
andere geestverwanten) onderscheidt hierbij lagen In constructies in de zin van eendiepe,
moeilijk veranderbare kern (soms basisassumpties genoemd) en minder stabiele ringen rond de
kern_ Guba meent dat dit een cirkelredenering betekent: "Het is een semantisch probleem: we
definieren kernwaarden als die welke onveranderlijk zijn en dan wordt vervolgens gezegd dit
probleem heeft aldan niet kernwaarden (Interview 1994). Voorts verzet hij zich tegen het
spreken over 'kern'waarden, omdat dit een Indicatie Is dat ziJ 'hard en gegeven' zijn hetgeen hij
betwist.
H

Oe suggestie om een belangenbehartiger In te zetten diespreekt voorde
23
'onderdrukte' ander is mijns Inziensonwenselijk, omdat het de slachtofferrol en de ongelijkwaardige relatie opnieuw bevestigt. Oe onderzoeker doet er beter aan om situaties te ere eren
waarin de ander zich zelf <ampetent acht om te spreken_ Dit vereist dat de onderzoeker diens
eigen wetenschappelijke rationaliteit ter discussie durft te stellen. Zie voor een uitwerking
hoofdstuk 5.
24
Thomas Schwandt heeft bijvoorbeeld SaulAllnksl op het oog (Interview, 1994). Voorts
refereert hij aan de criticus zoals voorgesteld door Elliot Eisner (1985)_
25
Dit was niet het enige onderzoek dat plaatsvond In het kader van socialevernieuwing.
Er werden ook enquêtes gehouden, leeronderzoeken gedaan en een onderzoek verricht door
het Sociaal Cultureel Planbureau.
26
Er was een groot aantal verschillende groepen functionerend op verschillende
bestuurlijke niveaus mln of meer actief betrokken bij de evaluatie: Op gemeentelijk niveau
functioneerde een begeleidingscommissie. De evaluatie kwamverder tweemaal per Jaar aan de
orde in de Werkgroep Onderzoek van de Projectgroep Sociale Vernieuwing, die de
programmering van onderzoek In het kadervan de sociale vernieuwing verzorgde. In elk
actiegebIed was er een Klankbordgroep in het leven geroepen, samengesteld uit actoren op het
gebied van sociale vernieuwing.
27

Niet langer kan worden gesproken van een dichotome object-subject relatie.

28

Zie hiervoor de bespreking van de evaluatie van het preventjeproject in hoofdstuk 2.

29
Het Is In dit verbanddat Guba en lIncoln (989) hun eigen positie als relativistisch
bestempelen. Niet inde absolute zin, maar In de relatieve zin (Guba, 1992). Guba en lIncoln zijn
dus niet relativistisch in de zin dat alles mag en kan; in tegendeel, zij benadrukkenjuist de
(gedeelde) verantwoordelijkheid die onderzoekers en onderzochten hebben als constructors van
'de'werkelljkheld (interview, 1994). Ofschoon Ik Guba en lincoln'sstandpunt onderschrijf, vind
Ik het begrip relativisme (als tegenhangervan absolutisme) niet adequaat en verwarrend. Het
suggereert dat wij kennis kunnenverwervenvanuit een lege positie, terwijl Guba en lIncoln als
sociaal-constructivisten juist beweren dat dit onmogelijk Is. Zie voor een verdere onderbouwIng
hoofdstuk 4_
30
Egon Guba en Yvonna lIncoln(1989) spreken van eensubjectivistische epistemologie.
Hiermeebenadrukken zijdat een onderzoeker zich niet kan los makenvan dienservaringen,
belangen en verlangens. Mijns Inziens Is dit geen adequate aanduiding voor hun evaluatie; deze
gaat er juist vanuit dat mensen 'de'werkelljkheid In samenspraak met elkaar produceren. Kennis
over 'de' werkelijkheid is niet objectief of subjectief, maar sociaal-geconstrueerd.
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31

Kees Fortuin gaat ervan uit dat secialevernieuwing een ultdrukkingvormt van de
relativering van sturingspretenties. Bestuurders zoeken naar alternatieven voor de centraalgeleide en planmatige sturing van de samenleving. 'De' overheid wordt niet langer gezien als
de centraal-sturende Instantie. Als beleidmakers de rol van overheidssturing relativeren en
zich niet langerplaatsen tegenover de samenleving dan kunnen haar criteria van effectiviteit
en eHicientie echter niet langer als exclusief uitgangspunt dienen voor de beoerdellng van
beleid. Dit vraagt om het open staan voor criteria van andere actoren. Het benadrukken van de
resonantie tussen responsieve evaluatie en socialevernieuwingsbeleid vloeit voort uit de
waarden waardeerde onderzoeker zich laat lelden.
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4. 1

veranderingen die zich
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Volgens

het
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discours

is

het

samenstelling van de

belangrijkste doel van beleidsevaluatie gelegen in de
sturing van de samenleving met het oog op vooruitgang en werkgroep. De sfeer was
verbetering van het lot van mensen. Het falen van de op gespannen. Na kort
wetenschap gebaseerde sociale beheersing wordt verslag te hebben gedaan

toegeschreven aan de onvolwassenheid van de sociale van onze bevindingen,
wetenschappen en gebrekkigheid van de gehanteerde maakte Caroline, een van
methodenl. Inspanningen richten zich met name op het
optimaliseren en verfijnen van de experimentele methode.
Degenen die zich hebben gecommitteerd aan responsieve
beleidsevaluatie wijzen het gebruik van een experimentele

de opdrachtgevers, zonder
omhaal haar
ontevredenheid over de

methodologie in de beleidsevaluatie op grond van 'output' van de evaluatie
praktische, ethische, politieke en epistemologische
argumenten af. Het doel van een beleidsevaluatie zou niet
gelegen zijn in het verhlaren, maar het begrijpen van
beleefde ervaringen vanuit het perspectief van
betrokkenen. Hierin tonen zich overeenkomsten met een
losjes gekoppelde set van methoden en filosofische

kenbaar. Zij had het idee
dat wij 'achter de

overtuigingen die gewoonlijk 'interpretatier worden

moesten stimuleren. Mijn

genoemd2 .

Dit interpretatief gedachtengoed Îs ontstaan
vanuit een reactie op het overheersende streven naar een
natuurwetenschappelijke benadering van de sociale
wetenschappen. Er werd strijd geleverd tegen de
hegemonie van het positivisme en de daaruit
voortvloeiende methoden (Bemstein, 1983; Haan, e,a.,
1983). De inzet was om te ontkomen aan de
objectiverende instelling van de werkelijkheid. Deze
attitude, zo kenmerkend voor de natuurwetenschappen,
komt voort uit het streven naar instrumenteel-technische
beheersing. En ofschoon dit een enonne technologische
ontwikkeling
mogelijk
heeft
gemaakt.
achten
responsivisten een objectiverende houding fnuikend voor
de geesteswetenschappen waar het verstaan zou (behoren
te) berusten op een symmetrische verhouding tussen
mensen, op openheid ten opzichte van de ander, op de
bereidheid om zich iets te laten zeggen door een ander.
Een terugkerende controverse binnen de beleidsevaluatie is hoe onderzoek naar beleefde ervaringen

dynamiek aan liepen',
tenvijl we deze in haar
ogen als "kartrekkers"
assistent-onderzoeker
voelde zich hierdoor
aangesproken. Ze vond dat
ze zich teveel terugtrok in
haar kantoortje (ze was
dan druk doende met het
zorgvuldig transcriberen
van interviews), en nam
zich voor er vaker "op uit
te gaan". Ik bracht naar
voren dat het niet zozeer
ging om de dynamiek,
maar om de kwaliteit
ervan en haalde zaken aan
uit de gesprekken die we
hadden gevoerd met
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op eengedisciplilleerde wijze kan worden uitgevoerd. In dit
hoofdstuk worden de methodische strategieën,
procedures en reeksen van {aanvullende} criteria ter
legitimering van kennis geproblematiseerd en verrijkt met
noties uit het postmodernistische gedachtengoed.

diverse betrokkenen, zoals
het hebben van een
inbreng, het reageren op
elkaar, en het nemen van
tijd voor dingen.
Dynamiek betekende dat
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Methodische strategieën

de uitkomst niet
vaststond, maar aan

Responsivisten geven een aantal argumenten 3
waarom een experimentele methode, zeker in de context verandering onderhevig
was. Dit werd stilzwijgend
van beleidsevaluatie, op tekortkomingen stuit:
beaamd. De betekenis van
praktisch:het streven naar algemene generalisaties is
de evaluatie kwam
weinig zinvol voor een praktijk die particuliere en
contextgebonden kennis vraagt. Het streven naar opnieuw ter sprake toen
zekerheid en exactheid resulteert in een
we spraken over de
onderwaardering van zaken die niet zo gemakkelijk
gesprekken
die we wilden
geoperationaliseerd kunnen worden, en leidt tot een
onderschatting van de zeggingskracht van houden met de
metaforische en anekdolische kennis. Doordat
'deelnemers' van het
ontwerpen a priori worden vastgelegd, kan geen
rekening worden gehouden met de dynamiek van het project. Het
bestudeerde fenomeen, waardoor kennis vaak afdelingshoofd, en medeachterhaald is op het moment dat de resultaten uit de
experimenten bekend worden. Bevindingen zijn initiatiefnemer van het
door de exclusieve kunstmatige laboratoriumsetting project, wilde wensen en
waarin zij zijn verkregen vaak weinig geschikt voor
behoeften inventariseren.
generalisatie naar 'natuurlijke' settings. Door de
nadruk op toetsing zijn bevindingen onvoldoende Ze wenste inspraak in de te
gegrond in de leefwereld van mensen, hetgeen de stellen vragen. "Goed", zei
acceptatie van bevindingen bemoeilijkt;

ik, "we vragen de
ethisch: hel streven naar objectiviteit tot uitdrukking
komend in een afstandelijke en neutrale expertrol
reduceert mensen tot 'objecten' en doel geen recht
aan het actorschap van mensen;

sociaal-polWek: de onkritische acceptatie van
beleidsdoelen doet geen recht aan de
pluraliteit van waarden en belangen, en stimuleert
eenzijdig instrumentele en utilitaire waarden ten
koste van andere waarden.

werkgroep leden om met
een lijst van items te
komen, dan venverken wij
die en leggen we dat
vervolgens opnieuw aan
jullie voor". "Maar",
voegde ik er enigszins
geïrriteerd aan toe, "dit is

epistemologisch: het object, het type verklaringen en
het doel van beleidsevaluatie rechtvaardigen geen
experimentele methode zoals verondersteld binnen
het post-positivisme. Mensen zijn actieve
betekenisgevers. Een 'object' heeft geen
enkelvoudige, maar meervoudige betekenissen.
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natuurlijk iets anders dan
een markt·onderzoek".
Na dit overleg voelde ik me

Distantie is onmogelijk, omdat onderzoeker en
onderzochte elkaar onvermijdelijk beïnvloeden.
Nomothetische verklaringen gaan uit van
gedetermineerde wet- en regelmatigheden die zich
gezien de reflexiviteit van mensen niet zullen
voordoen. Onderzoek naar meerzijdige
geconstrueerde werkelijkheden zal onvermijdelijk
di\'crgeren zodat voorspellingen beheersing
onwaarsch ijnlijke uitkomsten zijn. Wel kan enig
inzicht en begrip worden bereikt.

ongemakkelijk en
gefrustreerd. Goede
intenties dreigden in een
poel van emoties en
ervaringen ten onder te
gaan. Om erger te
voorkomen stelde ik
Caroline voor om

Op grond van deze mix van argumenten wordt
gepleit voor een verschuiving van het doel van evaluatie.
Gesteld wordt dat dit doel niet gelegen is in het verklaren
of voorspellen van de werkelijkheid met behulp van
formele proposities vervat in wet· en regelmatigheden
(Erhlaren), maar in het geven van diepgaande inzichten in
de details en opeenvolgende
patronen van
gebeurtenissen in unieke situaties (Verstellen) (Guba.
1978; Guba en LineaIn. 1981; Stake e.a., 1991). In hun
latere werk benadrukken Guba en Lincoln dat evaluatie
het wederzijds begrip kan faciliteren. In alle gevallen wordt
afstand genomen van een benadering waarin wordt
geabstraheerd van emoties, waarden en belangen. In
plaats daarvan wordt gepleit voor een benadering die
dicht bij de beleefde ervaringen van mensen blijft om hun
belevingen en uitdrukkingen toegankelijk te maken voor
anderen. Beleefde ervaringen laten zich, zo wordt gesteld,
slechts begrijpen vanuit het perspectief. de
belevingswereld, de emic point oJ view. het i/JSiders
perspective van de onderzochten en in de. specifieke
context waarin deze worden geuit. In een directe face-toface relatie en in een wederzijdse oriëntatie op elkaar, is
het mogelijk om toegang te krijgen tot de
belevingswereld van die ander. Niet door in de schoenen
van de ander te gaan staan en diens werkelijkheid te
analyseren, maar door de ander te ontvangen en mee te
voelen (Schwandt, 1993). Het begrip responsief geeft dit
aan. In plaats van de methode voorop te stellen moet de
evaluatie worden afgestemd op het bestudeerde
fenomeen: het verloop (of stagnatie) wordt gedicteerd
door het onderzochte, en niet omgekeerd. Schwandt
(l990b) spreekt in dit verband van 'fidelity' (vrij vertaald:
trouw jegens, loyaliteit, verbondenheid) ten opzichte van
het object. De methode verliest hiermee haar primaat.

binnenkort als
onderzoeker en
opdrachtgever samen nog
eens verder door te praten
over de voortgang. Ze
stemde hier na enige
aarzeling mee in.
Hieraan was al een heel
proces voorargegaan. Voor
Caroline begon het met
een telefoongesprek
waarin ik vertelde over
iemand die zulke leuke
onderzoeken deed op het
gebied van arbeid, en zij
daarop inhakend vertelde
daar intern ook mee bezig
te zijn. Op dat moment
was juist het beleidskader
voor de arbeidsexploratie
en -rehabilitatie
besproken in een speciaal
daartoe gevormde
werkgroep. De
enthousiaste reactie van
mij hierop maakte bij haar
een "twinkelend idee los".
Ze fantaseerde dat ik
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Responsiviteit is terug te vinden in verscheidene elkaar misschien hun project zou
complementerende en versterkende strategieen. De kunnen evalueren, en
meest saillante worden hieronder nader uiteengezet en maakte me deelgenoot van
toegelicht:

haar plannen. Als manager

de evaluatie vindt plaats in een bepaalde setting, van een ondersteunende
omdat een ervaring alleen binnen een bepaalde dienst meende Caroline
context betekenis heeft. Deze setting moet zich
natuurlijh voordoen in plaats van gefabriceerd te dat mijn onderzoeksbenaworden (vandaar de noemer 'naturalistische' deringgoed aansloot bij
evaluatie)4, teneinde door te dringen in de
hun ontwikkelingsgerichcomplexiteit buiten het laboratorium";
te en participatieve
fenomenen worden als complexe temporele, socio- werkwijze. Haar motto
culturele en geografisch specifieke gehelell begrepen.
5take (1978) spreekt in dit verband van een was "al doende leren"; dus
'holistische' versus 'analytische' wijze van gegevens- niet eerst denken en dan
verzameien. De analytische benadering is te
doen, maar een continue
omschrijven als een dieptestrategie, waarbij op
geselecteerde criteria door de onderzoeker zo ahvisseling van actie,
volledig mogelijke informatie wordt vergaard. De reflectie en re-actie.
holistische benadering kan worden gekarakteriseerd
als een synthetiserende breedte-strategie, waarbij in Voorts vond ze het
beginsel aUe elementen van het onderzochte subject belangrijk om
worden nagelopen op informatie die de onderzoeker
verschillende disciplines
relevant voorkomt;
in de organisatie te
de JOCIIS en het ontwerp worden geleidellJh betrekken bij dat ontwikgearticuleerd. Hiermee is het strikte onderscheid
tussen de 'context van verkenning' en de 'context van kelingsproces. Evaluatie
rechtvaardiging' verlaten: inzicht, zelf-bewustzijn, zou mensen "alerter" en
verstaan en interpretatie van betekenissen spelen niet
"attenter" maken, en het
alleen een rol in de ontdekking, zij spelen ook in
grote mate mee bij de verificatie en falsificatie van psychiatrisch centrum op
kennis 6• Dit in vergelijking met het conventionele een positieve wijze in
onderzoeksmodel waar men eerst na zorgvuldige
conceptualisatie en het ontwerpen van een beeld kunnen brengen
analysekader kan beginnen met het verzamelen van door te laten zien dat er
gegevens, opgevolgd door de analyse en rapportage,
serieus in de
en dit alles nauwkeurig vooraf gepland;
dienstverlening werd
de 'steekproef ontwikkelt zich net als het ontwerp geïnvesteerd. Verder zou
geleidelijk in die zin dat op basis van inzichten in
andere 'gevallen' nieuwe gevallen worden de evaluatie werk
geselecteerd. Guba en Lincoln (1985) spreken van
een 'sneeuwbal' of 'voortrollende' steekproef. Zij
geven uit de voorhanden zijnde set van selecte
steekproef-procedures 1 de voorkeur aan ma:dmale
variatie (ibid, p. 233-34). Dit is een strategie waar
wordt gezocht naar gevallen die maximaal
contrasteren, met als doel om een zo breed mogelijke
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opleveren voor Paula wat
misschien gefinancieerd
kon worden uit een onder·
zoekssubsidie. En
misschien ik kon de

reikwijdte aan informatie te verkrijgen. Steekproef is evaluatie gebruiken voor
tussen haakjes geplaatst, omdat deze steekproefpromijn dissertatie. Het zou
cedure verschilt van conventionele a-selecte
procedures waar het doel is om te generaliseren bovenal, zo benadrukte ze,
vanuit een representatieve steekproef naar een een prachtige gelegenheid
grotere populatie. Responsivisten vinden gevallen op
zichzelf interessant. Stake (1994) spreekt daarom van zijn "om samen iets te
een ilJtrinsieke gel'(lIssludie in vergelijking tot een doen waar we trols op
instrumentele gevalssludie;
konden zijn". Ze bracht
de evaluatie wordt uitgevoerd door de onderzoeherals-instmmenl. Andere instrumenten zijn beperkt,
omdat zij alleen gevoelig zijn voor de specifieke,
gelsoleerde kenmerken waarvoor ze zijn ontwikkeld.
De mens daarentegen is ontvankelijk voor de setting
en voor de subjecten in de selling, flexibel ten
opzichte van verschillende bronnen van gegevens,
veranderende omstandigheden en contexten, en
gevoelig voor reacties, stemmingen, sferen, toon,
ritme, gevoelens, en context. Een onderzoeker kan
vele rollen (verzamelaar, analist en interpretator)
tegelijk \'ervullen (Guba en Lincoln, 1981, p. 128) en
heeft de mogelijkheid om data onmiddellijk te
verwerken en te bewerken, en om de richting van het
onderzoek op basis daarvan te veranderen (ibid, p.

het met verve, en haar
enthousiasme werkte
aanstekelijk.

Voor mij kwam het
verzoek op een moment
dat ik na een periode van
verdieping, uitkeek naar
een situatie om mijn
ideeell verder gestalte te
geven. Eerder was de

136);

behoefte om "in het veld

er wordt gebruik gemaakt van lacit klJowledge
('stilzwijgende kennis') (polanyi, 1969). Er is een
onderscheid tussen kennis van een object en kennis
van de samenstellende delen ervan. De structuur van
de werkelijkheid en onze wijze van kennisverwerving
laten niet toe dat alle samenstellende delen van een
object kunnen worden geidentificeerd of beschreven.
We kunnen weet hebben van een object,. zonder alle
elementen te kunnen specificeren die zijn gebruikt
om die kennis op te bouwen: "onze kennis omvat veel
meer dan we kunnen verwoorden. (ibid, p. 133).
Het kennen wordt onnodig ingeperkt wanneer het
zich slechts beroept op anal}1ische, \'erstandelijke
\'ermogens. De niet verwoordbare kennis is minstens
zo belangrijk als het gaat om het verwerven van
diepgaande inzichten;

data te halen" niet zo

M

er wordt overwegend gebruik gemaakt van
kwalitatieve wijzen van dataverzameling, omdat
beleefde ervaringen zich moeilijk laten uitdrukken in
cijfers8 . Er bestaat een voorkeur voor ongestructureerde interviews9 , waarin de opbouw niet is gestandaardiseerd en antwoorden niet zijn geprecodeerd.
Openheid biedt aan de respondent ruimte om te
reageren op een breed geformuleerd thema zodat zich

levend. Ik wilde weerstand
bieden aan de druk om
"bewijsmateriaal" te
verzamelen voor mijn
theorie, want de praktijk is
geen adequate test voor
theorieen. Verder vond ik
het nogal denigrerend om
"het veld" louter te
behandelen als een middel
waar ik niet door zou
veranderen. Afgezien van
deze argumenten, was ik
veel te druk venvikkeld in
allerlei Grote
Theoretische Problemen.
Ik had helemaal geen tijd
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een min of meer lIaltmrlU'le COII\'ersalie ontwikkeh 1o •
Belangrijk is het 1uisteren (Gubaen Lincoln, 1981, p.
176). De respondent krijgt maximale vrijheid om
zich persoonlijk te uiten. Het grote voordeel van een
interview is dat het de respondent toestaat om in de
tijd heen en weer te gaan; om het verleden te
reconstrueren, het heden te interpreteren en
toekomst te voorspellen. Directe participatieve
observatie
van
onder
meer
non-verbale
communicatie en zogenoemde 'unobtrusive
measures'lI geeft daarentegen inzicht in de hier-ennu ervaringen (ibid, p. 193). Wat betreft de
verhouding met de respondent bestaat er een
voorkeur \'oor de positie van niend (in plaats van
professionele vreemde);
de deductieve methode wordt vervangen door een
induclic\'e allalyse: concepten en theoretische
raamwerken vloeien voort Uil en zijn gefundeerd in
de ervaringen van respondenten (Guba en Lincoln,
1985, p. 204-208)12. De notie van 'gegronde
concepten' betekent dat de 'theorie' als het ware Uil
de gegevens naar boven komt drijven. Dit brengt de
onderzoeker in en dicht bij de levenswereld zodat de
resultaten en bevindingen zijn 'gegrond' in die
levenswereld. Onderzoekers moeten hun eigen
conceptuele schema's tijdelijk tussen haakjes
plaatsen;
bevindingen worden neergelegd in een gedetailleerde
gevalsbeschrijving. Een gevalsbeschrijving is
geschikt om lezers een plaatsvervangende ervaring te
geven. Het zijn de ogenschijnlijk onbelangrijke
details in een verhaal die de sleutel vormen voor een
ervaring van de context waarin kennis werd
geconstrueerd (Stake, interview, zomer 1994). Op
basis van deze beschrijvingen kan de lezer/gebruiker
zelf bepalen of kelUlis overdraagbaar is naar de eigen
situatie (Slake en Trumbull, 1982).

om zelf ook nog een
evaluatie te doen. En toen
kwam opeens dat verzoek,
als een donderslag bij
heldere hemel. \Vat te
doen? Ik bedacht dat dit
project me een kans bood
om aan den lijve te ervaren
wat het betekende om
responsief te evalueren, en
wie weet kon de evaluatie
inderdaad een casus
worden in mijn
dissertatie, zoals Caroline
had gesuggereerd. Eén van
mijn promotoren zou daar,
helemaal nu het zich
afs}leelde in de geestelijke
gezondheidszorg,
ongetwijfeld blij mee zijn.
Redenen genoeg om
serieus op het verzoek in
tegaan.
In de herfst van 1994
reisde ik voor het eerst af
naar Limburgwaar
Caroline een tweetal
gesprekken op touw had

De bovenstaande methodische strategieën zijn
bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen het 'object'
zo open mogelijk te benaderen teneinde diepgaande
inzichten te krijgen in beleefde ervaringen enlof het
(wederzijdse) begrip en inzicht te faciliteren.

gezet om me "naar binnen
te loodsen zonder vijanden
te maken". Deze
ontmoeting markeerde
voor mij het begin van

4.3

Disciplinering: procedures en criteria
De methodische strategieën zoals gepraktiseerd
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mijn onderzoek. De
kennismaking met de
directie-secretaris en de

in een responsieve beleidsevaluatie zijn vanuit een
overgedragen wetenschapsopvatting vanwege hun
venneende subjectiviteit en geringe generaliseerbaarheid
bet\vist (Swanborn, 1990; van Vught, 1987). Gesteld
wordt dat responsieve beleidsevaluatie vooral geschikt is
als het vooraf vaststellen en operationaliseren van
beleidsdoelen moeilijk is, en indien beschrijvingen van
het proces gewenst zijn ter bijstelling en modificatie van
het beleid lJ (Williams, 1986). Een responsieve beleidsevaluatie is vanuit deze optiek in principe dus bruikbaar
voor de verkennende fasei'4, maar de resultaten blijven
subjectivistisch en dienen daarom later getoetst te
worden met behulp van experimentele methoden l5 . Dit
is ook het argument waardoor de 'huismethonoloog' in
het psychiatrisch centrum zich laat overtuigen, zoals de
zijtekst laat zien. Responsieve evaluatie heeft in deze visie
geen intrinsieke waarde, maar dient als toeleverancier
voor meer algemene en objectieve kennis. Dat de
benadering uitgaat van andere dan de gangbare kennisen wetenschapsopvattingen is onbekend of wordt
ontkend enlof venvorpen. De kritiek die het
conventionele wetenschapsmodel
problematiseert,
wordt in de ontkenning of verwerping geïmmuniseerd.
Deze strategieen sturen eveneens het oplossen (in de
dubbele betekenis van het woord) van 'paradigmatische'
verschillen door een gecombineerd gebruik te
stimuleren l6 of door te pleiten om intellectuele spielerei
achter zich te laten en weer aan het werk te gaan!7.
Ofschoon responsivisten zich altijd hebben
verzet tegen een dergelijke coöptatie (Guba, 1985; 1987;
Schwandt, 1989b), zijn zij niet ongevoelig gebleken voor
dergelijke kritieken. Het is precies daar waar zij op
inzetten: het ontkrachten van de claims dat responsief
onderzoek ongestructureerd, ongedisciplineerd, en
onsystematisch is (Guba, 1978, p. 2). Hun uitgangspunt:
elk onderzoek moet op een gedisciplineerde wijze tot stand
komen (Lincoln en Guba, 1986a)18. Dat wil zeggen dat
het onderzoeksrapport lezers moet infonneren over de
aard van de 'ruwe' gegevens, de bronnen van de gegevens
en de context waarin zij zijn verkregen, Tevens moeten
lezers inzicht krijgen in het venverkingsproces van de
'ruwe' gegevens
tot interpretaties, conclusies,
extrapolaties, aanbevelingen etcetera. Een onderzoek

'huismethodoloog' leverde
meteen een heftige
discussie op doordat
laatstgenoemde een aantal
kritische vragen stelde bij
de legitimering die ik
beantwoordde door aan te
geven dat deze evaluatie
weldegelijk aan criteria
voldeed, zoals het
criterium van geloofwaardigheid dat zegt dat
mensen zich moeten
kunnen herkennen in de
bevindingen. De
'huismethodoloog' was
meer geïnteresseerd in de
objectiviteit. Hierop zei ik
dat het natuurlijk
bijzonder moeilijk is om
de interactie tussen
onderzoeker en
onderzochten volledig te
beheersen, temeerdaar het
hier zou gaan om een
onderzoek met mensen, en
dat de opgave waS om te
laveren tussen
betrokkenheid en afstandelijkheid. CaroIine
schoot me te hulp door op
luchtige toon naar voren te
brengen dat deze
benadering zich goed
leende voor de rase van
ontwikkeling, maar dat er
na een jaar van proberen
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dient navolgbaar en controleerbaar te zijn om de kwaliteit
ervan te kunnen toetsen. Deze eis komt overeen met de
standaard-methodologische richtlijn in zoverre dat een
onderzoek systematisch dient te zijn uitgevoerd, en dat
alle keuzes die men maakt beargumenteerbaar en
publiekelijk navolgbaar zijn (Swanbom.1990. p. 58). Zij
schiet in de ogen van de traditie echter tekort, omdat niet
wordt voldaan aan de overkoepelende eis van falsifieerbaarheid of toetsbaarheid (Swanbofll, 1994, p. 49). Het
verwerpen van hypothetische constructies speelt wel een
rol in responsieve beleidsevaluatie, maar wordt continu
afgewisseld met inductie: de onderzoeker komt in de
loop van de evaluatie tot werkhypothesen die
doorlopend worden getoetst door te zoeken naar
negatieve, afwijkende gevallen. Responsieve beleidsevaluatie blijft daarmee in de ogen van een overgedragen
wetenschapsopvatting een verdachte vonn van
onderzoek (om niet te zeggen een vorm van
kwakzalverij).

natuurlijk een toetsing in
de vorm van een effectmeting zou moeten
plaatsvinden. Dat klonk
hem vertrouwd en
geruststellend in de oren.

Over hoe de evaluatie
opgezet zou moeten
worden, had Caroline net
als ik uitgesproken ideeen.
Tijdens een kennismakingsgesprek metjannie,
hoofd van de eenheid
therapieen en tevens
voorzitter van de
werkgroep, en Pauia
bracht ze naar voren dat

4.3 .1

Objectiviteitsprocedures

Zoals gez-egd trachten responsivisten een wetenschappelijke invalshoek te behouden. De onderstaande
procedures dienen om de onderzoeker te vrijwaren van
subjectieve interpretaties en de geloofwaardigheid van de
bevindingen te legitimeren:

marktonderzoek had
uitgewezen dat er in de
regio vraag was naar een
product voor mensen met
een psychiatrisch
ziektebeeld die behoefte

hebben aan werk. Het
de member check vonnl de belangrijkste procedure.
Het is een proces waarbij de onderzoeker continu op ontwikkelen van zo'n
informele basis informatie test door een respondent product was van
tijdens het interview te vragen naar zijnJhaar reactie
op de interpretaties van de onderzoeker. Voorts strategisch belang voor de
wordt aan individuele respondenten de mogelijkheid instelling. "Actiegeboden om te reageren op het transcript en
onderzoek" zou de
interpretatie ervan. Zij kunnen zaken aanvullen entof
corrigeren. Naast deze individuele checks kunnen ontwikkeling van dit
interactieve member checks worden georganiseerd product moeten
waarin belanghebbenden bijeen worden gebracht om
te discussie ren over implicaties van de bevindingen ondersteunen. Ze pakte
en om de resultaten te verbinden met beleefde een A4tje om het te
ervaringen. Dit is vooral waardevol wanneer er een
tekenen: "Kijk", zei ze, "je
grote variéteit van betekenissen en uiteenlopende
interpretaties zijn (Greene, interview, zomer 1994). begint met iets te
De procedure creeert ruimte voor andere bedenken, dat gaje dan
interpretaties, zodat meer recht kan worden gedaan
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aan de meervoudigheid van betekenisverlening en uitvoeren en op basis van
interpretatie. Zo wordt de reikwijdte van de data feedback uit het
verbreed en verdieping aangebracht. Member checks
stimuleren daarnaast het gebruik van bevindingen uit onderzoek stelje dat bij,
evaluatie(Greene, 1987; 1988ab)19;
voer je het opnieuw uit en

triangulatie vormt eveneens een belangrijke
procedure. Het gaat om de combinatie van
meervoudige methoden, empirische gegevens,
perspectieven en waarnemers. Het idee achter
triangulatie is dat een vollediger representatie
alliankelijk is van het samenstellen van een kleine
inventaris van op zijn minst de verschillende
waarheden of multipele realiteiten. Op de eerste
plaats wordt hiermee als het ware inhoud gegeven
aan het idee van meervoudige werkelijkheden, en
wordt de lezer herinnerd aan de feilbaarheid of het
gebrek aan dwingendheid van de interpretaties. Op
de tweede plaats stelt de procedure de onderzoeker in
staat om meer aantrekkelijke alternatieven op te
nemen in de presentatie, hetgeen de lezer als het ware
ondersteunt in het aanbrengen van onderscheid In
naar voren gebrachte interpretaties. Triangulatie is
nauw gerelateerd aan het actief zoeken naar negatieve
gevallen of rivaliserende hypothesen (Slake,
interview, zomer 1994). Dit is de opzettelijke poging
om alternatieve verklaringen te vinden die gevormde
werkhypothesen ondermijnen. Niet alleen moet de
onderzoeker proberen om bepaalde ideeen te
onderbouwen, hij of zij moel eveneens inventief zijn,
alternatieven opperen ter vergelijking, en uitzoeken
of ontwikkelde interpretaties net zo gemakkelijk
kunnen worden afgeleid uil de data als andere.
Triangulatie kan de betrouwbaarheid, de reikwijdte
en de geschakeerdheid van gegevens vergroten;

zo verder." Ik keek toe hoe
ze in een mum van tijd een
prachtig pijlen-schema
tekende. Het zag eruit als
een spiraalvonnig proces
waarin actie, feedback uit
onderzoek en bijstelHng
elkaar periodiek opvolgen
en herhalen. Overtuigend,
meendenJannie en Paula.
Ik liet het voor wat het was
en ging door op Caroline's
wens de evaluatie niet "te
politiek in te steken". Na
doon'ragen kwam ik er
achter dat deze uitspraak
een reactie was opwat ik
eens het "politiek-sociale
leennodeI" had genoemd.
Caroline meende dat de
evaluatie zich in eerste
instantie niet moest

langdUrige betroklunheid dempt vertekeningen ten
gevolge van bepaalde gebeurtenissen of door
onwennigheid van en tussen de onderzoeker en
respondenten. Het duurt ten minste enige tijd om
vertrouwd te raken met de setting en gevoel te krijgen
voor het gewone en a~t}'pische, en om weer
voldoende afstand te kunnen nemen om eenzijdige
identificatie te voorkomen;

volhardellde observatie verwijst naar het actief zoeken
naar databronnen ter verdieping van verkregen betekenisconstructies. Het voegt in het oog springende
details toe aan onderzoek dat anders kan uitmonden
in een wat saaie opsomming van gebeurtenissen.
Langdurige betrokkenheid schaft reikwijdte,
volhardende observatie verdieping (Lincoln en Guba,

richten op het politiekbestuurlijke niveau. De
evaluatie moest vooral ten
dienste staan van de
mensen die nauw
betrokken waren bij de
opzet en uitvoering van
het project, zoals de
werkgroep en de mensen
van de afdeling "Tuin en
Kas". Ofschoon ik bij
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1985, p. 304);

mezelf dacht dat deze

referelllide adequaalheid verwijst naar het verzamelen

mensen net zo goed

van contextualistische materialen (folo's, video's,
tapes, brochures, etcetera) die voorzien in een
betekenisvolle
achtergrond
interpretatie en audit;

voor

analyse,

betekenissen,

peer-debrieJillg draagt bij aan geloofwaardigheid door
een vakgenoot die buiten het onderzoeksveld staat te

vragen om als het ware over de schouder van de
onderzoeker mee te kijken naar gegevens,
interpretaties en ontwikkelende ontwerpen, en te
luisteren naar de ideeen en zorgen van de
onderzoeker;
een reflexief logboell is een soort dagboek waarin de
onderzoeker op reguliere basis verslag doet van de

voortgang,

logistiek,

inzichten,

methodische

onderschreef ik Caroline's
uitgangspunt om de
evaluatie vooral ten goede
te laten komen aan nabij
betrokkenen van harte.

In de loop van het gesprek
probeerde ik verder aan te

beslissingen en renecteert op persoonlijke gevoelens
(ontwikkelende sympathieén etcetera).

sluiten bij]annie's

het hemtenclltisch-dia!ectische proces vormt op zichzelf
ook een kwaliteitscontrolerende functie. Daar de
onderzoeker gegevens direct analyseert en
terugkoppelt
naar
de
respondenten
voor
commentaar of wat zij dan ook maar naar voren
worden
deze
gegevens
willen
brengen,
OIwermijdelijk
onderdeel
van
een
zich
ontwikkelende gedeelde, gezamenlijke reconstructie.
De kans dat bepaalde issues onontdekt entof onbediscussieerd zullen blijven of dat de onderzoeker
bepaalde zaken over het hoofd ziet, is in zo'n proces
gering. Verder claimen Guba en Linco\n (1989) dat
de mogelijkheid dat de vooroordelen van de
onderzoeker de uitkomst bepalen zeer gering is, mits
de evaluatie volgens de principes van het
hermeneutisch dialectische proces wordt uitgevoerd:
"Zolang als de constructies van de evaluator (...) op
tafel komen naast alle andere en onderworpen zijn
aan dezelfde mate van uitdaging, kritiek en tegenvoorbeelden als elke andere, is er geen basis om aan
deze constructie speciale invloed toe te kennen~
(ibid, p. 244).

"een onderdeel vormde
van een proces van cu I-

naast (niet ter vervanging van) bovengenoemde
procedures die tijdens de evaluatie door de
onderzoeker zèlf worden toegepast om de kwaliteit te
waarborgen, wordt een audit procedure besproken.
Het doel van de audit, zoals ontwikkeld door Halpern
(1983) en uitgewerkt door Schwandt en Halpem
(1988), is om de procedures en bevindingen van een
responsieve evaluatie op systematische wijze te
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politiek bedreven in het
vaststellen van

opmerking dat het project

tuurverandeTing in de
instelling": van "denken
voor de patiënt" naar
"denken met de patiënt",
Dit was een klofje naar
mijn hand. "Responsieve
evaluatie kan goed
aansluiten bij de wens om
op een meer interactieve
wijze invulling te geven
aan de hulpverlening", zei
ik. Eenmaal op dreef
vervolgde ik mijn betoog:
"Als arbeidsrehabilitatie
een manier is ont patiënten
meer te betrekken in hun
proces van sociale
integratie dan kan een
evaluatie niet slechts
vanuit het perspectief van

onderzoeken teneinde te beoordelen of de
procedures conform de eisen zijn uitgevoerd en in
hoeverre de bevindingen geloofwaardig zijn. Door
criteria te vervangen kan het audit model eveneens
worden toegepast voor het beoordelen van de
kwaliteit van andere evaluatie+benaderingen. De
procedure is analoog aan een financieel accountants+
onderzoek. Er wordt over het onderzoek een soort
boekhouding (audit trail) bijgehouden en een extern
onafhankelijk onderzoeker (auditor) doet na
inspectie van de audit trail op basis van algemeen
geaccepteerde principes een uitspraak over de
kwaliteit ervan. De getuigenis wordt middels een
audiHapport openbaar gemaakt. De auditor kan
twee rollen vervullen: in een formatieve rol stelt de
auditor zich proactief op teneinde de evaluator tijdig
te voorzien van informatie gericht op verfijning,
verbetering en modificatie. In een summatieve rol zal
de auditor een getuigenis afleggen teneinde een
'go/no go' beslissing mogelijk te maken. De audit
gebaseerd op het financièle model lijkt meer in lijn
met een summaticve rol, terwijl de management+
audit een betere metafoor lijkt om de formatiew rol
van de meta+evaluatorte verbeelden (Abma, 1994b).

hulpverleners of managers
worden beoordeeld." Er
werd instemmend geknikt.

Ik vervolgde dat dit type
onderzoeksbenadering
vanwege haar situationele
karakter - het vloeit voort
uit wat zich aandient in
gesprekken - niet vooraf
bevindingen kan
specificeren. Het
onderzoeksveld wordt niet
op voorhand afgebakend,

en dit betekende dat ik hen
weinig zekerheid kon
geven over de inhoud van
de bevindingen. 'Vel kon

ik zeggen dat het produkt

4.3.2

Criteria

Een responsieve beleidsevaluatie dient te
voldoen aan een reeks van criteria 20. Conventionele
wetenschappelijke criteria waren aanvankelijk volgens
Guba en Lincoln (1981) bruikbaar voor de responsieve
benadering, mits deze werden geherinterpreteerd in het
licht van de assumpties waarop deze laatste benadering is
gebaseerd. In 1986 onderkennen zij dat dezegelooJwaar+
digheidscriteria in oppositie tot conventionele criteria zijn
ontwikkeld en daardoor tot op zekere hoogte gebonden
blijven aan het beeld van geldige kennis dat
conventionele criteria infonneert. Het zijn preciezer
gezegd fundamentele criteria, die bovendien gebonden
blijven aan het primaat+der+methode + het regulerende
ideaal dat zegt dat de methode van wetenschap in zichzelf
sterker en meer betrouwbaar is dan iedere andere
methode van kennen - terwijl Guba en Lincoln's
constructivisme non-fundamenteel wil zijn en andere
manieren van kennen niet bij voorbaat wil uitsluiten
(1989. p. 233/245; Lincoln. 1990. p. 71). Gelet op deze

het karakter zou hebben
van een "agenda voor
onderhandeling". Geen
conclusies en
aanbevelingen dus, maar
het aanreiken van een
aantal controversiele
punten waar verder over
gediscussieerd kon
worden. Dat bood ruimte
om gezamenlijk de
bevindingen te
interpreteren. Verder
benadrukte ik dat ook de
onderzoeker over een
relatief grote ambiguiteits+
tolerantie moest
beschikken. Naast de

inconsistentie wordt een aantal door het constructivisti-
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sche 'paradigma' geinformeerde criteria geformuleerd.
Deze authenticileitscriteria komen tegemoet aan ethische
en ideologische problemen: "ze lopen in de pas met een
toenemende bewustwording van de ideologische
gebondenheid van publiek leven en enculturatie·
processen die bepaalde sociale groepen en klassen
ondersteunen en andere juist verzwakken." (Lincoln en
Guba, 1986, p. 83). Authenticiteitscriteria "zijn nonfundamenteel, omdat ze niet rusten op conventionele
onderzoeksvereisten, maar voortvloeien uit de zorgen
van dit specifieke paradigma." (Lincoln, 1990, p. 73)
Geloofwaardigheidscriteria

gebruikelijke
ambachtelijke
vaardigheden waren inter·
persoonlijke vaardigheden
belangrijk. Paula, die me
mogelijk zou assisteren bij
de evaluatie, ging hier kort
op in: zij was opgeleid met
klinisch·experimenteel
onderzoek, maar het was
haar nooit zo dUidelijk
geworden "wat al die

geloofwaardigheid verwijst naac de mate van
correspondentie tussen het verslag van de
.onderzoeker en de kijk van participanten op de door
hen geuite belevingen. Om te voldoen aan het
criterium geloofwaardigheid worden bevindingen
geverifieerd door bepaalde procedures te volgen,
waarvan de 'member check', zoals gezegd, de
belangrijkste is. Geen van de procedures kan echter
leiden tot oncorrigeerbare resultaten en al helemaal
niet tot een doordringen in de werkelijkheid.
Ervaringen zoals naar voren gebracht door de
respondenten zijn 'bemiddeld'. Introspectie in de zin
van doordringen tot de kern van onze werkelijke
ervaringen, betekenissen of werkelijke zelf is
onmogelijk, net zoals het onmogelijk is om door te
dringen tot de wereld om ons heen. Voorts geldt dat
de onderzoeker de constructies van de participanten
niet in zichzelf kan vangen; ook het verslag van de
onderzoeker is altijd 'bemiddeld', zodat er geen
ultieme verificatie bestaat. Anders gezegd, hel
voorleggen/terugkoppelen van bevindingen naar de
onderzochten met het verzoek om respons
produceert geen absoluut referentiepunt waartegen
deze bevindingen geëvalueerd kunnen worden. Zij
mondt uit in een andere uitspraak waarvan de
betekenis opnieuw geînterpreteerd moet worden
door de onderzoeker. In dat opzicht kunnen we niet
ontsnappen aan de hermeneutische cirkel of het
doorgaande proces van het verstaan, al doet het
criterium anders vermoeden;

cijfers en berekeningen
nou precies beoogden."
Voor haar betekende
responsieve evaluatie een
andere "onderzoekshou·
ding" en de mogelijkheid
om kwalitatieve methoden
onder de knie te krijgen. In
reactie op mijn zorg
benadrukte Caroline dat
Paula als creatief
therapeut, met de nadruk
op creatief, waarschijnlijk
heel goed in staat zou zijn
om invulling te geven een
responsieve evaluatie. \Vie
de evaluatie zou uitvoeren
liet ze open, maar wel
suggereerde ze dat het
misschien verstandig was
om nader kennis te maken
door samen een onder·

overdraagbaarheid verwijst naar de overdracht van
bevindingen naar andere contexten. De overdraag·
baarheid wordt bepaald door de mate waarin zij
(potentiële) gebruikers een plaatsvervangende
ervaring geeft. Om aan dit criterium te voldoen maakt
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zoeksvoorstel te schrijven.
Dat leek ons een goed idee.
Op een plezierige manier

de onderzoeker uitgebreide en gedetailleerde namen we afscheid. Ik had
beschrijvingen ('thick descriptions') van de context. het gevoel iets te kunnen
Deze moeten de lezer in staat te stellen om te bepalen
of de activiteiten ook in andere swings waardevol betekenen voor hen en dat
zouden kunnen zijn. Overdraagbaarheid geeft stemde me vrolijk. Paula
uitdrukking aan de veronderstelling dat sociale
interacties zich niet betekenisvol laten vangen in en ik gingen enthousiast
wetmatigheden en generalisaties los van tijd en aan de slag, en binnen
plaats. Menselijk gedrag is altijd contextgebonden. twee weken lag er een
Handelingen en gebeurtenissen zijn niet los van
elkaar te zien maar vervlochten in ruimte en lijd. Een voorstel.
bepaald
patroon
van
elkaar
wederzijds
beinvloedende gebeurtenissen is uniek en zal zich
waarschijnlijk nooit op dezelfde manier herhalen. De De reactie van de
voorkeur voor idiografische - lokale, gesitueerde of opdrachtgevers op het
geval-specifieke - conclusies sluit echter het voorstel verraste ons: "\Vij
diagnostisch gebruik van meer algemene concepten
en theorieën niet uit. Ook is het niet onmogelijk om zijn onderwerp van
claims over te dragen naar andere contexten; het is onderzoek geworden, het
echter niet de onderzoeker, maar de gebruiker die tot
gaat ons om het product."
'naturalistische generalisaties'21 in staat is;
Niet de mensen, hun
aflwlJIlelijllheid verwijst naar de aannemelijkheid van relaties en hun interacties,
methodologische beslissingen en de mate waarin
bevindingen zijn vertekend door de onderzoeker. maar het product moest
Volgens het betrouwbaarheidscriterium dienen ondenverp zijn. Begrippen
proposities, zoveel als mogelijk, onalliankelijk te zijn
van de onderzoeker, tijd en instrumenten. Hieruit als "processen" en
vloeit de replicatie-procedure voort: het onderzoek "omgangsvonnen" werden
moet herhaalbaar zijn, en dlent identieke resultaten voorts geassocieerd met
op te leveren (eis van consistentie). Wanneer echter
wordt verondersteld dat mensen in interactie "therapie". En misschien
gedeelde betekenissen construeren en reconstrueren, sloegen ze hiermee de
dan is de sociale werkelijkheid niet stabiel. Gezien
deze dynamiek zullen herhalingen nooit dezelfde spijker op z'n kop;
bevindingen opleveren. Daarom willen Guba en vervloeide in deze evalu~
lincoln een onderscheid aanbrengen tussen de atiebenadering de grens
instrumentele onbetrouwbaarheid, en veranderingen
die eigen zijn aan de aard van de sociale tussen onderzoeker en
werkelijkheid en het "oortrollende ontwerp. Tot de therapeut, en konden
procedures om instrument-afhankelijkheid te
mensen (ook de
verkleinen behoort het gebruik van de 'audit';
onderzoeker) als persoon
overtuighlgskracllt wordt bepaald door de mate waarin
niet buiten spel blijven.
bevindingen zijn gegrond in 'ruwe' data en gevolgtrekkingen logisch en coherent zijn. Guha en Lincoln Dit gaf een gevoel van
(981) verwijzen naar Scrh'en 's kwalitatieve notie kwetsbaarheid.
,'an objectiviteit. Scrh'en stelt dat de kwantitatie\'e
notie van objectiviteit dikv.>ijls ten onrechte wordt
\'erward met de kwalitatieve notie. In de Therapie was iets waar
kwantitatieve notie betekent subjecth'iteit het men in de betreffende
oordeel van één persoon, objecti\'iteit betekent dan
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het oordeel van meerdere personen (intersubjectiviteit). Het contrast lUssen objectiviteit en
subjectiviteit kan ook geanalyseerd worden op een
kwalitatief niveau. Subjectiviteit betekent dan
onbetrouwbaar, vertekend, een k.vestie van opinie,
in tegenstelling tot objectiviteit, dat verwijst naar
betrouwbaar, overtuigend, plausibel. Het probleem
is dat beide niveaus van analyse worden gelijkgesteld.
Men gaat er dan vanuit dat het oordeel van een
enkeling per definitie onbetrouwbaar en omgekeerd
het oordeel van velen zonder meer betrouwbaar is
(vergelijk Nievaard, 1990). In navolging van
Scriven's definitie van kwalitatieve objectiviteit,
verschuiven Guba en Lincoln de nadruk van de
onderzoeker (het is niet langer zijn of haar
betrouwbaarheid die op het spel staat), naar de
gegevens zelf. Om de overtuigingskracht te bewaken
neemt de 'audit' een belangrijke plaats in.

instelling van af wilde:
arbeid was niet s1echts een
therapeutisch middel,
maar een doe1 waar op
resultaat-gerichte en
participatieve wijze naar
toe werd gewerkt. Proces
kreeg zo betekenis in
tegenstelling tot
begrippen als zakelijk en
doelgericht. Ik had het
gevoe1 dat we langs elkaar
heen praatten en legde
daarom nog maar eens uit

Authenticiteitscriteria
eerlijltheid verwijst naar de mate waarin verschillende
constructies en hun onderliggende waardensystemen
indringend zijn bevraagd en worden belicht in het
evaluatie proces. Er is sprake van adequaat onderhandelingsproces indien alle belanghebbenden een
gelijke kans hebben om deel te nemen aan dat proces
en de onderzoeker de waarden die ten grondslag
liggen aan verschillende (soms conflicterende)
constructies articuleert. Allen moeten een eerlijke
kans hebben om issues naar voren te brengen en om
deel te nemen aan het onderhandelingsproces, zodat
geen enkele constnlctie onttrokken kan worden aan
thematisering en kritiek en altijd alternatieve
constructies geïntroduceerd en uitgewerkt kunnen
worden. In het geval dat een bepaalde groep minder
competent is zal de onderzoeker ervoor zorgdragen
dat deze groep alsnog wordt toegerust door te
voorzien in trainingen, rollenspellen, en wat verder
nodig is om deelname mogelijk te maken 22 •
Ongelijke kennisniveaus worden gecorrigeerd.
Indien noodzakelijk moet de evaluator bereid zijn om
op te treden als advocaat of belangenbehartiger van
een minderbedeelde groep, of, in geval van
belangrijke aandachtspunten, zal de groep worden
ondersteund door een speciale belangenbehartiger.
Wanneer benodigde informatie reikt voorbij het
niveau dat belanghebbenden appreciëren, worden
stappen ondernomen om met dit gebrek om te gaan.
In alle gevallen moet de onderzoeker ervoor
zorgdragen dal de machtsbalans blijft behouden;
ontologische ClllthelJliciteit \'erwijst naar de mate waarin
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wat ik bedoelde: mijn
uitgangspunt was dat arbeidsrehabilitatie een
"praktijk" is die gestalte
krijgt in de interactie
tussen diverse
be1anghebbenden. Ik
probeerde dit te
verdUidelijken door te
spreken in begrippen
waarvan ik dacht dat ze
hen bekend waren; in
plaats van "product" sprak
ik over een "dienst" die in
de re1atie tussen
hulpverleners onderling
en de hu1pvrager tot stand
komt, en die elke keer
opnieuw gemaakt moet
komen. Of dit over kwam
betwijfel ik. Caroline en
Jamlie waren vrij
eensgezind in wat hen

de constructies van individuele respondenten zijn voor ogen stond. Zij
verbeterd, gegroeid, verbreed en verdiept. Een wilden wensen en
responsief onderzoek dient het eigen bewustzijn te
verhogen, zodat personen een meer geinfomleerde of behoeften van patiënten en
geavanceerde en verrijkte constructie van zichzelf "interne klanten" (mensen
hebben;

die patiënten venvezen

educatiew authenticiteit verwijst naar de mate waarin
het begrip van en appreciatie (niet noodzakelijkerwijs houden van of instemmen met) voor de
constructies van andere belanghebbenden toeneemt
bij individuele respondenten. Anders gezegd, de
kwaliteit van de evaluatie is een functie van het
toegenomen wederzijds begrip;

naar het project) geïnventariseerd zien als
formatieve toets voor hun
"product". We leken langs
elkaar heen te praten.

Iwtalylischeauthellticiteit verwijst naar de mate waarin Hoe verder? Moesten we
actie wordt gefaciliteerd en gestimuleerd door het
evaluatie proces. Een evaluatie dient actie te überhaupt wel doorgaan?
induceren, zij vervult een katalyserende functie, Ik voelde me overvallen en
Door alle belanghebbenden vanaf de start bij het
onderzoek te betrekken, hun inbreng te honoreren, probeerde opnieuw
hen te voorzien van beslissingsmacht met betrekking ingangen te vinden.
tot de richting van het onderzoek, minder machtigen Caroline stelde voor om
te ondersteunen en stem te geven aan de stemlozen
verwachten Lincoln en Guba (l986b) dat hun onder- samen met Paula naar het
zoeksbenadering ~meer beloften inhoudt voor het voorstel te kijken en een
elimineren \'an zulke eerbiedwaardige onderscheivoorzet te doen waar ik
dingen als fundamenteel versus toegepast en theorie
versus praktijk,n (ibid, p. 82) Het stimuleren van dan vervolgens weer op
actie vormt op zichzelf geen garantie dat actie zal zou kunnen reageren. Ik
worden ondernomen, of dat dit zal uitmonden in
(gewenste) verandering. Om dit laatste te realiseren stemde hier direct mee in.
zijn andere zaken vereist. Het volgende criterium Dat de interactie ondanks
doeh daarop;
verschillen doorgang

tactische autllenticiteit verwijst naar de mate waarin vond, was onder meer te
belanghebbenden en participanten zijn toegerust danken aan een etentje
('empowered') om te handelen, ~Het belangrijkste in
deze zaak is of de evaluatie versterkend dan wel waarin Caroline en ik onze
verzwakkend is, en voor wie, De eerste stap naar vriendschappelijke band
empowerment wordt genomen door alle personen
reactiveerden. Later
die risico dragen of wier belang op het spel staat te
voorzien van een kans om het [evaluatie proces] mede vernam ik dat ons
te beheersen (bewegen in de richting van professioneel verleden ~ ik
gezamenlijke onderhandeling)." (l986b, p, 82)
had als stagiaire bijna twee
jaar intensief samen met

N aar een kennispolitiek
In de voorgaande delen heb ik uiteengezet
waarom en hoe responsivisten het doel en de methoden

Caroline gewerkt- de
relatie voor Caroline
verder compliceerde. Ze
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voor evaluatie herdefinièren. In plaats van te streven naar
verklaringen stelt Robert Stake 0975; e.a., 1991) zkh ten
doel om deze betekenissen in kaart te brengen teneinde
diepgaande inzkhten te geven in de beleefde ervaringen
van mensen. Guba en Lincoln (989) stellen zkh ten doel
het wederzijds begrip te verhogen, en via onderhandeling
tot gedeelde constructies te komen als basis voor actie en
verandering. In reactie op de kritiek op de subjectiviteit
en geringe generaliseerbaarheid is een reeks procedures
en criteria ontwikkeld, Deze worden hieronder geproblematiseerd.

kreeg de indruk dat ik haar
op allerlei manieren
probeerde duidelijk te
maken dat onze interactie
niet langer werd bepaald
door de rol van stagiaire en
supervisor. Ze
interpreteerde dit als een
signaal dat zij zich als
opdrachtgever "nog
idealer dan een normale

4. 4.1

Procedures en criteria betwist

Vanuit een conventionele wetenschapsopvatting
wordt het toepassen van de genoemde objectiviteitsprocedures (afgezien van de audit) aangemoedigd
(Swanbom, 1990), Dit is begrijpelijk gezien de functie
van deze strategieèn en procedures: deze zijn erop gericht
om het regulerende ideaal van objectiviteit te realiseren
door de subjectiviteit van de onderzoeker terug te
dringen.
De vraag rijst hoe deze beveiligingsmaatregelen
zich verhouden tot de opvatting dat mensen hun
werkelijkheid in interactie met elkaar interpreteren. Ik
stel mij op het standpunt dat als mensen hun
werkelijkheid interpreterend ervaren en construeren dit
dan ook geldt voor onderzoekers. Dit wordt in theorie
ook door responsivisten onderschreven: het is een illusie
om te denken dat het in een sociaal-wetenschappelijk
onderzoek mogelijk is om als onderzoeker 'apart',
onafhankelijk van het object te staan, De eis zoals die
geldt binnen het post-positivisme - geen interactie - is
niet haalbaar, zeker niet in de sociale wetenschappen
(Guba en Lincoln, 1981; Stake en Mabry, 1995). Een
onderzoeker zal onvermijdelijk een effect hebben op het
fenomeen dat zij bestudeert en omgekeerd.
Desalniettemin wordt een serie post-positivistische
strategieen en procedures geintroduceerd die erop
gericht is om de eigen persoonlijke ervaringen van de
onderzoeker zoveel als mogelijk tussen haakjes te
plaatsen om het wezenlijke van de menselijke ervaring
objectief te kunnen begrijpen. Heel dUidelijk komt dit
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opdrachtgever" moest
gaan gedragen, terwijl zij
Ilaar haar maatstaven al
veel soepeler was. Kreeg ik
niet alle vertrouwen en
ruimte, en meer dan dat,
om mijn weg te gaan?
Gewoonlijk had zij mij
iedere keer als ik er was
willen zien om te horen
wat ik deed, IlU niet.
Nonnaai had zij de vraag·
en probleemstelling er, na
oeverloos praten, op een
gegeven moment
doorgedrukt. Nu niet. Zij
was de opdrachtgever die
wist wat zij wilde, die zich
bovendien soepel
opstelde, veel soepeler dan
normaliter het geval. Ze
vond het dan ook
teleurstellend dat ze mij
niet had kunnen dUidelijk
maken dat ik haar "respect
verdiende", en meer dan

bijvoorbeeld naar voren in de inductieve, maar
systematische werkwijze die suggereert dat concepten
automatisch opborrelen uit de empme zonder
tussenkomst van de onderzoeker. Dit is een mythe: de
onderzoeker bewerkt bevindingen op een actieve wijze en
in de interpretatie speelt ook persoonlijke, stilZ\vijgende
kennis een belangrijke rol. Net als de inductieve analyse
zijn de objectiviteitsprocedures inconsistent met een
constructivistische kennis- en wetenschapsopvatting in
zoverre dat het 'wezenlijke' of de 'essentie' van de
menselijke ervaring zich niet aandient, maar wordt
geconstrueerd in de interactie tussen de respondent en de
onderzoeker.
Hoe open en ontvankelijk de onderzoeker zich
ook opstelt, deze zal nooit onbemiddeld toegang hebben
tot het wezen van de ervaringswereld. Het is in de
interactie dat ervaringen worden geconstrueerd. Het
introduceren van allerlei strategieen en procedures
impliceert een miskenning van het interactieve proces
van interpretatie. Waarden, belangen, ervaringen,
verwachtingen en vooroordelen van de onderzoeker
kunnen niet worden uitgeschakeld. We kunnen een
fenomeen niet onbevooroordeeld benaderen. Dat is geen
probleem, maar juist een mogelijhslleids\'Oonvaarde.
Begrip komt niet tot stand door afstand te doen van de
eigen biografie en ervaringen, maar door uit te gaan van
de eigen vooroordelen en deze te relateren aan datgene
wat anderen doen en zeggen. Een interpretatie heeft het
karakter van een ontmoeting, waarbij men het eigen
gezichtspunt in contact brengt met dat van de ander, en
beide perspectieven mogelijk veranderen. Vooroordelen
zijn verwachtingen die- als anticipering het verstaan
leiden en die in het concretiseren ervan gemodificeerd
kunnen worden. Dit betekent niet dat wij overgeleverd
zijn aan dogmatische vooringenomenheid. Er bestaat een
verschil (maar geen hard onderscheid) tussen ongerechtvaardigde, dogmatisch aangehangen vooroordelen die
het verstaan belemmeren en productieve vooroordelen
die het verstaan mogelijk maken. Ohjectiviteitsprocedures zijn misleidend, omdat er in weerwil tot de retoriek
geen sprake kan zijn van objectiviteit en \vij meer gehecht
zijn aan allerlei zaken dan we bereid zijn toe te geven
(denk bijvoorbeeld aan nostalgische en etnocentrische

normaal moeite deed om
haar die plek te geven.
Dacht ik niet voldoende
mee? Wat een
misverstanden! We
dachten dat we elkaar zo
goed begrepen, en nu
bleek dat de wederzijdse
verwachtingen behoorlijk
uiteenliepen. Ik schreef in
mijn logboek: "De kunst is
om de onderhandeling
open te houden zonder de
illusie te wekken dat we
het eens zijn, om
verschillen niet uit te
vlakken in het al te
hartstochtelijk zoeken
naar consensus, om in het
verlangen naar
overeenstemming niet
compromissen te sluiten
die verschillen teniet
doen. Vertrouwen en
geduld om met respect
voorverschillen, andere
raakvlakken te
ontdekken." Met
gemengde gevoelens
realiseerde ik me het
voordeel te genieten dat
Carotine tevens een
vriendin en ex-collega is.
Dat bood immers
mogelijkheden om op
andere assen variatie te
activeren, zoals tijdens het
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gevoelens). Dat moge verontrustend zijn, het is de vraag
in hoeverre disciplinerende maatregelen ons tegen
dergelijke 'vertekeningen' beschermen. Bovendien wordt
vergeten dat onze ervaringen, verwachtingen en vooringenomenheden een constituerende rol spelen in het
interactieve proces van betekenisverlening.
Binnen een conventionele wetenschapsopvatting wordt veel waarde gehecht aan het maken van een
deugdelijk onderscheid tussen wetenschappelijke en
onwetenschappelijke kennis. Criteria vervullen hierin
een belangrijke functie: zij stellen ons in staat om een
onderscheid te maken tussen wetenschappelijke kennis
enerzijds en common sense, journalistieke, kunstzinnige
en literaire kennis anderzijds. De reeksen criteria zoals
bepleit door Guba en Lincoln23. worden door de traditie
echter krachtig afgewezen: "De 'methodologische
bovenbouw', zoals we die in de reeksen nieuwe criteria
bij Guba c.s. vinden, is echter irrelevant, en getuigt
slechts van het bestaan van wetenschappelijke
subculturen. (Swanborn, 1990. p. 73) Deze verwerping
kan als volgt worden begrepen: Guba en Lincoln stellen
dat criteria zijn gebonden aan 'paradigma's'. Criteria zijn
in hun ogen contingent. Dit betekent dat wat waar en
objectief is, afhankelijk is van de theorie die men
aanhangt. De autoriteit van de Wetenschapper komt
hiermee onder druk te staan: wat als de geclaimde
waarheid niet meer is dan een waarheid binnen een
specifiek discours? Deze problematische situatie wordt
door sommigen 'opgelost' door terug te grijpen op
conventionele criteria (betrouwbaarheid, validiteit en
objectiviteit) om het gezag van wetenschap te herstellen.
Hoe problematisch het ook mag zijn om een scherp
onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve
kennis, opnieuw moet een grens worden herbe\'estigd
tussen wetenschappers en niet-wetenschap. Niet op
grond van de zaak, maar op grond van de status van
wetenschap. Genoemde verwijten gelden natuurlijk ook
voor de responsivisten 24 : zij claimen weliswaar ruimte
voor een andere interpretatie van beleiclsevaluatie. maar
blijven zich beroepen op de speciale status van criteria als
waarheidsarbiters. Zo wordt op subtiele wijze toch weer
verhuld dat het onderscheid tussen wetenschappelijke en
andere vormen van kennis veel vloeiender is dan
n
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etentje. Maarvroeg ik me
ongerust af: Hoe
voorkomen we dat zich
een al te "behaaglijke
relatie" ontwikkelt?
Paula voelde vooral
machteloosheid. Als de
evaluatie niet door zou
gaan, stond zij misschien
op straat. In dat opzicht
was ze antankelijk van de
opdrachtgevers. Maar de
vereiste investering en
loyaliteit zonder de
garantie dat er iets op
volgde, maakten haar
boos. Opeens stoorde het
haar dat de beloning niet
in overeenstemming was
met die gepleegde
investering: "Ik ben geen
liefdadigheidsinstelling",
zo schreef ze mij. Ze
voelde zich heen en weer
geslingerd tussen de
opdrachtgevers en mij, en
was niet in staat om hier
mee te spelen. En
misschien tolereerden wij
dat ook niet, denk ik nu
achteraf. Zij zag die
variatie noch voor zichzelf
noch voor anderen. Daar
zij haar positie continu
construeerde als één die
gevangen is tussen twee

voorgesteld. VoortS wordt hiermee het onderscheid
herbevestigd tussen de 'grensbewakers' die criteria
vaststellen en hen die deze dienen te accepteren
(Bauman,1987).
Afgezien hiervan is het grootste probleem van
het zoeken naar criteria dat het ons gevangen houdt in
een methodologisch discours waarin (op subtiele wijze)
wordt gezocht naar de ware of authentieke kennis. De
vraag Maar is het gedisciplineerd? (lincoln en Guba,
1986b) is geen relevante vraag meer wanneer men ervan
uitgaat dat kennis een product is van een politiek-sociaal
proces geconstitueerd in taal en beelden. Dit is geen
pleidooi voor relativisme. In tegendeel. Het spreken in
termen van relativisme getuigt van een Cartesiaanse
obsessie in die zin dat relativisme alleen een issue is
binnen de context van een Epistemologie - de discipline
die zoekt naar regels ter fundering en legitimering van
kennis - waarin wordt gezocht naar een geprivilegeerd
standpunt als garantie voor zekerheid (Rorty, 1979). Het
concept van relativisme veronderstelt een fundamentele
structuur, een Archimedisch standpunt buiten de flux en
menselijke belangen (Caputo, 1987; Haraway, 1991;
Lather, 1990)25. Als de focus wordt gericht op de wijze
waarop instrumenten, machines en machtsrelaties onze
kennisproductie beïnvloeden, dan is relativisme een
concept uit een ander discours, een discours van
fundamenten die de gronden voor zekerheid buiten de
sociale context legt. Relativisme is de perfecte spiegeling
van de ideologie van objectiviteit; beide ontkennen de
belangen in lokatie, lichamelijkheid, en partièle
perspectieven; beide maken het onmogelijk om goed te
zien. Relativisme is met andere woorden net zo
totaliserend als objectivisme of absolutisme. Het is een
goddelijke truc, een manier om nergens te zijn, terwijl
wordt geclaimd overal te zijn. De angst voor relativisme
of nihilisme is een implosie van de arrogantie van de \vitte
westerse masculiene wetenschap: als we niet alles
kunnen weten kunnen we niets weten. Een
Allesoverziende, Goddelijke geprivilegeerde positie is
onmogelijk en een relativistische positie onwenselijk,
omdat beide posities onderzoekers ontslaat van de verantwoordelijkheid die zij hebben ten aanzien van de
kennis die zij construeren.

uitersten waartussen ze
niet kon of wilde kiezen,
voelde ze zich
gefrustreerd. Nadat zij in
nauw overleg met Carotine
- zoals afgesproken tijdens
het gesprek over het
concept - een herschreven
voorstel had gemaakt, trok
zij zich terug. Ze zag
slechts twee opties: Of
doorgaan met mij en die
specifieke benadering, Of
stoppen en een andere
onderzoeker benaderen.
Ze hoopte op het eerste.
Caroline en ik bleven
discussiëren over de
probleem- en
vraagstelling. In een twee
uur durend
telefoongesprek legde
Caroline nogmaals uit wat
zij wilde, en ik nogmaals
wat ik te bieden had. Het
gewilde en gebodene
sloten niet aan. Hoewel we
uiteindelijk met elkaar
instemden, waren we voor
ons gevoel geen stap
dichter bij elkaar
gekonten. Geen van beide
lieten we variatie toe op de
inhoud, en op relationeel
vlak stond de zaak er al
niet veel rooskleuriger
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4.4.2

Mobiele positionering

voor. We waren vemloeid.
En we konden misschien

In een postfundamentele context is het enige
alternatief voor relativisme partiele, lokaliseerbare,
kritische kennis. Kennis wordt niet verkregen vanuit een
lege, abstracte, omnipotente positie, maar vanuit een
bepaalde, beperkte, wisselende positie. Niet langer staat
objectiviteit tegenover partijdigheid. Nee, kennis is juist
gebaseerd op politieke partijdigheid en ontstaat in
machtsgevoelige conversaties. De praktijk van
positionering verbeeldt een ethiek waarin elke positie,
elk verhaal of argument ten minste een invitatie inhoudt
tot een kritische respons op haar partialiteit.
Positionering veronderstelt dat elk werk incompleet is en
een reactie vereist van hen die anders zijn gepositioneerd.
Reflectie op de eigen positie is de enige nonn voor
onderzoekers die deze visie onderschrijven. Dit houdt in
dat we kritischer moeten nagaan wie wij zijn en wat dat
betekent voor de kennis die wij construeren. Dit soort
reflexiviteit gaat verder dan het doen van een schuldbekentenis zoals zo vaak wordt aangetroffen in de
etnografie. Dergelijke confessionele verhalen, om met
Van Maanen (1988) te spreken, worden achteraf
geschreven als een soort biecht. Ze hebben een hoog
gehalte aan sentiment en functioneren in de eerste plaats
als een soort catharsis26 . Dit soort reflexiviteit is een
moedig begin, maar niet wat ik op het oog heb. Geen
genoegen kan worden genomen met een steriele vonn
van identiteitspolitiek, waarbij reflexiviteit wordt
gereduceerd tot het uitspreken van een fonnule aan het
begin van een evaluatie (zoals 'Ik ben een witte,
hoogopgeleide, middenklasse, heterosexuele, jonge,
gezonde vrouw'). Dit soort van reflexiviteit, hoewel
potentieel van belang, verwordt te vaak tot een
lippendienst aan politiek correcte conventies (Marcus,
1994) en reflecteert een standpunt-epistemologie.
Positionering is niet hetzelfde als een identiteitspolitiek zoals bijvoorbeeld bepleit door feministische
standpuntdenkers (Harding, 1991). Een identiteitspolitieke benadering vraagt van het kennende subject zich te
verplaatsen in de positie van onderdrukte en gemarginaliseerde anderen of om zichzelf te situeren, als vrouw,
zwart etcetera. Geclaimd wordt dat de kennis verkregen
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wel een (uiteenlopende)
diagnose maken van de
gecompliceerde situatie
waar wij in terecht waren
gekomen, maar daarmee
hadden we nog geen
eensluidend idee hoe daar
mee om te gaan en laat
staan een taal om daarover
te communiceren met
elkaar. De spanning had
een negatieve invloed op
onszeIr, onze relatie en het
proces. Dit werd nog eens
versterkt door de onderhandelingen over de
betaling. Caroline die het
sowieso al uitzonderlijk
vond dat zij een financiële
vergoeding in het
vooruitzicht stelde, vond
het bedrag dat ik vroeg
veel te hoog en
onacceptabel gezien
bezuinigingen die de
instelling teisterden. De
bevindingen zouden mijn
productie toch ten goede
komen? Uiteindelijk
kwamen we overeen dat ik
de evaluatie in het kader
van mijn promotie voor
een aanzienlijk lager
bedrag zou doen. Bewust,
zo hoorde ik later, trok

vanuit deze onderdrukte positie objectiever is dan die
verkregen vanuit een onderdrukkende positie. Het
probleem van deze invulling van gesitueerdheid is dat
vaste groepsidentiteiten en bestaande onderscheidingen
worden be\'estigd (Fine, 1994; Prins, 1994).
Interessanter is Donna Haraway's benadering die grenzen
ter discussie stelt door hybride tussenvormen, zoals de
cyborg17 , te introduceren. Daarmee probeert zij onder
meer de implicaties te doordenken van de hedendaagse
proliferatie van steeds meer gespecificeerde en
gefragmenteerde identiteiten 28 • Het subject is in onze
hedendaagse postmoderne samenleving niet langer een
uniforme of gefixeerde eenheid zoals verondersteld in het
humanisme, maar dit betekent niet het einde van het
subject als (politieke) actor. De onderzoeker nu dient
zich te positioneren, een strategische, geconstrueerde
plaats in te nemen die leidt tot kritische ondervraging, in
plaats van identificatie. Ik ga met andere woorden mee in
een politieke benadering van kennistheoretische
vraagstukken, onder de voorwaarde dat deze strategie tot
doel heeft de identiteiten van waaruit ze vertrekt te
destabiliseren en te hercoderen.
Hoe werkt het positioneren in de praktijk? In de
evaluatie van het project arbeidsrehabilitatie zoals
besproken in de zijtekst valt te lezen dat ik mij kritisch
opstelde tegenover het discours waarin de 'resultaatgerichtheid' en de 'output' van het beleid en de evaluatie
moeiteloos werden gecombineerd met de retoriek van
'participatief management' en 'actie-onderzoek'. Dat dit
een spanningsveld tussen de opdrachtgevers en mij
veroorzaakte is niet verrassend. Ik sloot me overigens niet
af voor de opdrachtgevers. In sommige situaties bracht ik
met verve de voordelen van een participatieve aanpak
naar voren (bijvoorbeeld in gesprek met mijn assistent
die verslag deed van de argwaan van professionals en zelf
ook met gemengde gevoelens keek naar de discrepanties
tussen de wervende ideeen en de dagelijkse realiteit). Wel
maakte ik een onderscheid tussen de 'positie'29 van
managers, professionals en psychiatrische patienten. Ik
gaf er de voorkeur aan om de verzwegen ervaringen van
gekwelde psychiatrische patiënten en het onzichtbare
werk van professionals extra te belichten 30 . Tegelijk
onderkende ik dat mijn positionering werd bedreigd

Caroline zich daarna wat
terug met de
onuitgesproken
venvachting dat ik vanzelf
naar haar toe zou komen.
Eindjanuari had ik een
eerste kennismaking met
de leden van de
werkgroep. Daar lichtte ik
nogmaals de evaluatie toe.
Ik stelde mezelf voor als
een "vreemde eend in de
bijt", omdat ik geen
inhoudelijk deskundige
was op het teneln van
arbeidsrehabilitatie. In dat
opzicht moesten ze niets
van mij venvachten. Mijn
bijdrage zou liggen in het
faciliteren van een
gezamenlijke discussie
over het project. 'Vant, zo
zei ik, evaluatie moest niet
worden gezien als
beoordeling maar als een
onderhandeling. Dat sloot
aan bij de rehabilitatiefilosofie waarin het
gezamenlijk sturen
eveneens centraal stond.
Ikgafheel uitdrukkelijk
aan dat de evaluatie een
spanning zou oproepen.
Van de hen werd gevraagd
om hun oordelen even
tussen haakjes te plaatsen.
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door een romantisering van de visie van gemargina1iseer~
den, Identiteiten dreigen hiermee te worden
gereproduceerd, terwijl mijn inzet is om deze in
beweging te brengen, Het zien van 'onderop' is niet
gemakkelijk, noch onproblematisch, zelfs als 'we' menen
'van nature' het ondergrondse terrein van gesubjectiveerde kennis menen te kennen. Noch betekent het aangaan
van verbintenissen met slachtoffers het afstand doen van
een kritische houding en interpretatie. Positionering staat
niet gelijk aan het klakkeloos overnemen van een
bepaalde visie; het vormt een uitdrukking van het
bewustzijn dat kennis de uitkomst vormt van een sociaalpolitiek proces waar de onderzoeker niet buiten staat.
Mijn positie was niet stabiel; ik dreef als het ware
dynamisch heen en weer tussen verschillende posities en
discoursen, en voelde me tegelijk outsider en insider in de
setting (hooks, 1990; Star, 1991; Anderson, 1995). In dat
opzicht was de evaluatie in het psychiatrisch centrum een
oefening in 'dubbelzien'.

Pas dan zou er ruimte
ontstaan voor reOectie en
mogelijkheden om in
discussie te gaan, Dat
opschorten van oordelen
doet niemand graag, zo
ging ik verder, want
opvattingen bieden
houvast. "Het loslaten zal
moeilijker zijn naannate
de gehechtheid aan
opvattingen groter is.
Vermoedelijk is deze
gehechtheid groter in deze
situatie waarin jullie veel
energie hebben
geïnvesteerd in het
opzetten van het project."

4 '4.3

Doorgaande interactie

In hun latere werk stellen Guba en Linealn
(989) dat het doel van evaluatie is gelegen in het vinden
van gedeelde constructies als basis voor actie en
verandering (niet gepland, maar in de zin van een
d}'l1amische re-constructie van betekenissen). Kennis is
de uitkomst is van een gezamcnlijll proces, waarin
onderzochten gelijke partners zijn met een gelijke stem in
het verzamelen en interpreteren van de data en in het
verspreiden van de 'resultaten'. Onderzoek is met andere
woorden een samenspel tussen een betrokken
onderzoeker en onderzochten. Geen der participanten
heeft het alleenrecht: de macht ligt niet bij de
onderzoeker of bij de onderzochten, maar beweegt zich
veeleer tussen de etie constructies en het outsider
perspectief van de onderzoeker en de emic constructies
en het insiders perspectief van de onderzochten (ibid, p.
138). Guba en Lincoln spreken van een 'hermeneutische
dialectiek'. Zij willen met hun methode een veelheid aan
constructies inventariseren en deze via onderhandelingen met elkaar confronteren, teneinde een hoger niveau
van begrip of consensus te bereiken. In hun eigen
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Er kwamen vragen over
wat ik nu precies ging
doen. Ik legde uit wat voor
activiteiten we van plan
waren te ondernemen en
dat het misschien aardig
was om het logboek dat wij
aanlegden aan hen ter
inzage te geven. Reacties
liepen uiteen van
"grappig" en "wat gaat er
nu precies gebeuren?" tot
een "we springen mee in
het diepe."
In de daaropvolgende
periode verzamelden we
documenten, woonden we
bijeenkomsten bij en

woorden: "Wij zullen de tenn hermeneutisch dialectisch
gebruiken om het proces te beschrijven dat tegemoet
komt aan de condities die we zojuist hebben uiteengezet.
Het is hermeneutisch omdat het een interpretatief
karakter heeft, en dialectisch omdat het een vergelijking
en contrast van uiteenlopende visies representeert
teneinde een hoger niveau van synthese te bereiken, in een
Hege/iamlSe zin." (ibid, p. 149)
Het doel van de evaluatie zoals Guba en Uncoln
dit verbeelden, is synthese in de zin van wederzijds
begrip en consensus in de zin van gedeelde constructies.
Guba en lincoln doelen op overeenstemming van
opvattingen, opinies en ideeën verkregen onder condities
waarin machtsongelijkheden worden gebalanceerd3l .
Het streven naar betere constructies, een hoger niveau van
synthese en het corrigeren van onjuiste constructies
veronderstelt een lineaire progressie van kennis, tenvijl
dit elders wordt afgewezen (Lincoln, 1990). Hoewel
subtiel, venvijzen de woorden 'hoger' en 'beter' naar het
bestaan van een ware betekenis, zij het dat deze in
interactie is vastgesteld (elders was 'de' werkelijkheid als
extern referentiekader al verworpen). Naast deze
inconsistenties kunnen voorts vraagtekens worden
geplaatst bij de mogelijkheid en wenselijkheid om
consensus en gedeelde constructies te bereiken. Deze
hebben niet alleen te maken met verschillen in waarden,
belangen en macht, maar eveneens met de werking van
taal. Wanneer taal wordt opgevat als een medium dat de
werkelijkheid of innerlijke ervaringen representeert dan
is het inderdaad mogelijk om tot (wederzijds) begrip te
komen. Communicatie verloopt dan relatief soepel,
omdat wij ons kunnen bedienen van een taal die
weerspiegelt wat wij zeggen of schrijven. Wanneer we
bereid zijn om naar elkaar te luisteren is het mogelijk om
elkaar te begrijpen en eventueel tot consensus te komen.
Stel nu eens dat de taal een eigen zeggingskracht heeft;
dat de tekens in een willekeurige relatie staan tot het
betekende, en de betekenaren hun betekenis ontlenen
aan de verhouding ten opzichte van andere tekens. Een
woord betekent dan niet wat het betekent omdat de
auteur/spreker dat \vil, maar ontleent betekenis aan het
netwerk van tekens waarin het is opgenomen.
Onderschrijft men deze visie dan hebben de tekens vrij

hadden we gesprekken
met de werkgroepleden.
Het was Paula die mij
ervan had overtuigd dat we
bij de werkgroepleden
moesten beginnen. Mede
op verzoek van de
werkgroepleden werden
de interviews uitgebreid
naar hulpverleners die
intensieve contacten
onderhielden met externe
instanties en naar
diegenen die meer of
minder betrokken waren
bij de rehabilitatie van
patienten. Dit wasleukl
Respondenten op hun
gemak stellen, uit de tent
lokken, luisteren,
knikken, venvonderd zijn,
maar ook zorgen dat de
boel goed georganiseerd
was. Tapes,tijdstippen.
De respondenten
vertelden graag hun
verhaal. Sommigen
reageerden bewogen. Het
nabespreken van de
interviews was leerzaam.
Het maakte me gevoeliger
voor mijn neiging om
anderen in de rede te
vallen en attendeerde
Paula erop dat zij moest
doorvragen ook als dingen
haar als vanzelfsprekend
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spel, en introduceren de tekens andersheid die
betekenissen deconstrueren 32 .
De moeilijkheid om consensus te bereiken, en
de rol die taal hierin speelt wordt onderstreept door de
zijtekst. De zijtekst vertelt het verhaal van een
onderhandeling over een evaluatie in een psychiatrisch
centrum. Aanvankelijk dachten de opdrachtgevers en ik
(als onderzoeker) dat we overeenstemming hadden
bereikt. Het onderzoeksvoorstel confronteerde ons met
verschillen
en
allerlei
'misverstanden')).
De
opdrachtgevers zeiden dat ze geïnteresseerd waren in
uitspraken over het 'product' in reactie op het onderzoeksvoorstel dat zich richtte op het 'proces'. Terwijl ik
daarbij doelde op het interactieve proces van betekenisverlening, werd het door de opdrachtgevers
geinterpreteerd als de fase van de in - en uitvoering. Deze
focus vonden zij eenzijdig. Zij wilden vooral de
uitkomsten in tennen van 'harde' resultaten evalueren.
Een andere complicatie was dat een van de
opdrachtgevers het woord 'proces' associeerde met
'therapie'. En dit was precies hetgeen waartegen zij zich
afzette: arbeid was geen therapeutisch middel, maar een
doel waar de therapeut samen met de patiènt op
methodische wijze naar toe werkte. Door deze
onverwachte associatie werden mijn woorden anders
uitgelegd dan ik bedoelde. Dit kan, omdat woorden geen
eenduidige en overzichtelijke betekenis hebben, maar
zijn opgenomen in een onuitputtelijk en onstabiel
netwerk van tekens. De opdrachtgevers activeerden met
andere woorden een ander deel van het netwerk van
tekens dan ik had gedaan, en gaven hiermee uitdrukking
aan hun gevoelens van argwaan. De uitspraak "Wij zijn
niet het onderzoeksobject!" gaf de op het spel staande
belangen aan: opdrachtgevers wilden zelf liever niet
betrokken worden in de evaluatie. Zij plaatsten zich
daarmee buiten de constructie van het product. Zo werd
de overeenstemming die er aanvankelijk leek te zijn,
verstoord. Optimistisch als ik was probeerde ik de
opdrachtgevers alsnog te overtuigen van de waarde om
processen te bestuderen. Naderhand betwijfelde ik of dit
een positief effect had. Wat voor mijn gevoel wel hielp
was het etentje dat wij nadien hadden. Deze 'time-out'
klaarde de lucht, en herstelde het wederzijds respect en
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voorkwamen. Het hele
proces stemde ons vrolijk.
Moe maar voldaan stapten
we na een dag
veldonderzoek in de trein.
De interviews met de
werkgroepleden werden
eind maart afgerond met
een korte mondelinge
presentatie in de
werkgroep om te horen of
de leden zich konden
herkennen in de
interpretaties en om hen
van elkaars opvattingen op
de hoogte te stellen. We
hadden het materiaal
geordend naar een drietal
thema's met als centrale
metafoor
'grensverlegging'. De leden
onderschreven dit en
gaven uiteenlopende
reacties. De voorzitster
vatte deze samen met de
conclusie dat de
bevindingen 'niet nieuw'
waren en dat de werkgroep
zich zou moeten richten op
het maken van behandelcontracten. Het domein
voor de werkgroep was
daarmee afgebakend en
verschillen van tafel. Op
de vraag of het onderzoek
nog een concreet advies

vertrouwen. Verschillen konden worden gerelativeerd
door (h)erkenning op betrekkingen niveau. Tijdelijk
althans.
De confrontatie werd opgevolgd door een
periode waarin we bijna een maand discussieerden over
een nieuw evaluatie voorstel dat de onderzoeks-assistent
en de opdrachtgever hadden gemaakt. Terwijl de tijd
voorbij streek, leek de afstand tussen de opdrachtgevers
en mij te groeien. Ik begon me te realiseren dat praten
mensen niet altijd dichter bij elkaar brengt. In tegendeel,
het was pas achteraf, nadat ik met een aantal collegae over
de situatie had gesproken, dat ik besefte dat de
gehechtheid aan onze overtuigingen ons in een binaire
oppositie had gemanoeuvreerd en dat dit al onze energie
opslurpte. De verschillende betekenissen die we
verleenden aan bepaalde zaken deed onze relatie
bekoelen. Van consensus was in de verste verte geen
sprake. Als we niet beide zo'n belang hadden toegekend
aan de meerwaarde van de samenwerking, had de
onderhandeling over de evaluatie hier kunnen stranden.
Uiteindelijk besloten we om door te gaan, maar dit
betekende niet dat er consensus bestond of dat de
verschillen waren verdwenen. Twee maanden verstreken
toen verschillen opnieuw oplaaiden. De opdrachtgever
was geschrokken van de geringe 'output' van ons werk,
en sprak ons daar direct op aan: "Ik verwacht dat jullie
functioneren als 'kartrekkers'. Wat ik zie is dat jullie
achter de dynamiek aanlopen!" De onderzoeks-assistent
betrok dit op zichzelf en beloofde "er vaker op uit te
gaan". Ik was ogenschijnlijk minder onder de indruk en
reageerde door te zeggen dat niet de dynamiek op zich,
maar de kwaliteit van de interactie telt. Om mijn
argument te ondersteunen, haalde ik voorbeelden aan uit
cle interviews~ mensen serieus nemen, niet cl e tijd vooraf
vastzetten, naar elkaar luisteren etcetera. De spanning
bereikte een climax. De situatie kon niet veel langer
voortduren of we zouden terecht komen in de val van het
ridiculiseren van elkaars opvattingen. Intuïtief had ik het
gevoel dat een discussie de situatie alleen maar zou
verergeren. Het leek een ongelukkige liefdes·affaire waar
meer woorden niet helpen.
Dit verhaal geeft aan dat consensus en
wederzijds begrip moeilijk zijn te bereiken. Het laat zien

had, zei ik dat dit een
momentopname was, en
dat het nog te vroeg was
om daar al conclusies of
aanbevelingen aan te
verbinden. Maar
misschien zouden er in
navolging van een
suggestie van één van de
leden inderdaad casus besprekingen kunnen
worden georganiseerd. En
misschien zou het goed
zijn om meer aandacht te
besteden aan de interne
samenwerking nu er een
incident had
plaatsgevonden dat daar
aanleiding toe gaf. Ik had
over dat laatste graag
verder willen d oorpraten,
maar die discussie kwam
niet goed op gang.
Naderhand gingen we
daarom nog even bij één
van de werkgroepleden
langs om te vragen waarom
de reacties wat lauw
waren. Het antwoord
luidde dat wij
prikkelender hadden
kunnen zijn. Daarmee lag
de verantwoordelijkheid
weer bij ons als
onderzoekers.
Caroline vond het
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dat bereidheid om te praten en te luisteren niet genoeg is
om verschillen te overbruggen, omdat of en hoe woorden
worden geladen met betekenis niet bepaald wordt door
de intentie van de spreker, maar in de interactie tussen de
sprekers. Daar echter ieder zijn afhaar interpretatie kader
heeft, kunnen woorden op zichzelf nooit voldoende zijn
om begrip te kweken. Wat ik zeg, wordt door Caroline
anders geïnterpreteerd. Ik zal dan geneigd zijn om op nel
iets andere wijze te herhalen wat ik bedoel, maar er is
geen enkele garantie dat Carotine mij dan wel begrijpt,
laat staan dat we het eens worden. Aanvankelijk kan de
fixatie worden heropend wanneer de we elkaar
ontmoeten buiten de directe werksituatie. Dan kan de
interactie doorgang vinden, omdat inhoudelijke
verschillen als het ware wordt doorbroken door de
onderlinge betrekkingen. Daarom is het eten samen zo
belangrijk - dan kunnen we elkaar op andere identiteiten
aanspreken en vinden op andere dingen, Naarmate de
tijd verstrijkt wordt het conflict scherper. De binaire
oppositie raakt gereïficeerd en we zijn niet in staat om een
optie te vinden die 'product' en 'proces' met elkaar
verbindt. Andere stemmen - stemmen die niet zijn
gestructureerd langs de lijnen van de oppositie - worden
niet meer gehoord, Naast opvattingen raken ook de
rollen gereificeerd: 'opdrachtgever' staat voor 'product'
versus 'onderzoeker' staat voor 'proces'. We kunnen
elkaar niet meer aanspreken andere identiteiten. Beide
ervaren we dit als uiterst frustrerend, omdat we worden
gereduceerd tot één identiteit die niet recht doet aan onze
gefragmenteerde veelheid.
De zijtekst laat ook nog iets anders zien namelijk
dat het niet nodig is om overeenstemming in opvattingen,
opinies en ideeen te hebben om tot actie te kunnen
overgaan. Het feit dat ik en de opdrachtgevers met elkaar
in zee gaan en met elkaar doorgaan, zelfs al is er geen
overeenstemming, vloeit mede voort uit het wederzijdse
belang dat en de meerwaarde die wij menen te hebben bij
de samenwerking. Guba en Lincoln (1989)
veronderstellen dat consensus nodig is voor
communicatie. Dat kan worden betwist: wellicht zijn
verschillen juist een mogelijkheid om vanuit
verschillende betekenissen allianties en monsterverbonden te smeden ten behoeve van actie. Communicatie
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inmiddels tijd om "aan de
bel te trekken". Ze had
niets meer van ons
vernomen, en via via niet
al te beste berichten
gehoord. Van Paula
vernam ze dat "er nog
maar vijf interviews waren
gehouden" (andere meer
informele zaken, zoals
gesprekjes hier en daar,
werden door Paula niet
aangemerkt als onderzoeksactiviteiten). Dit
kwam mij terore, en
bezorgd pakte ik de
telefoon. \Ve maakten een
afspraak. Het werd een
confronterende
bijeenkomst waarin we
opnieuw tegenover elkaar
kwamen te zitten. Ik
voelde dat de situatie
onhoudbaar was geworden
- er was niet veel voor
nodig om de zaak uit de
hand te laten lopen.
Daarom deed ik Caroline
het voorstel om samen nog
eens wat door te praten
over het verloop. Ik had
nog geen concreet idee hoe
we dit het beste konden
aanpakken, en liet dat
open. Eerst wilde ik voor
mezelf meer helderheid
krijgen in wat er aan de

vereist niet noodzakelijk een gemeenschappelijke grond
of consensus, maar iets heel anders namelijk wederzijds
belang en commitrnent. Het streven naar consensus en
wederzijds begrip is vaak ook niet wenselijk. De
gerichtheid op eenheid betekent dat verschillen worden
samengevoegd en een gezaghebbende interpretatie wordt
vastgesteld. Dit is uit ethisch oogpunt problematisch; dat
wat afwijkt van de dominante betekenis wordt
bestempeld als anders, en als minderwaardig afgedaan of
gemarginaliseerd. Het uitsluiten van \'erschillen is
onproductief, omdat andersheid op momenten juist
faciliterend kan zijn voor de doorgaande interactie.
Concluderend kan worden gesteld dat het
streven naar wederzijds begrip en consensus
inconsistent, vaak onmogelijk en onwenselijk is. Het doel
van beleidsevaluatie kan worden geherdefinieerd als het
faciliteren van doorgaande interacties.

hand was. Om dat uil te
vinden zette ik in mijn
logboek de markante
gebeurtenissen nog eens
voor mezelf op een rijtje.
Toen het me een beetje
begon te dagen, overwoog
ikom hulp in te roepen.
\Vie zouden me kunnen
raden? Onverwacht deed
zich de mogelijkheid voor
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de situatie in twee

groepen van onderzoekers
te bespreken. Ik greep
deze gelegenheid met
. beide handen aan. Nadien

4.4.4

begreep ik beter wal er aan

Spelen met andersheid

de hand was en hoe ik in

Het vorige deel laat zien dat het in een evaluatie
niet gaat om het streven naar consensus, maar om het
faciliteren van doorgaande interactie met oog voor
andersheid. Een boeiende vraag in deze tijd is hoe
met ve~sch~~len kun worden o.~gegaan. De zijtekst
kan hierbij behulpzaam zIJn. Hoe werd de
geblokkeerde
interactie
heropend?3 4
Onderhandeling, confrontatie en interventies door

het vervolg met dit soort

dl
- -

.'

derden zijn de typen van conflictmanagement waar

situaties zou kunnen

~

omgaan, maar ik had

nog steeds geen
concrete ideeën hoe
op dat moment te
h d I
au een.

we meestal over horen. Deze formele, rationele en
openbare manieren om met conflicten om te gaan, leken

In de tussentijd stelde ik

me zeker in dit geval minder geschikt. Het zien van
kinderen die vader en moedertje speelden, bracht me op
het idee van een spel waar deelnemers van rollen
wisselen. Dat zou ons de kans gc\'cn om de ander in
onszelf 'op te graven'. Dit waren de regels van het spel:
We zouden ons eigen verhaal opschrijven en elkaar
toesturen. Na de kans te hebben gehad om de ander te
begrijpen, zouden we samenkomen en spelen 'alsoP we
de ander waren. De opdrachtgever reageerde dubbel op
mijn voorstel. Aanvankelijk vond ze het een leuk idee,
maar later kwam ze terug op haar belofte en probeerde ze
de regels van het spel te veranderen. Op het eind ging ze

aan Caroline voor om onze
ervaringen uit te wisselen,
maar dan op een andere
manier dan tot nu toe,
namelijk door een
rolwisseling. De
achterliggende gedachte
was dat we "de ander" in
onszelf zouden aanboren,
en dat deze variatie de
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akkoord, maar onder de conditie dat zij niet haar verhaal
zou hoeven schrijven (pas later vernam ik dat zij liever
wilde praten, dan iets op papier zetten) en dat het niet
meer dan twee uren zou duren. Wat er die dag gebeurde
was fascinerend. We wisselden van plaats en speelden
elkaar. Na een half uur stopten we en reflecteerden we op
wat zich had voorgedaan.
Het verwisselen van rollen stelde ons in staat om
ons te her-positioneren en om de zaak vanuit een ander
perspectief te bekijken (Gergen, 1994). We werden
gedwongen om ons eigen terrein even te verlaten, en dit
stimuleerde ons om tijdelijk even afstand te nemen van
onze rol en identiteit. Als evaluator deed ik voor een
moment alsof ik de opdrachtgever was. Ik ervoer aan den
lijve hoe aardig het is wanneer de evaluator niet haar
denkbeelden opdringt, maar gewoon aan de
opdrachtgever vraagt of zij meer wil weten over de onderzoeksbenadering. Een effectieve communicatie-strategie
die uiting geeft aan het respect voor de ander en de
relatieve belangrijkheid van het eigen zelf. De
opdrachtgever werd geconfronteerd met het feit dat zij de
evaluator niet imiteerde, maar haar eigen rol (zij is tevens
consultant) speelde. Ze merkte dit onmiddellijk tot haar
verbazing op, maar kwam op dat moment niet tot een
verdere bezinning op haar eigen rol. Ze weet het niet
kunnen imiteren aan het vreemde van de ander; dat was
gewoon niet na te spelen. Ze vond affiniteit in het
luisteren. Voorlopig kan worden gezegd dat het
verwisselen van rollen de verschillen niet oplost, maar
van hieruit waren we wel in staat om met elkaar door te
gaan zonder de oude verlangens naar overwinning. Het
conflict was tijdelijk hanteerbaar geworden; het
rollenspel stimuleerde de reflectie, en reflectie is een
cruciaal element om fixaties te her-openen en de
doorgaande interactie te faciliteren.
In geval van fixatie zijn mensen niet in staat om
buiten hun eigen zelf, overtuigingen of interacties te
stappen. Ze zijn 'gecentreerd', vastgenageld aan hun
geïnstitutionaliseerde positie en territorium. Er is geen
ruimte voor andersheid; voor anderen, mogelijke andere
betekenissen, en mogelijke andere omgangsvormen.
Deconstructie verwijst naar openheid voor andersheid.
De vraag rijst of hel mogelijk is om de openheid voor
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doorgaande interactie
weer op gang zou brengen.
Om dit te kunnen doen
wilde ik eerst de verhalen
van de onderzoeker en
opdrachtgever op tafel
hebben, zodat we die van
elkaar konden lezen om
vervolgens die ander te
spelen. Caroline vond het
geen onaardig idee, Ik
stuurde mijn paper op en
wachtte ar. Het duurde een
eeuwigheid voor mijn
gevoel. Ondertussen
verbeterde de relatie,
Positief was onder meer
het interview dat Paula
had met Caroline,
waardoor laatstgenoemde
zich "opeens onderdeel
van de evaluatie voelde."
Toen Caroline na twee
weken nog steeds niet had
gereageerd, werd ik
ongerust. Opnieuw pakte
ikde telefoon, Haar
reacties waren nu
dubbelzinniger dan de
eerste keer, Ze sprak van
"een moedige en goede
actie", Ik begreep dat ze
het tijdrovend vond en ze
trachtte om de spelregels
te beïnvloeden door voor
te stellen om haar verhaal
en de rolwisslillg op een

andersheid te managen. Het vindt zeker zo nu en dan
plaats, maar kan het opzettelijk worden gestuurd? In
Rade's (1991) woorden: "Hoe organiseer ik voor 'mijzelf
die basale ervaring van de Ander?" (p. 96). Dit is een
paradoxaal probleem want de aard van moraliteit is
zodanig dat gevoeligheid voor andersheid, zich verplicht
voelen jegens de ander om respons te geven en om te
reageren kan niet worden geïnstrumenteerd. Het kan niet
worden gerealiseerd door de wil of door negatieve
sancties (Bernstein, 1983, p. 226). In dat opzicht blijft de
doorgaande interactie kwetsbaar. Elke poging om te
'spelen' met andersheid is onzeker, en het spel wordt
vaak overmeesterd door machtsrelaties die verschillen
dichotomiseren en die 'anders van' reduceren tot 'minder
waarde dan'. Het is deze kwetsbaarheid die de
overweldigende conditie is van moraliteit. Dat is de reden
waarom lyotard verantwoording en verplichting jegens
andersheid een schandaal noemt voor het ik, de filosofie,
en de autonomie; de Ander confronteert ons met het
totaliserende en inhalige zelf/ego, en de moeilijkheid om
moraliteit te reguleren (in CapulO, 1993, p. 7). De
uitdaging, zoals ik het zie, is om voort te bouwen op
lijnen van 'de-centratie' - de relativiteit van je eigen
identiteit te ervaren.
Dit incident illustreert hoe in geval van een
conflict het introduceren van andersheid (in deze casuS
de Ander in onszelO de doorgaande interactie kan
faciliteren. Naast roteren zijn nog andere manieren om
een vastgelopen situatie te doorbreken, zoals
'transponeren' door het gebruik van een ander medium
en 'metaforiseren' door het introduceren van nieuwe en
pakkende metaforen (van Dongen, 1991; van Dijk, 1989;
Maas, 1991; van Twist, 1994). Achteraf kan men zich
natuurlijk ook afvragen of en hoe we deze binaire
oppositie hadden kunnen voorkomen. Ik denk dat dit
had gekund wanneer onze beide ego's zich minder
nadrukkelijk hadden gepositioneerd, als we losser in
onze rol hadden gezeten. Dat had zeker emotionele
energie gespaard. Een sterke zelf-definitie (zoals Ik bell
een onderzoeker, in plaats van ik doe onderzoek) vonnt
een bron van conflict. Voorts had ik me niet hoeven laten
te verleiden om mee te gaan in de opgeworpen oppositie
die ontstond toen de opdrachtgevers zeiden dat ze hun

dag af te ronden. Pas later
hoorde ik dat ze was
gesch rokken van de vormdeze schepte wat haar
betreft nog meer afstand.
Halverwege juli was het
dan zover. Carotine deed
haar verhaal. Ze eindigde
met de voor haar cruciale
vraag "Hoe laat ik merken
dat ikje respecteerinje
professionele rol, zonder
afstand te doen van mijn
rol als opdrachtgever?"
Beide had ze naar haar
zeggen geprobeerd en geen
van beide was
bevredigend. Of zij stelde
zich op als opdrachtgever
die Haar voren bracht wat
ze wilde, maar moest dan
voor haar gevoel
"eindeloos soebatten" om
haarnaag erdoor te
krijgen. Of zij deed niets,
maar dan "cijferde zichzelf
als opdrachtgever weg".
Kortom, voor haar was de
vraag "sturen of gestuurd
worden". Ik was in haar
ogen een autonome
professional die zich niet
liet sturen. Ik moest
mezelf dwingen om niet op
een defensieve en
stereotiepe manier te
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'product' geévalueerd wilden zien en niet het 'proces'. Ik
had bijvoorbeeld kunnen zeggen dat er natuurlijk
uitspraken zouden komen over het product, en dat nog
open stond hoe dat materiaal verkregen zou worden. Die
strategie zou ons hebben behoed voor de oppositie, en de
opdrachtgevers het gevoel hebben gegeven dat hun vraag
werd gehoord. Het zou hen voorts direct hebben
betrokken in de 'hoe' vraag3::;. Een andere strategie die ik
als evaluator had kunnen volgen op het moment dat de
opdrachtgevers hun onvrede kenbaar maakten, is laten
zien dat 'product' en 'proces' samenhangen; dat de
kwaliteit van het product afhankelijk is van de kwaliteit
van het proces36 . Ook dan was geen binaire oppositie
ontstaan. Helaas ontstond die oppositie in dit geval wel,
en escaleerde de onenigheid tot een connict dat de relatie
tijdelijk even bekoelde.

reageren, en liet het
daarom voor wat het was.
Nadat ze haar verhaal had
gedaan, wisselden we
letterlijk van stoel. Opeens
zat ik in de draaibare, iets
hoger afgestelde stoel aan
de andere kant van de
tafel. We voelden ons
ongemakkelijk, en
giechelden. Toen begon ik
te spreken, nu als
opdrachtgever. En
Caroline stelde vragen, als

4.5

Zonder onschuld

Responsieve beleidsevaluatie neemt grotendeels
afstand van de wetenschappelijke methode, en daarmee
verweven waarden en opvattingen. Het doel van beleids~
evaluatie, zo wordt gesteld, is niet gelegen in het
verklaren, maar in het geven van diepgaande inzichten in
de beleefde ervaringen van mensen. Daartoe is een
andere, interpretatieve methode nodig. In weerwil tot de
retoriek blijven responsivisten met hun palet van
methoden, procedures en criteria echter gebonden aan
het streven naar een objectieve waarheid. Dit is
inconsistent, onmogelijk en onwenselijk. In plaats van te
streven naar een verdere disciplinering, werd gepleit voor
een
kennispolitiek
waarin
de
onderzoeker
verantwoording accepteert voor de geproduceerde
partièle kennis door te reOecteren op diens positie, en op
de consequenties die deze positie heeft voor de
geproduceerde kennis. Verantwoordingsvragen hebben
niet betrekking op 'waarheid', maar op de relationele
condities waaronder kennis wordt gecreéerd.
De afwezigheid van een vaste grond of
transcendente plaats is een kille ervaring die ons meer
dan eens confronteert met de verantwoordelijkheid die
\vij dragen zowel in de productie als in de legitimatie van
kennis. Er is geen ruimte meer voor onschuld: niet langer
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onderzoeker. We speelden
het intake-gesprek. Na
ruim een half uur stopten
we, en reflecteerden we op
wat zich had afgespeeld:
"Goh, ik vind dat jij hebt
mij heel authentiek hebt
gespeeld. Ik heb niet jou,
maar mezelf gespeeld."
"Je was behoorlijk
directief .... \Vat maakte
volgens jou dat jij jezelf en
niet de mij speelde?"
"Tja .... ik mis het
fanatieke wat jij wel hebt
met die benadering."
"Ja, ik heb me inderdaad
nogal gepositioneerd door
steeds expliciet het
specifieke van die
benadering te
benadrukken. Het leuke

kunnen we een beroep doen op methodische strategieën,
procedures of criteria ter oplossing van de crisis in de
representatie en legitimatie van kennis. De mogelijkheid
tot afwenteling van verantwoordelijkheid is weggevallen.
Niets gaat vanzelf; elke volgende stap vergt opnieuw een
beslissing. Dat vraagt een pennanente alertheid en
waakzaamheid die eigen is aan nomaden (ook zij kunnen
nooit hun wapens afleggen). Van een ontspanning is
vooralsnog geen sprake. Maar er is ook reden voor
vrolijkheid, want de leegte biedt nieuwe kansen. Als beleidsevaluatie is bevrijd van het juk der 'methode' kan het
creatieve en speelse element eindelijk weer floreren. Leve
de vrolijke wetenschap! Ons handelen wordt niet langer
beperkt door disciplinerende principes of protocollen
(althans wanneer we in staat zijn om de institutionele
druk daartoe te weerstaan, want ongetwijfeld zullen er
andere mechanismen voor in de plaats treden). Niet
langer staan we als gesitueerde en belichaamde subjecten
buiten spel. In gepassioneerde distantie kunnen wij
conversaties aangaan met een kritische reflectie op onze
positie en met een onderkenning van verschillen en
andersheid. Deze verschuiving van methodologie naar
een kennispolitiek impliceert een afscheid van
prescriptieve methodische strategieën, procedures en
criteria37 . Door ervaringen in de vorm van reflexieve
verhalen over te dragen, zoals het verslag van mijn
belevenissen in de zijtekst, kunnen onderzoekers plaatsvervangend ervaren wal het betekent om responsief te
evalueren.

vond ikdatjij daarnet aan
mij als opdrachtgever
vroeg of het nodig was om
nog iets te vertellen over
die benadering." ......
"Wat bedoelde je
trouwens met directief?"
"Nou ... dat jij deleiding
nam in het gesprek
doordat jij degene was die
vragen stelde."
'~a, ikstelde de vragen,
maar jij was voornamelijk
aan het woord. Dat
beschouw ik als een goed
teken, omdat hel betekent
dat ik voornamelijk
luisterde. Dat doe jij
trouwens ook altijd."
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Noten
Zie voor een onderbouwing hoofdstuk 2.
2

In grote lijnen bestaat het interpretatief gedachtengoed uit een brlcollage van

Verstehende socIologievan Weber. fenomenologie van Schütz, hermeneutiek van onder meer
Dlltheyen Gadamer, en kritieken op het logisch-empirisme vanuit de Wittgensteinse
taalfilosofie en het Amerikaanse pragmatisme. Zie voor een overzicht van de Interpretatieve
onderzoekstraditie: H. Kunneman (1986), Th. de Boer e,a. (1988) en Thomas 5chwandt (1994a).
3

Aanvankelijk werden door Robert Stake met name praktische argumenten

aangevoerd. EgonGuba en Yvonna Uncoln hebben een epistemologische onderbouwing

gegeven voor responsieve beleidsevaluatie. Pas laterwerden de politieke, ethische en sociaal·
culturele argumenten expliciet gemaakt. Dat een normatieve argumentatie lang Is geschuwd,
houdt onder meer verband met het karaktervan de sociale wetenschappen In de Verenigde
Staten. Dit Is sterk beTnvloed door de positivistische overtuiging die zaken rond waarden
buiten het domein der legitieme kennis plaatste. Zodoende was de vraag of de sociale
wetenschappen waarden-neutraal kunnenJbehorente zijn verbannen uit de discussie. Binnen
de Duitse Intellectuele traditie van sociale wetenschappen staanwaarden, belangen en kennis
niet los van elkaar. Het is pas In de jaren zestig dat onderzoekers en wetenschappers deze
Duitse intellectuele traditie herontdekken en dat heeft, deels, geholpen bij het
problematiseren van de ethische-neutraliteit van de sociale wetenschappen. Voor 1960werd
zo'n herontdekking effectief voorkomen, niet alleen omdat Amerikaansewetenschappers niet
bereidwillig waren om Jdeeënvan Dllthey, Hursell, Heldegger, Schutz, Gadameren anderen
serieus te nemen, maar ook vanwege het unieke karakter van Amerikaanse sociale
wetenschappen met haar geloot in vooruitgang en de mythe van het Amerikaanse
exceptionalIsme. Het is misschien geen toeval dat normatieve argumenten worden
geëxpliciteerd door mensen, waaronderYvonna lIncoln, Thomas Schwandt en Jennifer
Greene, die studeerden in de jaren zestig, een tijd waarin politiek en wetenschap nauw
verweven waren (zie Abma, 1994a).

4
Egon Guba (1978) stelt dat de mate van natuurlijkheid of naturalisme van een
onderzoek een functie is van wat de onderzoeker doet, van de activiteiten die de onderzoeker
ontplooit op een tweetal dimensies. De eerste dimensie betreft de mate van invloed of
manipulatie van antecedente condities. De tweede dimensie betreft de mate waarin de
onderzoeker zaken aan de onderzochten oplegt. Naturalistisch onderzoek scoort op belde
onderscheiden dimensies laag.
5
Guba (1978) meent dat uitkomsten uit naturalistisch onderzoek door de lage
Interventie-graad het probleem dat uitkomsten uit laboratorium onderzoek nauwelijks generaliseerbaar zijn naar andere minder streng gecontroleerde contexten kan ondervangen. In
meer traditionele termen heet dit de onvermijdelijke 'trade-oft' tussen interne en externe
validiteit. Hoe meer controle om interne validiteit te realiseren, hoe geringer de generaliseerbaarheid van de bevindingen. In principe zijn laboratoriumresultaten slechts generaliseerbaar
naar andere streng gecontroleerde situaties. Deze onevenwichtigheid die voortkomt uit het
wegsnijden van de context, wordt momenteel steeds meer onderkend en ondervangen door
onderzoek ook in natuurlijke settings te laten plaatsvinden (Guba, 1990a).
6
In het positivisme wordt verondersteld dat er een scherpe lijn kan worden getrokken
tussen de context van ontdekking enerzijds en het testen van rationele wetenschappelijke
theorieen anderzijds. In navolging hiervan gaat men ervanuit dat ontdekking een Irrationele
of onlogische activiteit Is, terwijl rechtvaardiging een rationeel, logisch proces is. Volgens
Schwandt (1989b) is in de wetenschapsfilosofie op overtuigende wijze aangetoond dat geen
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van deze dichotomieên houdbaar IS.ln het kort komt het erop neer dat toetsIng ook een
sIgnificante rol speelt bij wetenschappelijke ontdekkingen. Daarnaast Is aannemelijk gemaakt
dat ontdekkIng weidegelijk een rationele activiteit is. Deze ontzenuwing van de dichotomie
vormt een ontkrachting van de claimdat Interpretatief onderzoek alleen geschikt Is binnen de
context van ontdekking of bij de generatie van hypothesen.
7
M. Patton (1980a)onderscheldt zes steekproef-procedures waarvan de keuze
afhangt van het doel dat men nastreeft: extreme of deviante gevallen, wanneer het doel Is om
Informatie te verzamelen over deviante gevallen die bijzonder moeilijk of verhelderend zijn;
typische gevallen, wanneer het doel is om te voorkomen dat informatie wordtverworpen als
duidelijk wordtdat de informatie afkomstig is van a-typische, speciale of deviante gevallen;
maximale variatie, wanneer het doel Is omde unieke variaties te documenteren; kritische
gevallen, wanneer het doel is maximale toepassing te vinden naar andere gevallen (als het
geldt voor dit kritische geval geldt het voor alle andere gevallen);politiek-Importanteofgevoelige gevallen, wanneer het doel is om aandacht te trekken; gemak, als het doel is om tijd,
geld en energie te besparen.
8
Dat neemt niet weg dat Guba en lIncoln in principe geen bezwaar hebben tegen het
toepassen van kwantitatieve methoden zoals beschrijvende statistiek. Herhaaldelijk hebben
zij dit expliciet gesteld (Guba, 1978, p. 18; Guba en Lincoln, 1981, p. 62; lIncoln en Guba, 1985,
p. 198-199; Guba en lIncoln, 1989, p. 175-176). Men kan zich afvragen hoe dit zich verhoudt tot
de stelling dat beleefde ervaringen zich niet laten uitdrukken in maat en getal. Bovendien
kenmerken kwantitatieve methoden zich niet door responsiviteit; hier worden vragen en
antwoorden immers geprecodeerd.
9
Ook wel 'diepte', 'klinische', 'elite', 'gespecialiseerde', 'explorerende', 'creatieve'
Interviews of 'oral histories' genoemd.
10
Guba en lInco!n (1981, p. 155-156) verwijzen naar Dexter (1970, p. 3) die een
'natuurlijke conversatie' als volgt omschrijft: "hetbenadrukken van de definitie van de situatie
zoals naarvoren gebracht door de respondent; het stimuferenvan de respondent om het
verslag van de situatie te structureren; en de respondent ruimte laten om noties te
Introduceren die hij belangrijk vindt, in plaats van afte gaan opdatgene wat de onderzoeker
relevant acht. Dus, In tegenstelling tot een gestructureerd, gefocust, of gestandaardiseerd
Interview, is het ongestructureerde of 'elite' intervlewger/cht op het unieke, het Idiosyncratische en het Individuele perspectief."
11
Tekens waarnaar men niet opzettelijk op zoek Is, maar die weldegelijk iets zeggen
over de situatie. Een volle asbak kan bijvoorbeeldverwijzen naargespannenheid of
slordigheid.

12
De oorsprong van deze methodische regel kan worden getraceerd naarde grounded
theoryvan Glaser en Strauss (1967). Zij ontwikkelden deze theorie vanuit hun onvrede met de
hypothetisch-deductieve methoden waarin slechts theorleen worden getest die zIJn opgesteld
door de onderzoeker. Grounded theoryis een sociologische vorm van onderzoek gericht op
het genereren van theorieên. Het beoogt in de praktijk 'gefundeerde' theorieen te
ontwikkelen; theorieên waarvan de categorieen als het ware organisch voortvloeien uit het
onderzoeksmateriaal; die gemakkelijk (en niet geforceerd) zijn toe te passen en die 'voldoen'
in die zin dat zij relevant worden geacht voor het te bestuderen verschijnsel.

13
Adri Smaflng (1994) heeft betoogd dat dit argument Is gegrond in een conventionele
wetenschapsopvatting. Zijns inziens is de responsieve beleldsevafuatie niet slechts toepasbaar
als het gaat om een formatieve procesevaluatie, maar kan zij eveneens diensten bewijzen als
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het summatleve beoordeling van het product betreft.

14
Dit in navofglngvan het argument dat een experiment geschikt Is in de latere stadia
van onderzoek wanneer een deductieve benadering of hypothese toetsing/falsificatie nodig
Is, en een kwalitatieve methode diensten bewijst in de eerdere stadia van onderzoek wanneer
een inductieve benadering en hypothese generatie of verkenning positie geschikt is.
15
In Nederland heeft Van Vught (t987) deze positie ingenomen als hij zegt dat: "de
hermeneutische orlentatie niet de pretentie mag hebben intersubjectief controleerbare
inzichten te bieden. (...) De Interpretatie Is in laatste instantie echter altijd terug te voeren op
een subjectief, selectief gezichtspunt, dat weliswaar zinvol en stimulerend kan zijn, maar dat
niet zonder meer te testen is. Voor de hermeneutische aanpak geldt dezelfde kritiek, die
Pop per formuleerde aan het adresvan het historicisme." (I bid, p. 172-173). Van Vught meent
dat responsieve beleidsevaluatie een 'subjectieve' en 'onwetenschappelijke' benadering Is die
'slechts'lnzlchtgeeft.
16
De ontkenning van verschillen komt tot uitdrukking bij hen die volhouden dat
onderzoekers vrij zijn om hun keuze voor ontologische en epistemologische assumpties
vrijelijk te vePNlsselen. Patton {1980b} bijvoorbeeld claimt dat onderzoekers "mentale
wendingen" kunnen maken tussen paradigma's. Onduidelijk bliJft wat hiJ bedoelt met deze
"mentale wendingen", maar ook laat Patton na om te verklaren hoe zo'n verbazingwekkend
staaltje zou kunnen worden geklaard. Voorts ontbreekt een eenduidige specificatie van
problemen en methoden. Ook rijst de vraag welke methode wanneer gebruikt moet worden.
Om dat probleem op te lossen, Is behoefte aan een typologie, kader of besl1sslngstheoretische
benadering die methoden verbindt met problemen. Deze ontbreekt vooralsnog.
17
Typerend voor deze positie Is bijvoorbeeld de opmerking van Miles en Huberman
(1984): "We vinden dat onderzoekersdoor moeten gaan met hun werk, open moeten staan
voor een oecumenische melange van epistemologie en en procedures, en het grote debat
moeten overlaten aan hen die er het meeste om geven." (p. 20) Volgens hen dragen deze high
browdlscusslesonvoldoende bij aan de praktijk van onderzoek en is het beter om aan het werk
te gaan. Onderzoekers denk vooral nietteveel na, uw hersenen mochten eens beschadigd
raken I
18

Dit begrip nemen zij overvan Cronbach en Suppes.

19
Cognitief gezien bevorderen member checks vla de herhaalde mogelijkheden voor
discussie, reflectie op, en terugkoppellng van informatie het begrip bij stakeholders. Er
ontstaat een doorgaande, actieve verwerking en assimilatie van informatie. Het stimuleert
daarmee Instrumenteel {actie- en dec1slegericht} en conceptueel (educatief) gebruik. Naast de
cognitieve dimensie, wijst Jennifer Greene (1988a) op het belang van de affectieve dimensie.
Member checks geven uitdrukking aan de waarde die de onderzoeker hecht aan het
vertrouwelijke karakter van het Interviewen het persoonlijk contact. De affectieve dimensie Is
eveneens gerelateerd aan een toegenomen begrip en acceptatie/eigendom van de resultaten.
De politieke dimensievan member checks Is gelegen In het betrekken van een diversiteit aan
groepen, waardoor als het ware een politieke mIcrokosmoswordt gecreëerd. Het Is deze
politieke dimensie die volgens Greene in de gevallen die zij onderzocht het meest direct
gerelateerd was aan de gepercipieerde geloofwaardigheid en overtuigingskracht van de
resultaten.
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20

Zie Guba en Lincoln 1981. p. 103-127; 1985, p. 289-331; 198Gb; 1989, p_ 228-251.

21

Zie voor een uitvoeriger uitleg hoofdstuk 3.

22
Ik betwijfel of de strategieen die Guba en lincoln (1989}voorstellen om condities te
creerenwaarln er een machtsevenwicht is en alle belanghebbenden gelijke toegang hebben,
adequaat zijn zolang de wetenschappelijke rationaliteit niet ter discussie wordt gesteld. lie
hoofdstuk S.
23
Ook Robert Stake en Jennlfer Greene hechten aancrite!la vanwege hun
legltlmerende (en discriminerende) functie. Alleen Thomas Schwandt (1994b) heeft zich
hiervan gedistantieerd. Hij stelt dat 'criterJologische oplossingen' problematisch zijn In zoverre
dat zij de menselijke rationaliteit reduceren tot deductieve bewijzen of empIrische verificatie
of falsificatie. Hij nodigt ons uit de menselijke rationaliteit te herdeflnleren met meer oog voor
historische, situationele, nonalgoritmische, flexibele aspecten, sensitiviteit voor onverwachte
contingenties en nieuwigheden In bepaalde situaties en voor de stilzwijgende dimensie In
beoordeling en verbeelding, Soms wordt deze kennis in navolging van Arlstoteles aangeduid
als phronesis, praktische wijsheid of prudentie, Deze kennis wordt gekarakteriseerd door de
opvatting dat kennis wordt geproduceerd In het bevragen en uitwisselen van visies in een
dialogische conversatie. Ik sta sceptisch tegenover dit 'doormodderen zonder crlteria'ln
zoverre dat opnieuw een beroepwordt gedaan op een argumentatieve rationaliteit, als zou
die ziJn gegeven. In mijn ogen Is rationaliteit een uitkomst. Wel onderschrijf ik de notie dat het
denken In termen van criteria onvoldoende recht doet aan stilzwijgende aspecten In
beoordeling (zie ook Caputo, 1993).
24
Egon Guba en Yvonna lincoln erkennen In tegenstelling tot hen die een
conventionele weteoschapsopvattlng praktiseren dat criteria een politieke functie vervullen,
lievoor een dialoog hierover Abma (1994a).
25
Dit is de reden waarom Thomas Schwandt nfet wenst te spreken over relativisme (of
waarheid, zekerheid, etcetera): "We neigen over deze praktijken te spreken in epistemologische termen; Ik zou liever ziendat wij spreken In termen van sociaal actorschap en moreelpolitieke zorgen "" Natuurlijk, we vindendit moeilijk, en voelen ons meer comfortabel op
epistemologische grond, omdat ons denken over sociaal onderzoek is doortrokken van het
positivistischIlogisch empiricistlsch temperament." {briefwisseling, november 1994}.
26
U weet wel, de antropoloog die betrokken raakt In een smerig zaakje, waar hij of zij
achteraf verantwoording over wil afleggen. Uw zonde zij u vergeven, treedt met een schoon
hart onze gemeenschap binnenl
27
De introductie van de mens-machine komt niet alleen voort uit de wens om de positie
van de onderzoeker te duiden ofte doen wankelen. D. Harawaygebruikt de cyborg als een
eigentijdse mythe om ons denken over het gedecentreerde subject te verrijken.
Zie hoofdstuk 1 'Overleven in het postmoderne'.
28
Wel aangeduid door het begrip hyphenated identities, verwijzend naar de verbindingsstreepjes in specificaties als Afro-Amerlkaans,/taliaans-Amerikaans etcetera.
29
De term 'positie' lijkt In dit opzicht een eufemisme dat minder prijzenswaardige
aspecten van uitsluiting en normalisering verdoezelt; de term legitimeert de posities als
gegeven, en verhult daarmee de piJn, de ontberingen en het lijden die met marginaliserlng
gepaard gaat.
30

lie daarvoor eveneens de zijtekst van hoofdstuk S.

31
Met het geloof in 'machtsvrije communicatie' stemt hun emancipatoire wetenschap
eveneens deels overeen met die van Habermas (de eersten ontberen echter een alomvattende
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maatschappij-theorie en beschouwen (onsensus als een lokale en voorlopige momentopname
die enkel betrekking heeft op betrokken individuen). Guba en linwln menen dat het slagen
ervan afhankelijk Is van 'goede wil'. Niet voor niks stellen zij een set van voorwaarden op om
de toegang tot onderhandeling en kansen om te parti<iperen tewaarborgen, alleen dan kan
een dialoog, (ommuni<atleve interactie of beoordeling worden gerealiseerd (lln<oln en Guba,
198Gb). ik kom hier uitvoeriger opterug in hoofdstuk 5_
32
F. de Saussure heeft een theorie van het teken ontwikkeld. HIJ maakt een
onders<held tussen de betekenaar ('slgnifi(ant') en het betekende ('slgnlfié'). De betekenaar
verwijst naar een akoestische, visuele of anderszins zintuiglijke klank, bijvoorbeeld 's-ö-r'. Het
betekende omvat een begrip of beeld, bijvoorbeeld de zuster aan wie men denkt bij het horen
van de Franse klank 's-6-r'. Er is sprake van een 'teken' als een klank ook Inderdaad lets
betekent. Zo verenigt het teken de betekenaar en het betekende. Taaltekens hebben een
willekeurig karakter: in prlndpe kan elk betekende door elke betekenaar uitgedrukt worden.
De relatie tussen betekenaar en betekende Is arbitrair, en wordt bepaald door de plaats in een
reeks of In het systeemvan verschillen. Het teken ontvangt zijn betekende kracht niet uit een
Interne band met het betekende, maarvanuit zijn plaats in het systeem van tekens. De
willekeurigheid van het teken betekent dat de spreker of auteur geen controle heeft over het
gezegde, en dat de tekens vrij spel hebben in een netwerk van tekens. Anders gezegd, een
woord betekent niet wat het betekent omdat de auteur dat wil, maarontleent betekenisaan
het stelsel waarvan het onderdeel uitmaakt. Een woord kan zelfs het tegenoverstelde
betekenen van wat werd bedoelden dan is het misverstand geboren. In navolging van de
semiotiek van F. de Saussure problematiseert Jacques Derrlda de taal doortewijzen op het
vrije spel en de verg1ijding van betekenissen. Het begrip dlfféranceverwijst naar het verschil,
het andere, het uitstel van betekenissen (Derrida, 1972/1989). Deconstructie verwijst naar het
proces van vergIijding, een ontregelende gebeurtenis die ook opzettelijk in gang gezet kan
worden door het exploiterenvan elke latente connectie, elke associatieve verbinding, elke
phonische, grafische, semiotische of semantische link, elke relatie van wat voor soort dan ook,
om de kracht van de transformerende repetitie uit te buiten (DerrJda, 1987/1991)_ Derrlda
benadrukt het creatieve 'misverstaan' om doorgaande beweging mogelijk te maken, om te
ontkomen aan de metafysica van het zijn_ Tegenoverde eenheid van betekenis te midden van
de polysemie plaatst Derrlda de disseminatie, de productieve herhaling, de transgressie.
33
Misverstand staat tussen haakjes, omdat het suggereert dat er een correctie lezing
mogelijk Is. Ik denk dat er slechts andere Interpretaties zljn_
34
1995c.

Zie voor het hanteren van andere, gecompliceerde relaties in deze evaluatie: Abma,

35
Deze suggestie werd me aan de hand gedaan door Frans-Baukevan der Meer in een
gesprek over de situatie waarin ik mezelf had gemanoeuvreerd. Ik wil hierbij mijn dank
uitspreken voor de kritische belangstelling die hij en Mirjam L1ps, Peter van der Knaap, Patrick
Kalders, Hanneke Mastik, Linze Schaap en Nic leBlanctijdens dit gesprek aan de dag legden.
36

Dit was de praktische hint die Sandra Kensen me gaf in reactie op mijn ervaringen_

37
Wetenschapsfilosofen worden daarmee wetenschapssociologen en -antropologen
(de Vries, 1992).
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5

Politiek der verschillen

[.... l Op het moment dat
we ons "veldonderzoek"
begonnen, rees de vraag
met wie en waar te
beginnen. Het was
duidelijk dat we niet
iedereen tegelijk konden
spreken en niet overal
tcgelijkaanwezig konden
zijn. Paula, mijn

on cl erzo eks-a ssis te n t,
had een suggestie waar ik
veel waarde aan hechtte.
Zij kende de instelling en
de mensen veel beter dan
ik, omdat zij al jaren
tijdens vakanties inviel
als creatief therapeut.
Verder was zij op
tijdelijke basis al enkele
maanden betrokken bij
de werkgroep arbeidsre~
habilitatie. Zij voelde
zich sterk betrokken bij
het project, en vooral bij
de therapeuten in de
werkgroep.
Geëmotioneerd vertelde
De clown, 1980,jopie Huisman.

zij dat het project

Inleiding

werkgroep leden zwaar

sommige

5,

Binnen een kritisch·theoretisch discoursl
wordt gesignaleerd dat beleidsevaluaties vaak op basis
van een smalle set van criteria worden uitgevoerd en
daarmee niet recht kunnen doen aan de pluraliteit van
waarden. Oplossingen worden gezocht in het verbreden
van de set van beoordelingscriteria. De evaluator blijft

belastte en dat er een
lichte scepsis bestond ten
aanzien van het gemak
waarop de initiatiefne~
mers over het project
spraken, te~vijl zij toch
123

degene die op eigen Ilradlt tot een oordeel komt.
Responsivisten constateren eveneens dat vele beleidseva~
luaties eenzijdig de belangen van beleidmakers en
onderzoekers vertegenwoordigen, en dat andere groepen
zich daardoor nauwelijks herkennen in de bevindingen
(Guba en Lincoln, 1989; Schwandt, 1991, Stake, 1975).
Robert Stake (1975) pleit daarom voor een
verruiming van de focus en publieksgroepen. Andere
responsivisten stellen op grond van politieke en
praktische argumenten voor om beleidsevaluaties in
samellspraall met anderen uit te voeren (Greene, 1987;
1988ab; Gubaen lincoln, 1987; 1989). De betekenis van
beleidsevaluatie verschuift van beoordeling naar
onderhandeling. En daarmee verschuift de rol van de
evaluator als expert of rechter, naar bemiddelaar,
facilitator en change agent. Onderkend wordt dat niet
allen gelijke belangen en toegang hebben tot een
dergelijke onderhandeling; met het oog op deze
verschillen moet de evaluator daarom actief op zoek gaan
naar 'verstilde stemmen' en een machtsbalans creëren om
een eerlijke onderhandeling mogelijk te maken. De inzet
is om kennis te democratiseren, en om mensen
(zelObewust te maken, en hen in staat te stellen om op
grond van bewustwording zelfstandig actie te
ondernemen ten behoeve van sociale transformatie
(vervat in het begrip 'empowerment'). De wijze waarop
de samenspraak wordt georganiseerd alsmede de
implicaties van de inzet worden in dit hoofdstuk kritisch
geanalyseerd, en voorzien van voorstellen die zijn
geïnspireerd op noties uit het postmodernistische
gedachtengoed.

maar het werk deden. De
gemengde gevoelens van
de werkgroep leden
werden mede bepaald
door frustratie uit het
verleden. Paula meende
op grond hiervan dat we
met de werkgroep leden
moesten beginnen.
Paula's suggestie maakte
mij ervan bewust dat het
belangrijk is om het
onzichtbare werk van
diegenen die het
eigenlijke werk doen niet
achterwege te laten. Je
ogen hiervoor sluiten zou
betekenen datje
bepaalde activiteiten
hoger zou waarderen dan
andere; het zou
bijvoorbeeld het beeld in
de hand kunnen werken
dat het succes van het
project grotendeels te
danken is aan één
persoon. Ik wilde niet
een helden~verhaal, maar
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Van monoloog naar samenspraak

Guba en Lincoln (1989) pleiten met hun
responsieve
evaluatie
benadering
voor
meerstemmigheid. Niet de evaluator qua expert, maar de
evaluator en belanghebbenden beoordelen en kiezen in
gezamenlijk overleg. Er is een afkeer van elitaire
benaderingen2 waarin alleen de meesterstem van de
onderzoeker klinkt of benaderingen waarin omgekeerd
alleen de onderzochten aan het woord zijn. en een
voorkeur voor benaderingen waarin partijen gezamelllUh
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laten zien dat het succes
van het project de
uitkomst is van een
samenwerking van velen.
En ik veronderstelde dat
ik een ander netwerk van
relaties en andere
betekenissen zou
ontdekken, wanneer ik

een zoekproces doonnaken, De opdrachtgever enlof
sponsor noch de evaluator heeft een monopolie op de
vragen die worden gesteld en de informatie die wordt
verzameld, Hun responsieve evaluatie erkent verschillen
en zoekt naar de evenwichtige representatie van deze
veelstemmigheid in het formuleren van 'issues'3.
Technieken van dataverzameling, -analyse en presentatie
moeten toegankelijk zijn voor niet-specialistische
publieksgroepen (Lincoln en Guba, 1986a). Yvonna
Lincoln (1992) zegt: "Het is niet noodzakelijk om
anderen te gebruiken. We kunnen hen betrekken, en hen
uitnodigen om ons te betrekken in het bepalen wat
onderzocht moet worden, waarom en hoe we dat zouden
kunnen doen. Het is mogelijk om het model van
onderzoek te verlaten dat vereist dat we onze
respondenten gebruiken en een ander te adopteren dat
egalitaire en authentieke uitwisselingen toestaat." (p.
293)4. Zij meent dat responsieve evaluatie is geworteld in
"een soort]effersoniaans vertrouwen in gewone mensen."
(interview, 1994). Deze politieke overtuiging vindt men
eveneens bij Robert Stake. Hij stelt bijvoorbeeld dat in
geval van de evaluatie van onderwijsprogramma's naast
de aandachtspunten van beleidmakers, ook rekening
gehouden dient te worden met de zorgen van directe
belanghebbenden, zoals ouders, leerlingen en
onderwijzers. Hun aandachtspunten bepalen zo mede de
focus waarop de evaluatie zich richt. Stake pleit voor een
verruiming van de focus en publieksgroepen, maar in
tegenstelling tot de samenspraak die anderen voor ogen
staat, blijft de evaluator uiteindelijk degene die op eigen
kracht tot een beschrijving en interpretatie komt 5.
Zij die pleiten voor een samenspraak, geven
hiervoor gemengde argumenten:

ook en vooral zou kijken
naar het werk achter de
schermen.
De gesprekken met de
werkgroepleden gaven
ons een prachtig beeld
van de uiteenlopende
betekenissen die de
werkgroepleden
verleenden aan het
project.]annie, de
voorzitster van de
werkgroep en mede-initiatiefneemster van het
project, had al tijdens
ons kennismakingsgesprek benadrukt dat
arbeidsrehabilitatie een
uitdrukkingvormde van
een "cultuuromslag in de
benadering van
patienten". Waar de
hulpverlening tot voor
kort was gericht op het
pathologische, betekende
a rb ei ds re habili ta ti e
aansluiten bij de
"potenties en
mogelijklleden" van

politiek representatie is in een plurale, postmoderne
samenle\'jng uiterst problematisch. Zolang
beleidsdoelen en vragen van de opdrachtgever door
de evaluator onkritisch worden overgenomen,
zullen vele groepen zich blijvend niet herkennen in
de uitkomsten van evaluaties6 . Deze uitsluiting is
onacceptabel. Niet langer mager van worden
uitgegaan dat beleidsdoelen een adequate
afspiegeling vormen van diverse waarden en
belangen (Guba en Lincoln, 1989, p. 9; Lineain,
1993, p. 18). Daarom kan een evaluator niet zonder

patiënten.
Andere werkgroepleden
onderschreven dat het
project een kans was om
gestalte te geven aan een
andere zorgvisie. Tine,
als arbeidstherapeute lid
van de werkgroep,
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meer uitgaan gaan van consensus, en dient deze op
zijn minst verschillende waarden en belangen te
verkennen. Zij die risico lopen en belang hebben bij
de uitkomst van de evaluatie, hebben ten minste
recht op een inbreng en beheer over hun informatie
(ibid, p. 57);
praktisch: voorbijgaan aan de ervaringsdeskundigheid en belangen van direct betrokken actoren
{tevens gebruikers> beperkt de reikwijdte, en
reduceert de bereidheid tot acceptatie van
bevindingen en voorstellen voor verandering (ibid,
p. 10; p. 57). Een interactief proces vormt op
zichzelf een belangrijke voorwaarde voor het
gebruik van kennis (Greene 1987; 1988ab). Niet
alleen bevordert participatie via de herhaalde
mogelijkheden voor discussie, reflectie op, en
terugkoppeling van informatie het inzicht, het
stimuleert ook de persoonlijke betrokkenheid en het
gevoel dat de bevindingen mensen zelf toebehoren.
De politieke dimensie van participatie is gelegen in
het betrekken van een diversiteit aan groepen,
waardoor als het ware een politieke 'microkosmos'
wordt gecreeerd.

Wanneer een evaluator alle belanghebbenden
een kans wil geven om actief in de evaluatie te
participeren, impliceert dit een andere rol voor de
evaluator. Deze wordt een meerstemmige onderzoeker
die optreedt als "regisseur van een onderhandelingsproces" (Guba en Lincoln, 1989, p. 10) of "bemiddelaar en
facilitator van het beoordelingsproces" (ibid, p. 260).
Deze rollen worden gecontrasteerd met de rol van de
rechter die op basis van een set van criteria, toegepast op
een specifiek geval, een oordeel uitspreekt. De centrale
taak van de evaluator is niet om als een rechter die boven
de partijen staat een oordeel uil te spreken over het
beleid, maar om voorwaarden te scheppen voor een
participatief proces zodat belanghebbenden in
samenspraak consensus kunnen bereiken over één of
meer constructies, of als dat niet lukt tenminste meer
inzicht te krijgen in de eigen constructies en die van
anderen. Eventuele rapportages geven niet de 'grootste
gemene deler' weer, maar vertolken de veelstemmigheid
door belanghebbenden soms letterlijk het woord te
geven 7 . Hoewel het stimulerend is om tijdens de evaluatie
tussentijdse rapportages (mondeling enlof schriftelijk) te
maken voor verschillende belanghebbenden, wordt met
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signaleerde dat "mensen
is afgeleerd om zelf te
denken, om zelf iets te
willen." Arbeidsrehabili·
tatie betekende voor haar
patiënten stimuleren om
zelf verantwoording en
beslissingen te nemen
inzake hun leven en om
iemand weer
(zeIOvertrouwen te
geven, ]n het licht van
rehabilitatie·filosofie
vond Neuy, hovenierster
en speciaal aangenomen
ter begeleiding in de
groenvoorziening, het
passender om voortaan te
spreken over "klanten",
Linda, als ergotherapeute
betrokken bij het project,
vertelde zoekend naar de
juiste woorden, wat dit
voor haar en de relatie
met de patiënt
betekende: "Je gaat
dichter bij de patiënt
staan.Je creëert een
ander soort relatie, ]k
bedoel, de relatie
therapeut·patiënt is er
nog wel .. , en de patiënt
hoeft niet antankelijk te
zijn .... alhoewel .. , ik heb
een stuk deskundigheid
en dat vind ik ook
belangrijk ... maar de

het oog op een gedeelde constructie de voorkeur gegeven grenzen worden wel
aan een geintegreerde eindrapportage. De wijze waarop verlegd." Verder was men
de samenspraak wordt georganiseerd komt in de ervan overtuigd dat het
volgende delen nader aan de orde.
project, wilde het slagen,
het aangaan van 'interne'

5,2,1

Identificatie van belanghebbenden

Het organiseren van een samenspraak begint
met het identificeren van hen wiens belangen op het spel
staan bij de evaluatie van beleid. Guba en lincoln (1989)
onderscheiden drie categorieen belanghebbenden, te
weten 'agents', 'beneficiaries en 'victims'. Agents zijn
diegenen die adviseren, managen, uitvoeren, financieren,
of anderszins bijdragen aan de ontwikkeling en
uitvoering van beleid. BClleficiarics (vaak aangemerkt als
de 'doelgroep' waarop het beleid zich richt) zijn diegenen
die hun voordeel doen met het beleid, en hen die daar
indirect van mee profiteren zoals bijvoorbeeld
echtgenoten en kinderen van personen die een
alcoholisme-programma doorlopen, etcetera. Als laatste
zijn er \'iclims. Dit zijn personen of groepen die direct of
indirect worden beschadigd of die \'oordelen missen
(ibid, p. 14). Deze laatste categorie wordt nader
omschreven als zij die systematisch worden uitgesloten
van het gebruik van het beleid; die negatieve
neveneffecten ondervinden; die politiek worden
benadeeld in termen van verlies in macht, invloed of
prestige; die kosten ondervinden, omdat ze moeten
afzien van andere kansen (ibid, p. 40-41).
Nu mag het woord 'slachtoffer' wat overdreven
klinken, in de praktijk heeft het weidegeHjk betekenis.
Neem bijvoorbeeld het thuiszorgbeleid &u gericht is op
terugdringing en vervanging van de intramurale door
extramurale zorg. Patienten die er de voorkeur aan geven
om thuis verzorgd te worden, vonnen hier de doelgroep.
Beleidsmakers claimen dat patienten hiermee beter af
zijn. Saskia van der Lyke (1995) laat zien wie hier
onbedoeld het 'slachtoffer' worden: de informele
verzorgsters. Het betreft vrouwen - dochters en zusters die professionele krachten ondersteunen om de zorg
gedurende 24 uur per dag 7 dagen in de week te
realiseren. De autonomie van deze vrouwen neemt af
wanneer alternatieven wegvallen, en dit heeft hele

en 'externe' samenwerkingsrelaties betekende:
"meer overleggen met
elkaar, met respect voor
ieders specifieke
bijdrage" en "nieuwe
koppelingen maken".
GrensverIegging in de
zorg en in de organisatie
ervan vonden we in dit
verband een mooi thema.
Ons werd duidelijk dat
de werkgroep een
heterogeen
samengestelde groep van
medewerkers was uit
diverse disciplines. Dit
was zeker niet de
gebruikelijke aanpak
binnen het psychiatrisch
centrum. Gewoonlijk
werden projecten
ontwikkeld door een
kleine club van
deskundigen. Zij
rapporteerden hun
plannen aan het
management, en na
daarover besloten te
hebben, werden deze
plannen (soms niet)
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concrete fysieke en materiële consequenties voor hun
levens. Saskia van der Lyke zegt zich te engageren met de
underdog (in Abma en Kensen, decemher,1994, p. 37). Ik
meen dat deze voor sommigen aanstootgevende term
beter dan bijvoorbeeld het eufemistische woord 'actor',
de minder welgevallige kanten van uitsluiting laat zien:
de pijn, lasten, ontberingen en het lijden.
In de evaluatie van het arbeidsrehabilitatie
project voor (ex-)psychiatrische patiënten, zoals
besproken in de zijtekst, engageerden wij ons bewust met
hen die daadwerkelijk de arbeid voor het project
verrichtten en met patiënten. In plaats van uit te gaan van
hun machteloosheid en passiviteit, gingen we uit van hun
competenties en het inventieve gedrag om te kunnen
overleven. In dat opzicht is het gepaster om te spreken
van overlevenden. Anders dan de begrippen 'slachtoffer' of
'underdog', die vooral het lijden benadrukken. geeft deze
term aan dat gemarginaliseerde mensen, ondanks de
lasten en ontberingen die zij moeten doorstaan, in staat
zijn om strategisch gebruik te maken van situaties.
Natuurlijk. zij behoeven onze zorg en aandacht, maar ze
zitten niet te wachten op ons als beschermers die hen hun
autonomie afnemen. Wat zij wel van ons vragen wordt
duidelijk wanneer we bereid zijn om naar hun ervaringen
te luisteren.

uitgevoerd door de
'werkvloer' .
Caroline, mede-initiatiefneemster en tevens
manager beschouwde dit
als een wat achterhaalde
managementstijl. Geen
wonder dat mensen zo
kritisch en cynisch
reageren op het
"zoveelste plan vanuit de
top!" De uitdaging die zij
voor zichzelf
formuleerde was gelegen
in "het ombuigen van de
negatieve energie"
teneinde deze als een
bron van creativiteit in te
zetten voor positieve
zaken. Ze gebruikte de
metafoor van de
"kleurenwaaier" om de
visie van een kleurrijk
team te projecteren. Haar
motto was participatie:
"Betrek mensen en deel
verantwoordelijkheid" .
Ze benadrukte dat
draagvlak onderdeel was
van haar participatieve
management filosofie, en

de Volkskrant. 15 augustus 1995: 'Armoede În
Boedapest. Zomaar bedelen, zoals zovele andere
Hongaren, wil de oudere vrouw niet. Met haar
kamerplant post ze in de metro bij het Nyugati-plein
in Budapest, een kruispunt van metrolijnen, in
afwachting van passagiers aan wie ze de ptantvoor
een grijpstuiver wil slijten.' Foto Harry (oek.
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dat dit aansloot bij de
rehabilitatie-filosofie. In
haar eigen woorden:
"Niet een expert-rol ten
opzichte van de

Patricia Deegan (1993) vertelt ons wat zij miste
toen zij op zeventien jarige leeftijd als schizofrene patiënt
werd bestempeld: dat wij ons laten raken door de
schreeuw, al dan niet expliciet, die zij die lijden tot ons
richten; dat wij uitspreken dat hun lijden en het verdriet
en de boosheid in dat lijden, niet onzichtbaar is voor ons;
dat we hen niet benaderen als zijnde de ziekte, omdat we
hen daarmee aUe krachten en verantwoordelijkheid om
de ziekte te weerstaan ontnemen; dat er tijd en ruimte is
om voor zichzelf uit te vinden wat er aan de hand is en dat
wij accepteren dat dit proces van vaUen en opstaan grillig
verloopt; dat we hen niet beoordelen, maar hen
vergezellen op de reis om een gevoel van (eigen)waarde te
hervinden; en dat we hen niet overspoelen met onze
optimistische plannen voor hun toekomst, maar hen op
een liefdevolle manier uitnodigen om meer te zijn dan het
zelfmedelijden en de wanhoop die zij uitstralen (Deegan,
1988).
In de zijtekst refereer ik aan een gedicht van een
psychiatrische patiënt Marlieke de Jonge (1994). De
eerste twee strofen uit haar gedicht dat is ondertekend
met De clownS:

Dit is mijn huis
mijn basis
en mijn bol we rIl
dat Hl verdedig
als mijllieven
is eenlevelI
van ollzellerhcid cn pijn
Dit is mijn huis

Wccs wellwm
assistcnt
en Itulpverlcllcr
lil Ileb je /lodig
maar dat is wederzijds
- dus 1JOudcn we Ilct zo

medewerker of een
expert-rol ten opzichte
van de patiënt, maar
samen sturen en samen
dewegzoeken."We
waren gechanneerd van
deze democratische
werkwijze en we wilden
ons graag inzetten om
mensen te laten ervaren
dat dit meer kon
betekenen dan louter
lippen-dienst.
De visie van de inhiatiefneemsters week op
sommige punten af van
de ervaringen van
sommige leden uit de
werkgroep. De lichte
scepsis van Tine en Linda
suggereerde dat zij niet
onverdeeld gelukkig
waren met deze nieuwe
participatieve stijl van
leidinggeven. Hun
reacties waren
dubbelzinnig. Ze wilden
graag worden betrokken,
maar er waren ook
signalen dat zij het

frustrerend vonden. Bij
Het kiezen van partij als onderzoeker, is voor
doorvragen
zei Tine
Guba en Uncoln (1989) geen reden om bepaalde
belanghebbenden, bijvoorbeeld beleidmakers, volledig bijvoorbeeld dat zij liever
uit te sluiten van onderzoek (ibid, p. 14; 34). Een opgedragen wilden
responsieve
beleidsevaluatie
kan
voor
al/clI krijgen wat te doen dan
bekrachtigend zijn (ibid, p. 138-139 en 149)9. Wel wordt
hel zelf te moeten
onderkend dat actoren verschillen qua belang dat zij
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hebben bij de evaluatie. De evaluator moet daarom extra
alert zijn op de groepen die zich benadeeld voelen, en
met name aandacht besteden aan diegenen die zich hier
niet van bewust zijn of die onzichtbaar willen blijven.
Voorts moet de evaluator alert zijn op de vorming van
belanghebbende groepen tijdens het evaluatie proces. In
geval van een gebrek aan tijd- enlof middelen, dient
'selectie' van belanghebbenden te geschieden op basis
van het relatieve belang bij de evaluatie: "Wij stellen ons
op het standpunt dat het enige redelijke en ethische
criterium dat kan worden gebruikt voor dit doel het
relatieve belang is. Het is duidelijk dat sommige
publieksgroepen aan grotere risico's bloot staan dan
andere. Het lijkt nauwelijks verdedigbaar, bijvoorbeeld,
om hen die de evaluatie hebben geentameerd uit te
sluiten vanwege hun grote belang, maar het uitsluiten
van derde- en vierde-niveau 'beneficiaries' (zij die
indirect voordeel genieten) lijkt rationeel en ethisch
gerechtvaardigd" (ibid, 203). In zijn algemeenheid wordt
gesteld dat actoren met een groot belang, voorrang
hebben in geval er gekozen moet worden. Waarbij wordt
opgemerkt dat het vaststellen van het relatieve belang
geen sinecure is, omdat groepen zullen trachten om hun
belang op een bepaalde manier voor te stellen 1o •
De 'selectie' van belanghebbenden die worden
geïncludeerd, is overigens niet alleen een zaak van de
evaluator, maar een kwestie die gezamenlijk met anderen
wordt besproken (ibid, p. 135). In de evaluatie van het
arbeidsrehabilitatie-project werd bijvoorbeeld met de
opdrachtgevers afgesproken dat de evaluatie zich primair
zou richten op de meest nabije betrokkenen, te weten
hen die het werk verrichtten. Dat betekende dat we
minder aandacht konden schenken aan 'externe'
belanghebbenden, zoals samenwerkingspartners in de
regio. Het betekende voorts dat er geen compleet, maar
een partieel beeld werd geschetst.
In 1989 stellen Guba en Lincoln zich op het
standpunt dat de relatieve macht eli/of lIennis van actoren
geen basis kan zijn voor in- of exclusie van
belanghebbenden in het onderhandelingsproces; dat
dient immers de positie van zoveel mogelijk
belanghebbenden te versterken. Heel expliciet wordt
aangegeven dat dit betekent dat het niet zo kan zijn dat zij
130

uitvinden. Dit gold in
zekere zin ook voor de
evaluatie; een
terugkerende vraag was
of wij oplossingen
konden bieden. Zelf
verantwoordelijkheid
nemen valt niet mee als je
gewend bent om
opdrachten te krijgen.
Een ander kritiekpulll
was dat de
werkgroepleden zich niet
altijd gekend voelden
inzake belangrijke
aangelegenheden en dat
bepaalde beslissingen
soms al genomen leken
zonder hen
geconsulteerd te hebben.
'Betrokkenheid' werd
door hen ervaren als
'delegatie' van werk.
Werk dat bovendien naar
hun oordeel niet altijd de
bijbehorende erkenning
kreeg: "voor het
management is het
project heel erg
belangrijk, dat zeer
zeker. Het is een soort
paradepaardje, er moet
ook iets uitkomen, het
moet succes hebben."
De paradoxale reacties
van Tine, Linda en de
andere werkgroepleden

die geen expert zijn, worden uitgesloten (ibid, 203).
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat een evaluator er wel voor
moet zorgen dat een gelijke toegang is gewaarborgd I 1. In
1994 stellen Guba en lincoln (interview, zomer 1994)
dat zij actiever willen werken aan meer horizontale
verhoudingen door 'verstilde stemmen' nadrukkelijker
aan het woord te laten. Ze doelen op personen en groepen
die leven op de grens, of in de marge. Als voorbeeld
noemen ze vrouwen, raciale en etnische minderheden,
'native Americans', armen, en homosexuele en lesbische
personen. Lincoln (l993ab) acht het daarbij van belang
om kennis te nemen van de beleefde ervaringen van hen
die worden gemarginaliseerd. Zij bespreekt het werk van
kritische theoretici die laten zien hoe in sociale processen
verhoudingen worden gereproduceerd welke bijdragen
aan de marginalisering van groepen en de reîncatie van
historische patronen van dominantie, onderdrukking en
repressie. Onderzoek~rs met een marxistische orientatie
hebben zich daarbij expliciet gericht op de rol van het
(culturele) kapitaal die de wegen van sociale toegang
bepalen. Feministische onderzoekers hebben zich gericht
op de dimensie van sexeIgender en antropologen en
onderzoekers in etnische, raciale en culturele studies
bestuderen etniciteit, ras en cultuur als lijnen van
uitsluiting en onderdrukking. Voor deze en andere
'verstilde stemmen' zou een evaluator extra ruimte
moeten creëren. Hoe, dat blijft onbesproken.
Ofschoon ik mij kan scharen achter de notie dat
onderzoekers die zich willen engageren met slachtoffers
gevoeligheid moeten ontwikkelen voor processen van
uitsluiting, kan ik minder goed Uil de voeten met de grote
categorieen die Yvonna lincoln ons voorhoudt. In geval
van de evaluatie van het project arbeidsrehabilitatie
hebben wij ons bij het vaststellen van slachtoffers laten
leiden door de pijnlijke ervaringen van mensen. Deze
ervaringen zijn niet altijd, en zeker niet op voorhand, af te
leiden uit de grootheden als klasse, sekse, ras etcetera.
Temeer daar verschillende lijnen van uitsluiting op een
complexe wijze op elkaar ingrijpen, sterk contextgebonden zijn en onderwerp van onderhandeling (Fine,
1994; Kaminsky, 1995)12. Het onderkennen van het
lijden van mensen is vooral een kwestie van het durven
toelaten van de eigen gebrokenheid en de wond die in

op de nieuwe wind die er
waaide verbaasden ons
niet, omdat de boodscllap
van het management
eveneens paradoxaal
was. Aan de ene kant
werden de
werkgroepleden
uitgenodigd om mee te
denken, aan de andere
kant lagen bepaalde
zaken al vast zonder dat
zij daar invloed op
hadden kunnen
uitoefenen. Heel
dominant was de
ervaring van tijdsdruk
die voortvloeide uit de
vooraf vastgestelde
"ontwikkeltijd" van een
jaar. Werkgroepleden
kregen hierdoor de
indruk dat zij mochten
meedenken onder de
condities die zij niet
konden beïnvloeden; zij
ervoeren de vastgestelde
deadlines van het 'experimenteerjaar' als
gegeven, en zagen niet
dat deze veranderbaar
waren. Dit gaf aanleiding
tot woede en frustratie.
Deze ervaringen werden
versterkt doordat de
werkwijze vooral Tine en
Linda het gevoel gaf dat
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ieder mens huist (Deegan, 1993). Verderop zal ik
preciezer aangeven hoe wij ruimte voor de Ander hebben
gecreëerd.
Na de identificatie van belanghebbenden,
waarbij extra aandacht wordt geschonken aan het
onderkennen van de 'overlevenden' in een situatie, dient
de evaluator de betekenissen die mensen verlenen aan het
beleid te reconstrueren in termen van 'issues'. Verschillen
worden geanalyseerd, en de aandachtspunten waarover
geen consensus bestaat vormen de inbreng voor een
onderhandelingsproces tussen (afgevaardigden) van
belanghebbende groepen. Net als bij de 'selectie' van
belanghebbenden wordt ook als het gaat om de
prioritering van 'issues' benadmkt dat de vaststelling de
uitkomst is van een gezamenlijk proces. Issues die raken
aan centrale waarden van bepaalde belanghebbenden,
verdienen hierbij volgens Guba en Uncoln extra
aandacht. Wordt aan deze issues voorbijgegaan dan
bestaat immers de kans dat deze belanghebbenden zich
onwelwillend tegenover anderen zullen opstellen. In de
evaluatie van het project arbeidsrehabilitatie hebben we
vooral gekeken naar het machtsspel rond betekenissen en
metaforen. Zo beschouwden de initiatiefnemers het
project vooral als een creatief 'avontuur' en 'cultuurverandering', voor Paula, mijn onderzoeksassistent, was het
een 'zoektocht' en 'leerproces', en enkele therapeuten
ervoeren het als 'werk' dat niet werd gezien en als een
onzekere en onder druk staande 'overlevingstocht'. Als
onderzoekers belichtten we uitvoerig de betekenissen die
therapeuten aan het project gaven om zodoende
aandacht te vragen voor hun beleefde ervaringen. Voorts
schonken we veel aandacht aan de betekenissen die
patiënten aan het project verleenden (Abma en
Ritterbeeks, JO oktoberl995; 5 april 1996).

alles ter discussie stond.
Zij wisten niet goed hoe
met die onzekerheid om
te gaan en vonden
houvast in methodieken
en procedures. Zij
ervoeren hun situatie als
gegeven en plaatsten
zichzelf daarbuiten. In de
ogen van Caroline en
]annie werd de
'tijdskwestie' gezien als
een soort alibi om maar
niet met andere dan de
gebruikelijke activiteiten
bezig te zijn. Er was
volgens hen voldoende
extra, met nadruk op
extra, tijd beschikbaar
gesteld voor de
ontwikkeling van het
project.
Dit alles vormde een bron
van spanning tussen het
management en sommige
leden van de werkgroep.
Het precoderen van de
tijd gaf aanleiding tot een
'verborgen' conflict, in

5. 2.2

die zin dat de

Hel creeren van een machtsbalans

Meerstemmigheid heeft meer om het lijf dan
louter een verkenning van uiteenlopende standpunten
vertolkt door verschillende belanghebbenden. De inzet is
uitdrukkelijk om een samenspraak op gang te brengen
waarin partijen kennis nemen van elkaars standpunten
en deze bekritiseren, corrigeren, amenderen of
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werkgroepleden die dit
aan den lijve
ondervonden, geen
mogelijkheden zagen om
de betekenissen die zij
verleenden aan het

uitbreiden. Guba en Lincoln (1989) vergelijken dit met
een onderhandelingsproces.
Om een dergelijke onderhandeling eerlijk en
effectief te laten verlopen dient de evaluator niet alleen
rekening te houden met verschillende belangen, maar
eveneens met verschillen in kennis en (communicatieve
en onderhandelings-)vaardigheden (ibid, p. 247). Gezien
deze verschillen in kennis en competentie heeft een
evaluator de plicht om extra assistentie te verlenen
wanneer informatie niet wordt begrepen. Verder zou een
evaluator indien noodzakelijk optreden als adviseur of
docent om minder geïnformeerde actoren te
ondersteunen, bijvoorbeeld door het geven of
organiseren van trainingen, rollenspellen en andere
\'ormen om het kennisniveau te verhogen (ibid, p. 219).
Eventueel zal een evaluator zonodig zelf optreden als
belangenbehartiger
van
minder
competente
belanghebbenden, of in geval van belangrijke issues
zorgdragen voor een speciale belangenbehartiger.
Mondeling bevestigen Guba en Lincoln dat het hen te
doen is om het creëren van machtsbalans die recht doet
aan alle belanghebbenden. Egon Guba zegt hierover: "We
zijn niet geinteresseerd in het eenvoudigweg herordenen
van machtsverschillen, we willen een balans tussen al die
stemmen". En Yvonna Lincoln voegt hieraan toe: "Het
bevoorrecht niet minder gehoorde stemmen, maar het
zoekt op een bewuste en opzettelijke wijze uit wat eerder
waarschijnlijk verborgen bleef. Het gaat niet om het
behouden van een machtsbalans, maar om het actief
creerel1 van een maclJtsbalans. Dat in zichzelf is een vorm
van herordening in machts\'erhoudingen." (interview,
zomer 1994)13 Meer horizontale relaties vormen het doel,
en niet de vervanging van de ene groep door de andere.
De onderhandeling wordt vormgegeven volgens
een model van politieke (in plaats van statistische)
representatie.
Dit
betekent
dat
de
groep
belanghebbenden waarmee een onderhandeling wordt
georganiseerd zo is samengesteld dat iedere
belanghebbende partij zelf zijn vertegenwoordiger kiest.
Deze is gemandateerd om te spreken namens de
belanghebbenden (ibid, p. 220). Om ervoor te zorgen dat
ieder een gelijke inbreng heeft, worden afspraken
gemaakt. Deze worden vastgelegd in een contract dat

project openlijk te
bespreken. Dit, tenvijl zij
voelden dat de gestelde
tijdsduur directe
consequenties kon
hebben voor hun
functioneren. Dat was
althans het vermoeden.
Want wat zou er
gebeuren als het project
geen succes zou blijken te
zijn? Het was voor de
initiatiefneemsters
moeilijk omhet
vertrouwen van de
werkgroep te
winnen.
Laatstgenoemden hadden
het gevoel meer tijd
nodig te hebben om het
project te kunnen
waarmaken. Vergeleken
met de emotionele
reacties van Tine en
Linda, was er nauwelijks
weerstand. De weerstand
die er was werd alleen in
de privé-sfeer geuit bij
onder meer Paula. Tine
en Unda ervoeren pijn en
boosheid, maar zij misten
de in die context vereiste
competentie om deze
gevoelens om te zetten in
actie. Ze beschouwden
zichzelf bijvoorbeeld niet
als onderdeel van de
133

voorafgaand aan de evaluatie wordt ondertekend door
evaluator en opdrachtgever (ibid, p. 188 e.v). Het
contract omvat onder meer een uitspraak dat
belanghebbenden de condities voor een productieve
hermeneutische dialectiek onderschrijven (ibid, p. 191).
Deze voorwaarden zijn als volgt omschreven 14:

tijds constructie. Ze
zagen zichzelf niet als
actoren die de tijdsconstructie kunnen
beinvloeden, en
gedroegen zich tamelijk

Een instemming van alle partijen om vanuit ten
positie \'Qn integriteit te werken. Er zat geen
opzettelijke pogingworden gedaan om te liegen,
misleiden, verbergen, ofhet anderszins geven van
misconstntcties C .. )
Minimale compettlltie van alle partijen om te

te bezien in hoeverre zij
hun tijd anders konden

communiceml C..);

indelen, om prioriteiten

Een bereidheid van alle partijen om macht te delen;
Een bereidheid van alle partijen om te veranderen als
zij de onderhandelingen overtuigend vinden;
Een bereidheid van aHe partijen om waarde
posities teonderkellllen als geschikt;
Een bereidheid van alle partijen om tijd eli ellergie in
te zetten die vereist is in het proces (ibid, p. 150).

te stellen, om efficiènter

Voorts spreekt de evaluator de intentie uit in het
contract alle belanghebbende groepen te respecteren, en
waar gevraagd de vertrouwelijkheid en anonimiteit van
de informatiebronnen te garanderen. Alhoewel Guba en
lincoln (1989) onderkennen dat een contract geen
garantie biedt voor integriteit en vertrouwen, hechten zij
er veel waarde aan om de moraliteit van de evaluatie
procedure legaal te verankeren (ibid, p. 195). Ik meen dat
een contract geen vruchtbare manier is om een open
onderhandelingsklimaat te scheppen en om met
verschillen (en met eventuele conflicten die hieruit
voortvloeien) om te gaan. De condities die nodig zijn om
zich te bezinnen op het eigen handelen en om daarover
met elkaar in gesprek te komen met respect voor
onderlinge verschi1len kunnen niet worden afgedwongen
met behulp van een contract. Dat geldt ook voor het
noodzakelijke respect en vertrouwen dat de deelnemers
in elkaar en in de onderzoeker moel hebben. Deze
waarden dwingt men niet door middel van een contract.
Het wederzijdse begrip dat Guba en Lincoln voor ogen
staat kan in feite alleen slagen wanneer er reeds een beetje
wederzijds begrip en vertrouwen aanwezig is. Het
paradoxale is nu dat het streven naar solidariteit,
communicatieve interactie, en dialoog zich uit haar aard
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passief. Voorts leken zij
niet bereid en in staat om

te werken. Om door de
stilte heen te breken,
stimuleerden we enkele
werkgroepleden om hun
ongenoegens en zorgen
op de agenda van de
werkgroep te plaatsen.
Dit deden zij en Paula
steunde hen hierbij door
zich op de betreffende
vergadering openlijk
achter de voorstellen van
de niet gehoorde
werkgroep leden te
scharen.
Verder brachten we de
ervaringen van Tine,
Linda en de andere
werkgroepleden in bij
onze regelmatige
besprekingen met de initiatiefneemsters. We
vertelden dat sommige
werkgroepleden het

niet op een instrumentele wijze laat sturen (Bemstein,
1983, p. 175 en 226). Het contract biedt geen oplossing.
Voorts leidt het denken in termen van een contract de
aandacht af van de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor een 'open' conversatie.
Dit alles betekent dat de onderzoeker samen
met anderen voor de opgave staat om condities te creëren
waaronder zo'n proces kan slagen. Onder meer zal de
onderzoeker zelf het goede voorbeeld moeten geven door
respect te tonen, vertrouwen te schenken, anderen Uil te
nodigen, en zichzelf niet op een voetstuk te plaatsen. De
onderzoeker verliest diens geloofwaardigheid op het
moment dat mooie woorden niet meer zijn dan een
masker, holle frasen die de leemtes en ruimten verbergen
waar de woorden van de Ander zouden zijn als zij wel
zouden spreken, als wij onze mond zouden houden, als
wij daar zouden zijn.

project beschouwden als
een extra hoeveelheid
werk die op hen afkwam,
een enonne 'klus' die niet
altijd op waarde werd
geschat en ook nog eens
in een vooraf vastgelegde
tijd moest worden
geklaard. Het precoderen
van de tijd versterkte met
andere woorden de
ervaring van het project
als 'overlevingstocht' in
plaats van een 'avontuur'.
Ofschoon bedoeld als een
vonn van zekerheid,

5 ,2,)

Het stimuleren van actorschap

werd de gelimiteerde tijd
vooral ervaren als een

Responsivisten hebben zich altijd sterk afgezet
tegen een kritische wetenschap met haar systematisch
onderzoek naar de wijze waarop de beleefde ervaringen
worden vervormd door 'vals bewustzijn' en 'ideologie'15.
Zij menen dat het therapeutische streven naar de reductie
van illusies in de menselijke ervaring en daaruit
voortvloeiende transformatie al te gemakkelijk verwordt
tot een bevestiging van het eigen gezag van de
intellectueel die exclusief toegang zou hebben tot de niet
'vervalste' werkelijkheid (Guba, 1990, p. 24). Voor
responsivisten is er niet zoiets als een vervalste
werkelijkheid; een dergelijke manier van spreken
veronderstelt immers dat we (volgens de kritische theorie
zijn het vooral intellectuelen) toegang kunnen hebben tot
een 'onvervalste' werkelijkheid, Voor responsivisten is
'de' werkelijkheid een sociale constructie, en kan
niemand daar onbemiddeld toegang toe hebben. Daarom
is het spreken over een 'vals bewustzijn' en de
intellectueel die deze sluier over de werkelijkheid moet
oplichten voor hen problematisch. Temeer daar dit
bestaande machtsverhoudingen juist legitimeert. Yvonna
Lincoln zegt liever onwetend te blijven als de
onderzoeker-Vader haar moet verlichten (infonneel

druk. Deze blokkeerde
het creatieve zoeken.
Tine en Linda raakten
ervan in paniek: "Er is
nog zo weinig, en er moet
nog zoveel gebeuren".
Voorbijgaan aan deze
ervaringen, zo brachten
we naar voren, zou
kunnen leiden tot een
potentieel schisma
tussen initiatiefneem~
sters en werkgroepleden.
Relaties konden
beschadigd worden als de
verschillen zouden
uitmonden in een
con met. De ervaringen
van de werkgroepleden
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gesprek, 1994}. Ondanks hun scepsis ten aanzien van de
rol van kritische pedagoog, zijn responsivisten
weldegelijk politiek geengageerd. Robert Stake is hierin
het meest terughoudend; in plaats van sociale
transformatie na te streven, stelt hij zich ten doel verdere
achteruitgang te voorkomen door het geven van
beschrijvingen ter behoud van het goede in situaties l6 .
Andere responsivisten streven er actiever naar om
mensen bewust te maken van hun situatie l7 teneinde hen
in staat te stellen om autonoom actie te ondernemen ten
behoeve van sociale veranderingen IB. Dit hebben Guba
en Lincoln (1989) vervat in het begrip empowerment.
Wat responsivisten voor ogen staat, is dat
'subjecten' (zij die slachtoffer zijn) worden tot
Als
respondenten
krijgen
'respondenten'19.
onderzochten nieuwe rollen: "die van actor, zelf-bepaler
en deelnemer in de analyse en reconstructie van de
sociale wereld; en die van collega in zowel het proces als
product van onderzoek. De transfonnatie van de
onderzochten van een 'object dat beschenning behoeft'
naar een 'persoon bekrachtigd om de richting en focus
van de participatie te bepalen' vereist transformatie in
waarden (Lincoln, 1992, p. 290). Hiermee zegt Lincoln
dat als onderzoeksparticipanten op een andere manier
worden benaderd, andere waarden uitgevonden moeten
worden om die nieuwe relaties tussen onderzoeker en
onderzochten, tussen professionals en leken en tussen
onderzoekers en hun publiek te informeren (ibid, p.
291). Ze benadrukt de symmetrie en de wederkerigheid
van de relatie en verwijst naar Kant's categorische
imperatieven en Buber's (1923/1947)21 relationele
ethiek. Hierin heeft de ontmoeting tussen het zelf en de
ander een dialogisch karakter; de ik-jij relatie heeft de
structuur van een 'adres en respons', van een doorgaande
conversatie in de loop waarvan de partners van rollen
\visselen, zich naar elkaar richten en elkaar
beantwoorden. Het is de symmetrie van houdingen en
verantwoordelijkheden die deze relatie tekent, die vanaf
het begin aanwezig is en die categorische verplichtingen
oproept: als ik jou behandel als een 'jij' in plaats van als
een 'het', dan verwacht ik dat jij mij eveneens als een 'jij'
behandelt. Het samen zijn mel, het staan naast de ander
vormt de karakteristiek voor de ik-jij relatie. Door te
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verdienden misschien
wal meer aandacht wilde
het project, dat sterk
afltankelijk was van de
inbreng en inzet van
medewerkers, slagen.
Onze suggesties werden
ter harte genomen.
De initiatiefneemsters
hadden bij de
therapeuten in de
werkgroep, vooral bij
Tine en Linda, een
gevoelige snaar geraakt
met hun project als het
ging om de wens deze
gemarginaliseerde groep
mensen op een andere
manier te begeleiden.
Ook zij stonden kritisch
ten aanzien van een
traditionele 'therapie'
aanpak. Caroline had een
gedicht van een expsychiatrische patiënt
gevonden die deze kritiek
haarscherp venvoordde.
Vooral die ene strofe die
zegt: "Dit is mijn huis,
niet welkom is een ieder
die mij sturen wil en
structureren, mijn leven
wil- althans de
buitenkant." Ze las dit als
een inventief verzet van
een patiënt tegen het

refereren aan Buber geeft Lincoln aan waar het woord 're- "medisch
sponsief voor staat: het geven van een antwoord op de machtsvertoon". Op een
vraag van de Ander (interview, 1994).
werkgroepvergadering
Recentelijk wordt op basis van het werk van de
had zij er op gewezen dat
Paolo
Frehe
Braziliaanse
bevrijdingstheoloog
spreken
over 'screening'
(1972/1990) gesteld dat niet mag worden verwacht dat
een ieder vanzelf in staat is tot kritische reflectie noch dat niet paste in de
het voldoende is om mensen te voorzien van kennis over rehabilitatie-filosofie,
hun situatie (lincoln, 1993ab~ Mathie en Greene, 1994). omdat het de dominantie
In navolging van Freire wordt gesproken over een van de expert bevestigde.
'cultuur van stilte' die verwijst naar de situatie waarin
Screenen is immers een
mensen geen capaciteiten hebben voor kritisch
bewustzijn en respons. Zij ervaren hun situatie als techniek waarmee de
gegeven, en zien niet dat het in hun macht ligt om deze te patiënt zichtbaar wordt
veranderen. Zij zijn passief, fatalistisch, afhankelijk en voor de waarnemer. De
passen zich aan. Freire stelt dat eerst het latente kennis die voortvloeit uit
bewustzijn om de situatie kritisch te beoordelen weer het afnemen van surveys,
moet worden gereactiveerd. Mensen moeten met andere
vormt een middel met
woorden eerst ervaren dat zij actor zijn. Als therapeuten,
zoals in de zijtekst, tijdsdruk en paniek ervaren, dan kan behulp waarvan de
het helpen om te laten zien dat deze druk geconstrueerd waarnemer expertise
is door het vaststellen van deadlines. Deze zijn echter niet
gegeven, maar veranderbaar. Anders geformuleerd gaat
het erom dat de gereificeerde constructie van de situatie
waarin de mens zich voelt als een object wordt
gedereificeerd zodat het vermogen tot reflectie weer
mogelijk wordt. Want: reflectie is de enige mogelijkheid
om te ontsnappen, althans tijdelijk en partieel, aan een
gereificeerde 'werkelijkheid' (van Dijk, 1989). "Het
handelingspotentieel van de actor neemt toe; hij
verschijnt aan zichzelf, hoe aarzelend ook, weer als actor,
als in staat tot het produceren van interpretaties en het
verrichten van activiteiten" (ibid, p. 71). Dat naar Freire
wordt verwezen is niet vreemd gezien zijn humanistische
hoop~ wanneer men de mens beschouwt als een actieve
zingever, dan is het ontkennen of beperken van
actorschap in feite een ontkenning van datgene wat de
mens tot mens maakt.

opbouwt en beheer krijgt
over diegene hijlzij
observeert. Het gedicht
las zij een pleidooi voor
een verschuiving in de
richting van een horizontalisering van relaties:
van een relatie waarin
professionals het
verlangen naar gezag en
controle en path~nt het
verlangen naar
antankelijkheid
herhaalden, naar een
samenwerkingsrelatie.
Ze liet het niet na om dat
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Micropolitiek in conversaties

steeds weer naar voren te
brengen: "samen sturen".

Responsieve evaluatie beschouwt de neerslag
van een evaluatie als de uitkomst van een samenspraak
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tussen belanghebbenden. Deze werkwijze heeft mijns
inziens grote waarde in de zin dat het onderzochten stem
geeft en met elkaar in gesprek brengt, waar andere
benaderingen dat niet doen. De dialogische werkwijze
drukt respect voor anderen en bescheidenheid ten
aanzien van de eigen deskundigheid uit. Critici menen
echter dat de werkwijze beperkingen kent in termen van
het 'publieke belang' (House, 1980, p. 150; Shadish,
Cook en Leviton, 1991, p. 307; Fortuin, 1994b, p.
168)21. Responsieve evaluatie mag dan uiteenlopende
stemmen van hen die (in)direct belanghebbende zijn bij
het beleid vertolken, dit betekent nog niet dat het
'algemene belang' daarmee ook is gediend 12 . Op deze
wijze wordt een scheidslijn getrokken tussen particuliere
deelbelangen en het algemene belang. De dichotomie
vloeit voort uit de opvatting dat het mogelijk en
noodzakelijk is als een onpartijdige boven deelbelangen
uit te stijgen. Maar is het mogelijk om als mens (en, dus
ook als onderzoeker) te abstraheren van eigen
affiniteiten, belangen en verlangens? ho-hjns inziens is er
niet zoiets als een lege, onpartijdige positie van waaruit
iemand een oordeel kan vellen. Wel kan iemand diens
relatie tot anderen proberen te bepalen, en diens eigen
positie articuleren Z3 . Vanuit een (mobiele) positie raakt
een mens in discussie met anderen met oog en oor voor
hun vragen, noden, verlangens, perspectieven en
afwegingen. Spreken in termen van algemeen belang is
naar mijn oordeel niet alleen onmogelijk en verhullend,
het is ook onwenselijk, omdat het 'verschillen' in
belangen en macht negeert 14 .
jennifer Greene (en Mathie, 1994) heeft kritiek
geuit op de werkwijze van Guba en Lincoln, omdat
gemeenschapsbelangen hier ten koste zouden gaan van
individuele belangen2s . Zij pleit voor een evaluatie welke
de deelname van betrokkenen stimuleert die zich
inzetten voor het gemeenschapshelang dat is gerelateerd
aan de lokale situatie (in sociaal-geografisch en historisch
opzicht). Deze oproep VOor een directe, authentieke
democratische evaluatie vormt een uitdrukking van de
zorg over de kwaliteit van de liberale democratie, de
verarming van het publieke domein en het gevaar dat
performativiteitscriteria uiteindelijk het hoofdmotief
vormen voor communicatie (Schwandt, 1989a). Hoewel
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Al gauw merkten we dat
patienten op een
bijzondere manier
werden behandeld. Op
het moment dat we
bijvoorbeeld gesprekken
met hen wilden houden,
werden we door de
therapeuten
gewaarschuwd dat dit
niet zomaar kon in
verband met de privacy
van patienten. Of er werd
gezegd: "Pas maar op
anders worden ze
psychotisch." Maar,
vroegen we, in hoeverre
strookte dit met de
opvatting dat
deelnemerslklanten voor
zichzclfkunnen denken,
dat zij in staat zijn om
zelf hun grenzen te
bewaken? Het is
natuurlijk goed (en
tegelijkschrijnend) dat
er ethische onderzoekscommissies in het leven
zijn geroepen om te
voorkomen dat
onderzoeken mensen
schade berokkenen,
misleiden, onvolledig
inlichten ofhun privacy
en vertrouwen schenden,
maarwaarom zouden
patienten in dat opzicht

ik de zorgen herken, spreekt een alternatief dat wordt
gevonden in een oriêntatie op de lokale gemeenschap mij
minder aan. Naar mijn oordeel getuigt dit voorstel van
een nostalgische hang naar het verleden die de
tekortkomingen en ge\'aren van het gemeenschapsdenken miskent (Bauman, 1993; Mouffe, 1992; Young,
1990). Gemeenschap impliceert immers altijd
uitsluiting; geen 'zij' zonder 'wij'. Voorts heb ik weinig
vertrouwen in de mogelijkheid en wenselijkheid van het
bereiken
van
consensus
via
intersubjectieve
communicatie en dialogische uÎt\visseling16 . Ik zie meer
in het aangaan van allianties op grond van affiniteiten
(Sandoval, 1995).
Mijn kritiek op Guba en Lincoln (1989) richt
zich op een ander aspect, namelijk de inperking van de
onderhandeling
tot
formele,
representatieve
overlegvormen (vertegenwoordiging en mandatering) .
Hiermee wordt onvoldoende erkend dat juist in
alledaagse conversaties politieke strijd over macht en
gezag
wordt
uitgevochten,
onderhandelingen
plaatsvinden over 'identiteiten', en sociale constructies
van problemen worden uitgewisseld. Bovendien kunnen
kanttekeningen worden geplaatst bij de mogelijkheid van
adequate gegarandeerde representatie, zeker in een tijd
waarin verschillen niet langer te herleiden zijn tot
statische, elkaar uitsluitende categorieën. Gevestigde
schema's zullen steeds weer opnieuw moeten worden
bijgesteld en het verdient de voorkeur om per situatie te
zoeken naar een repertoire van diverse vormen van vertegenwoordiging (van Gunsteren, 1990, p. 48). Los
hiervan zou ik de term 'onderhandeling' liever breed
willen opvatten; verwijzend naar het ontvouwen en
verglijden van betekenissen in doorgaande interacties.
Wanneer we deze processen willen faciliteren, dan
kunnen we een beleidsevaluatie beter vormgeven volgens
de 'ritmes' van discursieve praktijken met oog voor de
micropolitiek die daar plaatsvindt. Hieronder wordt
nader ingegaan op de wijze waarop Guba en Lincoln hun
politieke verlangens trachten te verwezenlijken, en welke
implicaties dit heeft.

een aparte categorie
vonnen? We wilden
patiënten bij voorkeur
benaderen zoals iedere
andere respondent; als
gelijkwaardige mensen.
Doen alsof er geen
verschillen waren,leek
ons ook nietjuisl. Dat
zou immers een
ontkenning inhouden van
de context waarin wij
werken: als wetenschappelijk onderzoekers
maakten we
onvermijdelij konderdeel
uit van een discours dat
patiënten nonnaliseert
en disciplineert. Ook al
geloven we niet in de
superioriteit van de
gezonde, redelijke mens,
dan nog bevinden we ons
op het moment dat we
spreken over 'de rede en
de waanzin' in een positie
die de redelijkheid als
superieur beschouwt. We
wilden dit niet
verdoezelen. Tegelijk
maakten we ons bezorgd
over hun
kwetsbaarheden. Niet
iedereen stelde zich
immers zo weerbaar op
als de dichteres.
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5. 3.1

Sensitiviteit voor uitsluiting

De ambiguïteit die we
ervoeren, verschilde niet

Dit is mijnimis,

geen ziehenhuis.
i1~ woon er,
dus bespaar me
medisch madltsvertooll,
je procedures
en Je rituelen

zoveel van de dubbelzinnigheid die therapeuten
voelden. In de
gesprekken met hen
kwam naar voren dat ook
zij worstelden met de

Wanneer hel politieke verlangen wordt
onderschreven om actief stem te geven aan gemarginaliseerden in de samenleving, is het volgens Lincoln
(l993ab) van belang kennis te nemen van de lijnen
waarlangs uitsluiting plaatsvindt, bijvoorbeeld op grond
van klasse, sexe, etniciteit of ras. In plaats van het 'anderszijn' als een vast en objectief gegeven te benaderen, ben ik
vooral geinteresseerd in de processen van uitsluiting in
discursieve prahtijhen 27 • Macht wordt hier opgevat als de
mogelijkheid om in discursieve praktijken betekenissen
te beinvloeden. Macht is relationeel in zoverre dat
anderen de sturingspoging honoreren of weerstaan.
In het geval van de evaluatie van het project
arbeidsrehabilitatie, zoals besproken in de zijtekst,
hechtten de initiatiefnemers aan samen sturen. Zij
nodigden anderen, waaronder de onderzoekers, hiertoe
uit. Wij namen deze ruimte door vooral onze solidariteit
te tonen met hen die ondanks hun kwetsbaarheid
overleven. Nu zijn 'slachtoffers' volgens Guba en Lincoln
de moeilijkst te identificeren categorie, deels omdat deze
groepen ontstaan als gevolg van onbedoelde effecten,
vaker omdat personen zich niet bewust zijn van hun
slachtofferschap, en soms omdat zij er belang bij hebben
om onzichtbaar te blijven l8 (ibid, p. 20l). Om
'overlevenden' op het spoor te komen is een 'antenne'
nodig voor de pijn en frustratie die mensen ervaren en het
inventieve gedrag dat zij in situaties vertonen. Zo kan de
ultspraak van een van de deelnemers van het arbeidsrehabilitatie-project '\vij worden als kind behandeld" gedUid
worden als een irrationele of pathologische reactie, het
kan ook gezien word en aIs een symbolisc h te ken van
verzet en boosheidl 9 . De deelnemer onderneemt actie, in
plaats van zich te laten leiden door 'externe' krachten 3o .
Deze weerstand is ook te herkennen in de derde,
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vraag hoe patiënten te
betrekken zonder hen te
betuttelen. Interviews
leken daarvoor totaal
ongeschikt. Die vorm
benadrukt nog eens de
dichotomie tussen
interviewer en
geïnterviewde, en tussen
gezonde mens en
psychiatrische patiënt. In
een interview zijn de
vragen in feite al
geprecodeerd op
antwoorden volgens
dominante betekenissen.
Ze pinnen iemand vast
om het 1uiste' antwoord
te geven, en andere zaken
vallen buiten de orde.
Reden genoeg om geen
interviews te houden.
Maarwat dan wel? We
besloten om al werkende
gesprekken te voeren.
Netty, de begeleidster en
de deelnemers van de
ploeg hadden hier geen
bezwaar tegen.

hierboven geplaatste strofe uit het gedicht van Marlieke
deJonge (1994).
Gevoelens van pijn en boosheid worden dikwijls
niet openlijk wordt geuit. Zij die dit ervaren voelen zich
kwetsbaar of missen de binnen die context vereiste
vaardigheden om dit bij anderen aan te kaarten (Martin,
1992). Vertrouwen is in dit opzicht cruciaal. Zo werd ik
dankzij de vertrouwensband die mijn onderzoeksassis·
tent had opgebouwd met de therapeuten in de
werkgroep, vroegtijdig geattendeerd op mogelijke
frustraties bij professionals die nauw betrokken waren bij
de opzet en ontwikkeling van het project; zij hadden het
gevoel dat de initiatiefnemers zich hun succes
toeeigenden. Mijn assistent merkte voorts op dat de pijn
en frustratie opgedaan in het verleden werd
getransporteerd naar de huidige situatie. De initiatiefnemers hadden opnieuw leven geblazen in het ideaal van
een meer participatieve stijl van zorg en management.
Gefrustreerd door de discrepantie tussen mooie ideeen
en de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk namen
de therapeuten een wal sceptische, en tegelijk hoopvolle
houding aan. Zij zetten zich in voor het project, en
getroosten zich naar hun idee veel, maar niet altijd
erkende, moeite. Terwijl zij diegenen waren die
daadwerkelijk patienten begeleidden en trainden, leek
hun bijdrage aan het project te worden vergeten. Zo
waren we gestuit op een vorm van uitsluiting, namelijk
de hiërarchie in werk31 . Naast de hierarchie tussen de
uitvoerende therapeuten in de werkgroep en de
managers/initiatiefnemers van het project troffen wij ook
een hierarchie aan in de professionele rangordening van
werk: de psychiater en de psycholoog stonden in de
context van het psychiatrisch centrum in veel hoger
aanzien dan bijvoorbeeld de ergotherapeut, arbeidstherapeut of maatschappelijk werker. Om recht te doen aan de
frustraties van betrokken therapeuten in de werkgroep.
met name van de arbeidstherapeute: de ergotherapeute
en de maatschappelijk werkster - kozen we ervoor om
hun bijdrage aan het project extra te belichten, om het
onzichtbare werll dat zij deden publiekelijk zichtbaar te
maken. Om dit symbolisch te ondersteunen startten we
ons 'veld'werk door persoonlijke gesprekken aan te
knopen met de genoemde therapeuten, tevens leden van

Meewerken leek een
goede basis om
vertrouwen op te
bouwell. Hoewel wij ons
aanvankelijk wat
ongemakkelijk voelden,
verdween dit zodra we
net als de andere
deelnemers van de 'ploeg'
aan het werk gingen. Dan
losten de rollen van
observant en
geobserveerde als het
ware op (bijna, niet
helemaal). We hadden
hierbij het geluk van
tuinieren te houden,
zodat we ons er vrij
ongemerkt in konden
verliezen. We vergaten
even dat we
onderzoekers waren, en
gaven ons over aan het
werk en degenen met wie
wij samenwerkten. We
leerden elkaar op een
informele manier
geleidelijk aan kennen.
Zo wisselden we
bijvoorbeeld verhalen uit
over de tuinen die we
hadden of juist moesten
missen, en hoe daar mee
om te gaan.
Het was opmerkelijk dat
sommigen wat
ongedwongener
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de werkgroep. Ook gedurende de evaluatie bleven we
alert op de door hen ondernomen activiteiten en
ervaringen,
Pijn was er ook bij patiënten die deelnamen aan
het project. Zij zijn zich zeer wel bewust van maatschappelijke
ontwikkelingen,
zoals
de
krappe
werkgelegenheid en de verscherping van de productieeisen aan de sociale werkvoorziening door het wegvallen
van overheidssubsidies, Hierdoor nemen ook de eisen die
aan hen worden gesteld toe, en wordt de sociale integratie
via werk verder bemoeilijkt. Het project speelt hierop in
door patiënten te trainen en te begeleiden bij het vinden
van werk, betaald dan wel onbetaald. Uitgangspunt is dat
er 'op maat' wordt gewerkt, en dat patiënten een grote
inbreng hebben in het bepalen van hun toekomst. We
waren erg geinteresseerd in hoe patiënten dit ervoeren,
maar \vilden hun ervaringen niet terug brengen tot 'het'
patiënten-perspectief. Categorieën van gemarginaliseerden negeren de verschillen binnen categorieën, Wij
waren gelnteresseerd in de verschillen tussen en in
gefragmenteerde personages. Deze verschillen zijn
vloeiend en miniem, doch belangrijk. Geconfronteerd
met deze subtiele, verglijdende verschillen tussen en in
personages valt het eenvonnige beeld van 'de'
psychiatrische patiënt in duigen, Om het idee te
problematiseren dat deze mensen als vreemde anderen
tegenover ons staan, lieten we zien dat \vij niet zozeer van
hen af staan, Ook wij hebben onze angsten en twijfels, en
ook onze identiteiten zijn gefragmemeerd32 . De
schreeuw van de gekwelde patii~nt spreekt ook de
schreeuw, de wond en verscheurdheid in onszelf aan.
We lieten voorts zien dat het 'anders-zijn' niet is
gegeven, maar dat dit de uitkomst vonnt van een actief
interactieproces, en merkten op dat de beschermende zorg
van professionals hier een gecompliceerde rol in
vervulde, Zorg voor de ander is een ethische houding die
kan verworden tot macht op het moment dat de zorgende
beter dan de verzorgde meent te weten wat goed voor hem
of haar is (Bauman, 1993, p. 91; hooks, 1990, p. 151).
Door te spreken 'in het belang' van de ander wordt de
afhankelijkheidsrelatie van de patiënt ten opzichte van de
deskundige opnieuw bevestigd. Zoals al gezegd,
patiënten signaleerden dit zelf ook ("we worden als kind
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reageerden nu er niet
iemand oog in oog
tegenover, maar naast
hen zat, knielde of stond.
In plaats van "de blik"
was er nu sprake van een
nabije lichamelijke
aanwezigheid. Hierdoor
leek de barrière om te
spreken beter
overbrugbaar. Netty
herkende onze
ervaringen.
We meenden dat we door
het samen werken een
relatie hadden
opgebouwd die het
mogelijk maakte om een
groepsgesprek te
organiseren over het
project. Dit idee had ik
opgepikt van een collega
die merkte dat het
individueel interviewen
nauwelijks informatie
oplevert in sommige
situaties, omdat de
respondenten het
interview ervaren als een
examen situatie. Hij had
bedacht dat een
groepsgesprek veiliger
was. Het leek me in dit
geval een geschikte vorm.
Paula was niet direct
enthousiast, maar
schaarde zich na wat

behandeld"), en zij probeerden op inventieve wijze
weerstand te bieden aan deze al te beschermende zorg.
Het actief stem geven aan de betekenissen van
hen die doorgaans niet worden gehoord of gezien, kan
uitmonden in een romantisering van 'gemarginaliseerden'; hun positie wordt dan voorgesteld als authentiek en
onschuldig. Het kan zelfs leiden tot een hopeloze
omkering wanneer deze 'slachtoffers' hun plaats gaan
claimen)). En hoewel hun ervaringen een zeker gezag
genieten, is een omkering onvruchtbaar (hooks, 1990, p.
29).

In de evaluatie zoals besproken in de zijtekst
werd deze omkering voorkomen door niet vanuit één
positie te kijken, maar vanuit meerdere. Hierdoor
signaleerden we, dat wat werd beschouwd als een vorm
van 'participatie' door het management, werd ervaren als
een vorm van 'delegatie'. Dit had onder meer te maken
met de geprecodeerde tijd beschikbaar voor het project.
Door dit in te brengen in het regelmatige overleg met de
initiatiefnemers, konden zij hierop anticiperen, Doordat
de tijdsdruk werd losgelaten kon een connict worden
vermeden en de interactie doorgang vinden, Tevens
signaleerden we dat de verschuiving van gevoelens van
de ene naar de andere context, frustratie opriep bij de
initiatiefnemers. Therapeuten waren geneigd om de
verantwoordelijkheid voor de communicatie eenzijdig
bij de initiatiefnemers neer te leggen. Van de laatsten
werd initiatief verwacht, maar op het moment dat zij dit
initiatief namen, werd dit ervaren als een teken van
pseudo-participatie. Ik denk dat het vrij uniek was dat
deze ongenoegens en dubbelzinnigheden bespreekbaar
werden gemaakt op een werkconferentie (Abma en
Ritterbeeks, oktober 1995, p. 37.) Het was mijns inziens
een belangrijk moment, omdat het dUidelijk maakte dat
'ongelijkheden' niet zijn gegeven, maar worden
ge(re)construeerd in de interactie tussen mensen.
Niemand is in dat opzicht onschuldig. Macht is
relationeel. Zolang werkgroepleden initiatiefnemers
bleven benaderen als diegenen "die het maar moeten
zeggen", zolang reduceerden zij zichzelf tot
'ondergeschikten'. En omgekeerd, zolang initiatiefnemers de condities en uitkomsten van het experiment in
de hand hielden, zolang manifesteerden zij zich als

heen en weer praten toch
achter het idee. Tijdens
een telefoongesprek
bedachten we dat het
gesprek het beste op een
vertrouwde plek kon
plaatsvinden. Zo kwamen
we op het idee van een
picknick in de natuur.
Om te voorkomen dat het
gesprek één kant zou
opgaan of dat slechts een
paar mensen aan het
woord zouden komen,
leek het mij goed om
voorafgaand aan het
gesprek aan een ieder te
vragen om iets op papier
te zetten voor zichzelf om
daar vervolgens op door
te kunnen gaan. Ik
twijfelde echter over de
vorm. Iets opschrijven
zou betekenen dat één
van de deelnemers die
analfabeet was niet zou
kunnen meedoen.
Tekenen dan? We
overlegden met Netty. Zij
vond tekenen ongeschikt.
Dat kon gevoelens van
aversie of schaamte
oproepen. We
onderschreven dit en
gingen op zoek naar een
alternatieve vorm.
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'bovengeschikten'. Een vergelijkbaar paradoxaal proces
deed zich voor in de relatie tussen therapeuten en
patiënten, en tussen onderzoekers en onderzochten.
In de evaluatie van het project arbeidsrehabilitatie hebben we ons vooral gericht op de processen van
uitsluiting in discursieve praktijken om te laten zien dat
de betekenissen niet vooraf vaststaan, maar de inzet zijn
van een sociaal-politiek proces. We waren niet
geïnteresseerd in het fixeren van verschillen, maar in het
faciliteren van de doorgaande interactie met een attentie
voor onderbelichte betekenissen en de pijn en boosheid
die gepaard gaat met het gemarginaliseerd worden. Daar
onderbelichte betekenissen dikwijls verbonden zijn met
actoren die in sociale interacties niet vanzelfsprekend
gehoord of gezien worden, is het van belang om gesprekscontexten op te zoeken enlof te creëren waar zij
zich wel zeker en op hun gemak voelen. In het volgende
deel ga ik na in hoeverre de door Gubaen Lincoln (1989)
voorgestelde strategieën hierin slagen.

Opeens herinnerde ik me
dat mijn ouders eens
hadden gewerkt met
foto's om een groep
mensen met elkaar te
laten kennismaken. Nu
ging het hier niet om een
kennismaking, maar wat
wel leuk zou kunnen
uitwerken is dat de vorm
heel andere gesprekken
teweeg brengt. Daarop
voortbordurend ontstond
het idee om een
gevarieerde serie beelden
samen te stellen waaruit
iedere deelnemer twee
zou mogen kiezen om aan

5. 3 .2

Meervoudige gesprekscontexten

Guba en Lincoln (1989) vergelijken hun
evaluatie met een 'onderhandeling' waar belanghebbende
partijen via kritische deliberatie tot consensus komen.
Httn 'hermeneutische-dialectiek' heeft hiennee een sterk
rationeel-argumentatieve inslag. Zij vergelijken het onderhandelingsproces niet voor niets met een
"academische marktplaats van ideeën" (ibid, p. 17). Het
kenmerk van een academisch debat is de argumentatieve
rationaliteit. Door de gerichtheid op competitie en strijd
leidt een academisch debat niet zelden tot \vinnaars en
verliezers (van Maanen, 1988). De overheersende
metafoor is die van oorlog. Hoewel ik mijn ogen niet wil
sluiten voor de strijd en conDicten om mij heen· te vaak
wordt een mens verleid om aan deze uitputtende en
zinloze processen deel te nemen - is dit in mijn ogen niet
een dwingende noodzakelijkheid. We kunnen ook op
een andere, meer vredelievende manier, met elkaar
omgaan. In plaats van een 'debat' zou ik daarom liever
spreken van 'conversatie'. Dit woord drukt beter uit dat
niet gaat om aanval en verdediging teneinde de ander
onderuit te halen en het eigen gelijk te laten zegevieren,
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de hand daarvan iets over
zichzelf te vertellen en
iets over het project. De
serie beelden was zo
gevarieerd mogelijk om
voor ieder appèlwaarde
te hebben. Na een middag
en avond knippen,
plakken en overleggen
hadden we een zestal
witte vellen gevuld met
veertig kleinere en
grotere, zwart-wit en
gekleurde, figuratieve en
abstracte tekeningen,
cartoons, en foto's. Het
zag er werkelijk mooi
gevarieerd en
aantrekkelijk uit. Vol

maar om een gezamenlijke uitwisseling van ideeèn en het
ontwikkelen van een actie waar allen trots op kunnen
zijn.
Om te kunnen deelnemen aan een debat zijn
volgens Guba en Lincoln bepaalde vaardigheden vereist.
Deze competentie wordt gedefinieerd in termen van het
kunnen uiten van constructies en het betekenisvol
kunnen bekritiseren van constructies zoals naar voren
gebracht door anderen. Jonge kinderen. geestelijk
gehandicapten en psychotici worden om die reden
uitgesloten als zijnde geen competente constructors
(ibid. p. 150). Communicatieve incompetenties die
optreden door een gebrek aan informatie of inzicht zijn
geen basis voor uitsluiting. Dergelijke gebreken kunnen
en dienen verholpen te worden door extra assistentie bij
het begrijpen van informatie (ibid. p. 247). De rationele
invulling van de onderhandeling leidt mijns inziens niet
alleen tot een uitsluiting van metaforische, retorische,
speelse en belichaamde aspecten van het spreken, de
inperking van het communicatieve handelen tot een
argumentatieve
dialoog
heeft
ook
ongelijke
consequenties voor wie een stem kan laten horen op de
marktplaats. Foucault (197111988) spreekt bijvoorbeeld
over de moderne discip1inerende macht die uit is op
homogenisering en normalisering. Deze lokaliseert hij
onder andere in de menswetenschappen die bepaalde
vormen van normaliteit hebben gedefinieerd 34 . Waar het
mij om gaat is dat de eisen die Guba en Lincoln aan de
communicatie stellen. het karakter krijgen van uitsluitingsprocedures. Noties zoals kritiseerbaarheid gaan
functioneren als discursieve instrumenten waarmee
uitingen die niet beantwoorden aan heersende
taal regimes gediskwalificeerd worden. Recht doen aan
verschillen vereist het loslaten van een argumentatieve
dialoog.
Het is opmerkelijk dat communicatieve
vaardigheden door Guba en Lincoln (1989) los van de
context worden gedefinieerd, terwijl deze auteurs elders
juist contextualisme bepleiten. Communicatieve
competentie wordt slechts op haar eigen merites
beoordeeld; het al dan niet kunnen uiten van constructies
en betekenisvol kunnen bekritiseren van anderen. Maar
zUlt comnHmÎCatie\'e vaardigheden /liel in stalle mate

enthousiasme lieten we
het resultaat aan de
werkgroep zien en legden
we hen onze bedoelingen
uit. Er werd zorgelijk
gekeken. Dit zou
gegarandeerd van alles
oproepen bij de
patiènten; vooral de
foto's met emotionele
reacties waren
confronterend. De
deelnemers reageerden
gelukkig minder
onthutst. "Oh, dus we
gaan dat met elkaar
doen", was een eerste
reactie.
Op de dag van de
picknick, een mooie
zomerse dag, vertrokken
we met z'n tienen
geanimeerd richting de
beek. Zelfs de
deelnemers van de
boetiek in het
psychiatrisch centrum
hadden hun nering
tijdelijk gesloten in
verband met een
"werkvergadering". Op
een schaduwrijke plek
onder de bomen streken
we neer. Na een korte
introductie stond ieder
op om rond de vellen te
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aJhanllelijh zijn vall hoe er bI een specifie1le context wordt
gecommuniceerd? Zoals eerder gezegd zullen zij die niet
gewend zijn om zich te uiten in interview wellicht
stilvallen (Abrna, 1992). Fortuin (1994) schetst een
gebruikelijke onderhandelingssituatie om dit te
verduidelijken: men zit aan een tafel, discussiebijdragen
dienen 'to the point' te zijn en ze moeten resulteren in ~
liefst - schriftelijke afspraken. Daarnaast moet men op
elkaars inbreng ingaan en de leiding van de voorzitter
accepteren. Kortom, 'onderhandelen' vindt altijd volgens
bepaalde spelregels plaats, die voor de ene
belanghebbende gemakkelijker hanteerbaar zijn dan
voor de andere. Wat voor de één een natuurlijke situatie
is, staat voor de ander gelijk aan spitsroeden lopen.
Mensen zonder vergader~ervaring zullen eerder het
onderspit delven. Ze zullen zich, als ze zich al tot
deelname laten verleiden waarschijnlijk bedrogen voelen
zonder te kunnen uitleggen waarom. Ze hebben immers
het gevoel dat ze niet serieus genomen worden, terwijl
het spel anderzijds volgens de ook door hen
geaccepteerde regels gespeeld wordt. Ze hebben daarom
"geen poot om op te staan". Omgekeerd is een dergelijke
onderhandelingssituatie voor de mensen met vergaderervaring een kans om te laten zien dat zij bereid zijn tot een
dialoog over willekeurig welk issue, een dialoog die ze in
deze context bijna altijd zullen winnen (ibid, p. 173). Uit
het voorbeeld blijkt hoe een specifieke context uitsluiting
in de hand werkt. Recht doen aan verschillen, vereist dat
de 'academische marktplaats' ten minste wordt verbreed
naar andere 'contexten'.
Een andere tekortkoming heeft betrekking op
het voorstel om zelf dan wel een ander te laten optreden
als belangenbehartiger van minder competente
onderhandelaars. Het punt is dat wanneer we spreken
voor de ander. we te gemakkelijk de relatie tussen 'hen' en
'ons' vergeten. Dan bevestigen we de mythe dat hoe 'wij'
spreken over die 'ander' niets te maken heeft met onszelf.
'Wij' worden opnieuw bevestigd in onze autonomie,
auteurschap en autoriteit (Fine, 1994). Het gaat erom uit
te vinden wat erwelen niet gebeurt in de relatie tussen de
onderzoeker en degenen wiens verhalen worden verteld.
Om niet buiten schot te blijven als onderzoeker, en om
open te staan voor de ander. Dikwijls herhaalt het
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lopen. Zef zei het héél erg
moeilijk te vinden, maar
na ongeveer tien minuten
had ook hij zijn keuze
gemaakt. Om de beurt gaf
ieder, indusiefNetty en
wij zelf, een korte
toelichting. Het was
verbazingwekkend wat er
naar voren kwam. Ik was
vooral verrast door Peter
die zjchzelfbeschreef aan
de hand van een abstract
beeld met een gele en
blauwe strook; het stond
voor de verdeeldheid die
hij voelde. \Vant ondanks
zijn venvoede pogingen,
wilden theorie en
praktijk maar niet in
evenwicht komen. Zijn
toekomst en het project
zag hij symbolisch
verbeeld in een
zachtgroene vaas met een
witte orchidee.
Ontroerend was ook de
marktkraam, die Zef, de
boetiekhouder koos. De
marktkraam stond voor
zijn verkoopbeleid; dit
werd speciaal afgestemd
op de kleine beurs van
zijn klandizie,
voornamelijk bewoners
van het psychiatrische
centrum.

spreken voor niet-competente anderen het proces van het
'anders·construeren' van niet gehoorde groepen slechts.
Dit wordt niet ervaren als vruchtbaar, omdat het
'identiteiten' fixeert. Het spreken voor de ander komt
meestal voort uit een zorg voor diens welzijn, maar zoals
al eerder gezegd kan die beschermende zorg verworden
tot macht wanneer de belangenbehartiger zegt beter te
weten wat goed is voor die ander. Het gaat er niet om voor
anderen te spreken, maar om te luisteren naar hen die
worden geconstrueerd als anders. Een evaluator die
verstilde stemmen actief wil betrekken in een gesprek, zal
daarom altijd eerst de vraag stellen Waar voelt die ander
zich comfortabel en zel/Cr? Daar dit zal verschillen van
persoon tot persoon, is de opgave gelegen in het
opzoeken en creèren van verschillende gesprekscontexten waarin anderen zich op hun gemak voelen (en de
onderzoeker zich misschien wat minder).
in de zijtekst staat te lezen hoe we in geval van de
evaluatie van het project arbeidsrehabilitatie actief
hebben getracht om psychiatrische patiènten een inbreng
te geven in de evaluatie. De moeilijkheid waarvoor we
ons zagen geplaatst was dat de rede de waanzin tot
stilzwijgen heeft gebracht om zichzelf te overtuigen van
haar redelijkheid. De moeizame dialoog tussen rede en
waanzin werd daarmee verbroken (Foucault,
1961/1984). Hoe het stamelende spreken -weer te
hervinden? We meenden dat we onze wetenschappelijke
methoden daarvoor tussen haakjes moesten zetten. Deze
liggen immers aan de basis van de uitsluiting van de
waanzin; deze andersheid laat zich niet be-grijpen, maar
slechts ervaren.
We begonnen daarom niet met het houden van
interviewsJ5 : "Wat de toon ook moge zijn, de vraagantwoord methode is gemaakt om dualismen te voeden
.. ' Op die manier vormt zich een zodanig rooster dat alles
wat niet door het rooster gaat ook feitelijk niet gehoord
kan worden." (Deleuze en Parnet, 1977/1991, p. 41) Als
alternatief startten we met het meewerken in tuinen die
deelnemers aan het project in het kader van hun training
onderhielden. We zaten niet tegenover een individu,
maar bewogen we ons lussen en naast mensen. Het was
ons hierbij in eerste instantie niet te doen om informatie

Naderhand kregen we
vele uiteenlopende
reacties. Netty was
verrast, omdat er heel
andere dingen naar voren
waren gekomen dan op
de evaluaties die elke
vrijdagochtend samen
met een maatschappelijkwerkster plaatsvonden.
Ze had nu een ander,
meer geïntegreerd beeld
gekregen van het inzicht
dat de deelnemers zelf
hadden in hun eigen
mogelijkheden, hun
wensen en de
mogelijkheden die de
samenleving hen bood.
Ze noemde als voorbeeld
Arthur. Hij vergeleek
zichzelf met een olifant,
en wilde graag met zware
machines gaan werken
als een opstap naar de
groenvoorziening in de
sociale werkvoorziening.
Tegelijkertijd zag hij
volgens Netty nog niet in
dat dit betekende dat hij
moest gaan leren lezen en
schrijven. Voor zichzelf
trok zij de conclusie dat
de evaluaties anders
ingevuld moesten
worden. Indirect vroeg ze
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te verzamelen, maar om vertrouwen op te bouwen. Het
was een oefening in geduld en respect voor het staren en
stilzwijgen van de ander. Ongemerkt kregen we inzicht in
de omgang tussen patiënten onderling, en hun
begeleidster. Nadat we een beetje gewend waren geraakt
aan elkaar, vonden we het moment daar om een soort
groepsgesprek te organiseren. Dit zou ons wat meer
inzicht kunnen geven in de wijze waarop mensen
spraken over zichzelf en het project. Om een veilige
situatie te creëren, kozen we ervoor een picknick te
organiseren in de omgeving van het psychiatrisch
centrum. In de natuur voelden de deelnemers zich op
hun gemak. Het bijzijn van anderen verschafte hen, zo
bevestigden zij, veiligheid. Veel aandacht ging uit naar de
voorbereiding; patiënten werden een paar dagen tevoren
gevraagd of ze eens in groepsverband met ons van
gedachten wilden wisselen. Er werd geen druk
uitgeoefend om mee te doen,
Tot dan toe hadden we steeds situaties
opgezocht of gecreëerd waarin we de patiënten
ontmoetten in het bijzijn van elkaar. Na laatste
bijeenkomst achtten we de tijd rijp om een aantal
persoonlijke gesprekken te houden. We waren hierbij
vooral geïnteresseerd in de ervaringen van patiënten die
(tijdelijk) niet meer meededen in het project. We
informeerden hen over ons onderzoek, vroegen om hun
medewerking, en kwamen daar later nogmaals op terug.
Vanuit de gedachte dat onze vragen nooit onschuldig
zijn, lieten we hen de ntimte om er het zwijgen toe te doen,
om 'nee' te zeggen. We drongen niet aan toen één persoon
weigerde om haar medewerking te verlenen aan ons
onderzoek. Een goed teken, vonden we het; kennelijk
was onze autoriteit niet zo overweldigend dat er altijd
gehoor aan werd gegeven. Er was ruimte voor weerstand.
Ofschoon de gesprekken met hen die wel toezegden niet
lang duurden, verschaften ze ons waardevolle informatie
over hun ervaringen. Naast deze persoonlijke gesprekken
waar zich een conversatie omvouwde in het samenspel
tussen de partners, vroegen we de deelnemers een paar
keer een vragenlijst in te vullen. Enerzijds om in te gaan
op de behoefte aan 'harde' gegevens, anderzijds om te
voorkomen dat we patienten met onze beschermende
zorg onderschatten. De vragenlijst werd ontwikkeld in
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ons om haar hierin te
ondersteunen. De
werkgroep leden waren
eveneens verrast. Ze
gaven ruiterlijk toe dat zij
de deelnemers
schromelijk hadden
onderschat. Caroline
stelde voor dat dit
misschien wel een
gebruikelijke evaluatievorm kon worden. Dan
zou de picknick
opgenomen kunnen
worden in het 'werkboek'
dat was bedoeld om alle
activiteiten rond het
product systematisch
vast te leggen. Ook
lanceerde zij de suggestie
dat dit vroeg om een
onderzoeksrapport in
kleurendnik. Ikgenoot
van de intensiteit en de
climax die we hadden
bereikt, en wilde dat
moment waarop alles en
iedereen in versnelling
leek te zijn geraakt zo
lang mogelijk
vasthouden, de
intensiteit ervan
consolideren.
Voordat iker erg in had
werd ik alweer gegrepen
door de vraag of we

samenspraak met de leden van de werkgroep en de initiatiefnemers. Daar we het belangrijk vonden dat de lijst
zelfstandig door de deelnemers kon worden ingevuld,
waren de vragen eenvoudig gesteld en de lijst met vragen
kort. Om de respondent zelf ook een inbreng te geven,
eindigde de vragenlijst met een open vraag. De
vragenlijsten werden een paar keer ingevuld op de
gebruikelijke evaluatie-ochtend.
Al met al werden zeer uiteenlopende gesprekscontexten opgezocht en georganiseerd om patiënten een
actieve inbreng te geven in de evaluatie van het project,
onder condities waarin zij zich zeker en comfortabel
voelden. Door uiteenlopende situaties te creëren, werden
de
patiënten
op
verschillende
'identiteiten'
aangesproken: als 'werknemer' en 'leerling' tijdens het
samenwerken, als 'deelnemer' tijdens de picknick, als
'mens' tijdens de persoonlijke gesprekken, en als
'consument' met het invullen van de vragenlijst. Zo
erkenden we de gefragmenteerdheid en gebrokenheid
van mensen en kon fixatie worden voorkomen. De
opgave, zoals ik die ervoer, was om voort te bouwen op
vluchtlijnen en een zekere lichtheid van zorg te
combineren met een verantwoordelijkheid voor
andersheid.
Samenvattend kan worden gesteld dat de in
1989
door
Guba
en
Lincoln
voorgestelde
'hermeneutisch-dialectiek' naar het voorbeeld van een
'academische marktplaats' te veel de nadruk legt op een
argumentatieve rationaliteit. Deze leidt tot strijd en sluit
bepaalde groepen mensen van deelname uit. De
strategieën om dit te voorkomen schieten tekort. Om
'verstilde stemmen' een inbreng te geven is het niet
adequaat om vast te houden aan een argumentatieve
werkwijze en als belangenbehartiger op te spreken voor
gemarginaliseerden. Het gaat erom dat de evaluator
diverse gesprekscontexten opzoekt en creëert waar
mensen zich zeker en op hun gemak voelen om zelf het
woord te nemen of om te zwijgen. Waar mensen zich op
hun gemak voelen verschilt van persoon tot persoon, en
zal steeds opnieuw moeten worden ingeschat. Dit kan
soms betekenen dat de evaluator zelf in een
ongemakkelijke situatie komt. Het impliceert voorts een
relativering van de eigen autoriteit en het gezag dat

patiënten ook
individueel konden
benaderen. Ik trok een
parallel met mijn werk
als docent waarin
studenten aan het einde
van elk onderwijsprogramma een vragenlijst
invullen. Net als
studenten zouden
deelnemers een
vragenlijst kunnen
beantwoorden. De
vragenlijst zou een
signaalfunctie kunnen
hebben voor therapeuten
die op basis van de
uitkomsten mondeling
verder konden praten
met de deelnemers en
voor het management om
vinger aan de pols te
houden.
Ons uitgangspunt was
dat wilden de
vragenlijsten bruikbaar
zijn dan moesten deze
samen met de gebruikers
ervan ontwikkeld
worden. Na een
inventarisatie werd
duidelijk dat therapeuten
met name geïnteresseerd
waren in de vraag of ze de
dingen goed deden {in de
trant van "vindt u het
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normaliter wordt toebedeeld aan wetenschappelijk prettig dat ... 1"), het
onderzoekers en hun rapporten.
management was vooral
geboeid door de vraag of

5 3.3

Bescheiden hoop

Terwijl Guba en Lincoln in 1989 nog tamelijk
terughoudend zijn als het gaat om maatschappelijke
transformatie, roept Lincoln in 1993 op tot een sociaal
activisme (l993a, p. 18). Zij geeft hiermee uitdrukking
aan een sociale hoop op een beter leven voor hen die
gemarginaliseerd dreigen te worden. Uitgangspunt is dat
er 'gemarginaliseerden' zijn die via een proces van
bewustwording kunnen ontdekken dat zij niet
machteloos zijn, maar in staat zijn tot actie. Sommigen
hebben hierop kritiek geuit; een evaluatie zou niet
expliciet maatschappelijke doelen mogen nastreven
(Fortuin, 1994b, p. 163~164). Het is echter de vraag of
het mogelijk is om in deze een neutrale positie in te
nemen. Mijns inziens zal een beleidsevaluatie altijd
onvermijdelijk politiek zijn, omdat een evaluator zijn of
haar belangen, waarden en politieke verlangens niet kan
uitschakelen. Het is niet mogelijk om zich a~politiek op te
stellen. Zeggen neutraal te zijn is in dat opzicht nogal
verhullend. Er zijn naar mijn oordeel dan ook geen valide
epistemologische argumenten om Guba en Lincoln's
pleidooi voor 'empowerment' en sociale transformatie af
te wijzen. Het is een goede zaak dat zij hun positie in deze
expliciteren. Een heel andere vraag is of deze politieke
verlangens gerechtvaardigd zijn vanuit de optiek van
betrokken actoren. Komen de gekoesterde verlangens
overeen met die van de 'gemarginaliseerden'? Mensen
kunnen immers heel gelukkig zijn in hun onwetendheid.
En 'empowennent', zo laat bijvoorbeeld de zijtekst zien,
mag bevrijdend zijn, het is ook hard werken en verant~
woordelijkheid nemen. Dit is soms een pijnlijk proces,
dat niet altijd wordt erkend. Een ander gevaar is dat
mensen van alles 'moeten'; dat hen opnieuw een discours
wordt opgedrongen dat hen van alles oplegt (Lather,
1992). Al deze kritische kanttekeningen venvijzen naar
de normaliserende effecten die een responsieve beleids~
evaluatie mogelijk kan hebben.
Gezien deze nonnaliserende effecten is het
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het project relevant werd
gevonden. We letten er
zelf vooral op dat de
vragenlijst niet te lang
werd. De reactie van de
voorzitter van de
bewonersraad op de
vraag hoe deze
afgenomen zou kunnen
worden verbaasde ons,
gezien de eerdere
reacties, niet. "Op een
schoolse wijze" I wat
inhield dat de vragenlijst
plenair aan de groep
werd uitgelegd, en vraag
voor vraag opgelezen en
beantwoord zou worden
om venvarring te
voorkomen. Ik trok
opnieuw een parallel met
studenten en meende dat
deelnemers na een korte
uitleg in staat moesten
zijn om de vragenlijst
zelrstandig in te vullen.
Ging dat mis dan deugde
de vragenlijst
eenvoudigweg niet en
zou deze herzien moeten
worden. Het bleek niet
nodig.
De vragenlijst voorzag in

belangrijk om kritisch te blijven reflecteren op de eigen
waarden en normen, en om oog te hebben voor deze
effecten. Dat was de reden waarom we in de evaluatie van
het project arbeidsrehabilitatie veel aandacht schonken
aan spanningen die gepaard gingen met de overgang van
oude naar nieuwe paradoxale manieren van spreken. Dit
impliceerde niet dat we afstand deden van onze passie
voor hervorming36 . Zoals de zijtekst laat zien kan een
responsieve beleidsevaluatie, zonder mensen dingen op
te leggen, reflectie stimuleren. Niet door zaken voor te
schrijven (dat vraagt dus om een relativering van het
eigen gezag), maar door te laten zien dat dingen niet
gegeven zijn buiten mensen om. Wat ik daarbij
belangrijk vond was om betrokkenen te laten ervaren dat
wij onvermijdelijk deelnemen aan een patroon van
machtsverzadigde discoursen die onze identiteit
normaliseren, en bepalen wat mogelijk is en wat niet.
Want ook al zouden wij dat willen, wij kunnen ons niet
volledig bevrijden van deze discoursen; zij laten hun
sporen na. In weerwil tot bijvoorbeeld de retoriek over
patiènten-parlicipatie stuitten onze voorstellen om
patiènten actief te betrekken bij de evaluatie op afkeuring
bij therapeuten die zich bezorgd toonden over hun
welzijn. Toch zijn wij niet volledig gevangen in
discoursen. Het is in discursieve praktijken dat
discoursen worden ge(re)construeerd; door reconstructie
kunnen andere betekenissen, waarheden, beelden,
identiteiten, representaties en kennis worden
gegenereerd. Zo zagen therapeuten dat het mogelijk was
om patiènten op een meer volwaardige manier te
benaderen zonder dat zij 'psychotisch' reageerden. Zij
werden zich niet alleen pijnlijk bewust van de
machtseffecten van hun beschermende zorg, maar
realiseerden zich dat verhoudingen niet zijn gegeven
(Ritterbeeks en Abma, oktober 1995, p. 37-38). Dromen
(zoals die van patiènten als partners) kunnen
werkelijkheid worden wanneer mensen op basis van deze
betekenissen gaan handelen.

de behoefte aan
cijfermateriaal, maar
verschafte geen inzicht in
de beleefde ervaringen
van de deelnemers.
Daarom organiseerden
we een serie persoonlijke
gesprekken, waarbij we
vooralgeinteresseerd
waren in de ervaringen
van hen die (tijdelijk)
niet aan het project
deelnamen. Niet een
ieder voelde zich daar
tegen opgewassen en een
van de benaderde
deelnemers zei niet te
willen mee doen. ]n een
mondeling verslag van
deze gesprekken, en later
ook in het schriftelijke
verslag, benadrukten we
de ambiguiteit die
deelnemers ervoeren,
bijvoorbeeld tussen de
wens om als zelfstandig
en volwaardig mens te
worden aangesproken en
de behoefte aan
erkenning van de
beperkingen. We werden
voorts getroffen door de
verschillende
betekenissen die aan de

Dynamische verschillen

boetiek werden verleend
en de materiële

Politieke verantwoordelijkheid in beleidsevaluconsequenties hiervan
atie betekent op de eerste plaats dat onderzoekers
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stilstaan bij de vraag aan welke vormen van leven zij
willen bijdragen. Wiens sociale agenda wordt met de
evaluatie gediend? Wie profileert ervan? De inzet van een
responsieve beleidsevaluatie is om kennis te
democratiseren. om mensen (zelObewust te maken. en
hen in staat te stelten om op grond van bewustwording
zelfstandig actie te ondernemen ten behoeve van sociale
transformatie in de richting van meer horizontale relaties.
Daartoe wordt evaluatie voorgesteld als een gezamenlijke
onderhandeling waar
(vertegenwoordigers van)
belanghebbende groepen via kritische deliberatie tot
consensus komen. De evaluator dient zich actief in te
zetten om de inbreng van 'verstilde stemmen' te
garanderen door een aantal randvoorwaarden te creëren,
en op te treden als belangenbehartiger. Deze strategieën
zijn niet adequaat, omdat deze op zichzelf uitsluitende en
normaliserende effecten hebben. Een politiek die zich
inzet voor een beter leven voor hen die buiten de
gangbare categorieën vallen, kan mijns inziens niet
worden gerealiseerd zonder de transformatie van
bestaande identiteiten, posities en omgangsvormen. Het
gaat er niet om discursieve praktijken te verrijken met
meerdere stemmen, maar om deze praktijken. inclusief
onszelf, in beweging te brengen. Mijn inzet is, met andere
woorden, niet gericht op het inwilligen van de eisen en
belangen van de ene onderdrukte groep, ten koste van de
andere (onderdrukkende) groep. Dat zou immers een
verheerlijking betekenen van gemarginaliseerden en niet
recht doen aan hun vermogens om weerstand te bieden
aan machtsvertoon. Bovendien zou het ten onrechte een
verachting betekenen van hen die vaak niet moedwillig
anderen onderdrukken, maar die vrij ongemerkt hun
macht reproduceren in hun alledaagse praktijken. Het
gaat er mij om uit dialectische tegenstellingen te geraken,
en bestaande posities en relaties te transfonneren. Zoals
de eerder geciteerde dichteres ons aanmoedigt om niet te
denken in vaststaande identiteiten en relaties:
Dit is mijn huis.
Wees welholl1
buur en vriend.
Maar maalllllij lIiet

tot 'lorgobject;
ih ben mijn zidae lIiet
eujij uiet mijn verpleger.
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voor de deelnemers.
Tenvijl therapeuten
hierin een 'oefenplek'
zagen (in plaats van
louter een
'verkooppunt'),
beschouwden
deelnemers de boetiek als
een 'marktkraam' of
'ontmoetingsplaats'.
Handelend op grond van
de dominante metafoor I
moesten de deelnemers
op een bepaald moment
'doorstromen' naar een
andere plek om ruimte
vrij te maken voor andere
deelnemers. De beoogde
'doorstroom' stuitte bij
Zef en Trees, die plaats
moesten maken, op veel
ongeloof en stilzwijgend
verzet; voor hen was de
boetiek immers veel meer
dan een 'oefenplek' . De
therapeuten werden
geconfronteerd met een
moeilijk moreel dilemma;
hoe ze ook handelden de
uitkomst was tragisch.
Door de ervaringen van
Peter, Arthur, Zef en
Trees te vertellen en op te
tekenen probeerden we
als onderzoekers een
discussie los te maken
over de spanning tussen

Om uit dualistische tegenstellingen te raken is
het vruchtbaar om te denken in termen van dynamische

standaardisatie en het op
maat plooien van de zorg.

verschillen. Hiermee bedoel ik dat verschillen - groepsidentiteiten en onderscheidingen - niet zijn gegeven, maar
de uitkomst van een sociaal-politiek proces en daarmee
aan continue verandering onderhevig zijn. Op basis van
deze notie worden we uitgedaagd om:
vertrouwen en respect op te bouwen als noodzakelijke
condities voor een open conversatÎe (versus debat)
door zelf het goede voorbeeld te geven;
sensitiviteit te ontwikkelen voor processen van
uitsluiting en voor de pijn, vernedering en lasten die
mensen ervaren wanneer zij wordengemarginaliseerd;
verschillen niet te Hxeren in statische categorieên,
maar om te kijken naar interne verschillen en de
processen 'van sociale constructie waarin 'ander-zijn'
wordt ge(re)construee rd;
een romantisering van 'gemarginaliseerden' te
voorkomen door hen niet als onschuldig te
beschouwen, maar te kijken naar de inventieve
pogingen die zij ondernemen om macht te weerstaan;
niet binnen een academische context als belangenbehartiger \'oor de :mder spreken, maar om diverse
communicatieve contexten creéren waarin anderen
zich zeker en op hun gemak voelen om zelf het woord
te nemen of te zwijgen.
Dat betekent dat wij de 'huizen' van anderen niet
betreden zonder respect voor hun leefregels. Hiermee
eindigt de Clown haar gedicht:

Dit is mijnllUis
Niet weI/lOm is
een ieder
die mij sturen wil
ell stnlctureren,
mijn leven wil

- althans de buiteniwIlt
Dit is mijnllltÎs

Hier WOOII Hl
liierleefill
eIlIlier beslis ih
o~'er alle regels
Zoals jij de baas bent
in je eigen huis
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Noten
Zie voor een nadere beschrijving van de wijze waarop beleidsevaluatie binnen dit
discours wordt besproken, beschreven en gepraktiseerd hoofdstuk 2.
2
Dat Is bijvoorbeeld de redenwaarom zij de 'connolsseur·based' benadering van E.
Elsoer. waarin de evaluator als <onnolsseurop basis van een verhoogd bewustzijn en
gevoeligheid voor nuances en relevantie tot een professioneel oordeel komt, afwijzen (Guba
en Llncoln. 1981, p. 20).

3

Zie voor een nadere omschriJving van het begrip 'issue' noot 18 bij hoofdstuk 3.

4
Er zijn parallellen met de 'democratische evaluatie' zoals ontwikkeld in een centrum
vooronderwijskundige evaluatie In EastAnglia, Engeland. Zie hoofdstuk 3.
5
Robert Stake zegt zich wel te herkennen in het Amerikaanse popul1sme (Interview,
zomer 1994). Hij heeft hierbij niet een vulgair populisme op het oog, maar het demotratlsche
Ideaal van de Amerikaanse democratie van een gemeenschap van intelligente, verantwoorde·
lijke en zichzelf besturende burgers. Stake's responsieve benadrukt overigens veel minder dan
Guba en Lincoln (1989) en JenniferGreene dat evaluatie een gezamenlijk zoekproces is. Zie
voor nadere bespreking van de graduele verschillen tussen Robert Stake en Yvonna Llncoln en
Egon Guba hoofdstuk 3.
6
Gesignaleerd wordt dat veel beleidsevaluaties bijdragen aan gevestigde
verhoudingen: "De universiteiten worden overwegend bevolkt door witte en middenklasse
mannen en zij bepalen met de geconstrueerde problemen en vragen de uitkomsten uit
onderzoek." (Guba en Lincoln, 1989, p. 128).
7

Het idee van een polyvocale tekst wordt nader uitgewerkt In hoofdstuk 6.

a

Met dank aan (aria de Jonckheere die dit prachtige gedicht onder mijn aandacht

bracht.
9
(1994).

Vergelijkbaar met de door O.M. Fetterman bepleitte 'empowerment' evaluatie

10
De kritiek dat Guba en Lincoln zich onvoldoende uitspreken over de politieke
consequenties van de selectie van belanghebbenden is interessant (Fortuin, 1994, p. 167; De
Graaf in Abma en Kensen, december 1994b, p. 22). Zoals ik heb laten zien schenken Guba en
Lincoln weidegelijk aandacht aan de selectie van belanghebbenden. Zij geven bovendien een
aantal globale handelingsvoorschriften die politieke keuzen impliceren; diegenen die een
relatief groot belang hebben, wordt bijvoorbeeld voorrang verleend en er mag geen
uitsluiting plaatsvinden op basis van expertise.
11
De kritiek van E. House 0993, p. 157) dat Guba en Lincoln atle 'minderheidsgroepen'
evenveel recht geven om hun stem te laten klinken zonder ongelijkheden te herkennen en te
corrigeren is wat ongenuanceerd. Volgens Guba en Llncoln (1989) heeft de evaluator
welde gelijk tot taak om In tegenstelling tot een neutrale facilitator extra inspanningen te
plegen om bepaalde stemmen aan het woord te laten, en indien zij niet gehoord worden hen
daarin te ondersteunen. De kritiek is in zoverre terecht dat Guba en Lineoln In 1989 nog niet
expliciet zeggen extra gewicht te willen toekennen aan 'verstilde stemmen'.
12
Uitsluiting is context-gebonden: Neem bijvoorbeeld de vrouwelijke arts die als meisje
met haar ouders vanuit Irak verhuist naar Engeland en daar wordt gediscrimineerd, maar die
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wanneer ze naar Jamaica gaat als arts eveneens Ander is omdat ze vanwege haar opleiding en
taal niet behoort tot het Jamaicaansevolk.

13
Dit In reactie op mijn vraag wat zij bedoelen wanneer zij schrijven "in alle gevallen
moet zorg worden genomen om de machtsbalans te behouden" (1989, p. 219). Guba
antwoordt dat het accent In deze zin ligt op balans, en niet op het behoud. Juist, in een tiJd
waarin er de scheiding tussen de 'have' en 'have· not' steeds groter dreigt te worden is de
evaluatorverplicht om zich actief In te zetten voor een nieuwe balans, d.I. het horen van
stemmen die nooit gehoord werden. Dit kan betekenen dat de evaluator minderheidsgroepen
die niet weten hoe zij hun stem moeten laten horen ondersteunt door hen te voorzien van
tactieken (lincoln, interview, zomer 1994).

14
Er zijn opmerkelijke raakvlakken met het contract zoals geformuleerd door House
(1980, p. 159 e.v.). laatstgenoemde geeft een uiteenzetting over wat een fair contract behelst.
Fairness, en hij baseert zich hierbij op Rawls, wordt beschouwd als de verplichtingen verwant
met de verwachtingen die voortvloeien uit impliciete of expliciete regels. Het principe van
fairness zegt dat Iemand verplicht is om zijn deel te doen zoals gedefinieerd door
institutionele regels, wanneer hij of zij vrijwillig de voordelen van een arrangement heeft
geaccepteerd of er zijn of haarvoordeel heeft gedaan. "Iemand zou niet van de inspanningen
van anderen mogen profiteren zonder zijn of haar deel te doen. Overtredingen van dit
principe worden beschouwd als unfair." (lbld, p. 160) Er zijn twee restricties: Instituties dienen
zelf rechtvaardig te zijn en er moet sprake zijn van vrijwillige acceptatie. House vervolgt dat
een overeenstemming op zichzelf niet voldoende conditie Is voor fairness, en specificeert
twaalf condities voor een faire overeenstemming. Wat betreft de blndendheidvan het
contract sluit hij zich aan bij de opvatting dat een leder altijd de onderhandetingover het
contract kan heropenen. Wanneer aan alle eisen is voldaan is er reden omde uitkomst te
accepteren (ibld, p. 172).
15
In gesprek met Thomas Schwandt en Jennlfer Greene kwam heel duidelijk naar voren
dat geen van beide zich herkent inde opvoedende rol van de kritische wetens<happer(zle
Abma, 1994a).
16
Voor Shadish e.a. (1991) vormde dit aanleiding om Robert Stake's benadering als
conservatief te karakteriseren. Ten onrechte, zo meent hij (Interview, zomer, 1994; Abma,
1994a). Hij herkent zichzelf In democraten die zich Inzetten voorsoeiale vooruItgang, en zich
concentreren op het verminderen van armoede, oppressie en ongelijke rechten. Stake wil zich
inzetten voor het behoud van het goede door er beschrijvingen van te geven, en herkent zich
minder In de activistische benadering zoals recentelijk bepleit door andere responsivisten
(lincoln, 1993ab; Greene, 1995; Schwandt, Interview 1994). Hij heeft zijn positie In deze nader
uiteengezet in een paper gepresenteerd in het internationale evaluatIecongres in Vancouver
(Stake, 1995).
Zo moet Thomas Schwandt's pleidooi voorde rol van 'sociale criticus' a la Saul Alinksy
17
(een sociaal activist In de wijken van Chicago) worden begrepen. Ook Yvonna linco!n (1993ab)
weet zich geinspireerd door deze linkse radicaal, en andere sociale bewegingen zoals de vele
varianten binnen het feminisme en de bevrijdingstheologie van Paolo Freire. Allen respecteren
zij gewone mensen, zonderlingen en outsiders.lndeze sociale types zien zij de helden en
heldinnen die kritisch stelling hebben genomen tegen wreedheden en onderdrukking. Wars
van dogma's, staan respdnsivisten met deze romantische, tragische en ironische politiek In een
directe lijn met het werk van Emerson, Dewey, Niebuhr, Mills en Martin luther King.
Theoretisch is deze positie wel als 'profetisch pragmatisme' aangeduid (Abma, 1994a; West,
1989).

155

18
Ofschoon Guba en lIncoln (1989) aanvankelijk spreken over actie en verandering en
bewust niet over sociale transformatie (po 149 en 249), spreekt lIncoln recentelijk wel (1993ab)
over sociale transformatie.
19
Het woord subject is afgeleid van het latijnse sub Jugere, d.L plaatsen onder het juk,
of tot slaaf maken, terwijl respondent is afgeleidvan het Latijnse respondere, antwoorden (als

geliJke).
20
M. Suber (In 1878 geborente Wenen) is in zijn denken sterk beïnvloed door het
Chassidisme, een Joodse mystieke sekte in Polen. Tot de verbeelding sprak de centrale plaats
die de Rabbi als wijze leider innam in de gemeenschap, en de grote levensvreugde die deze
gemeenschap uItstraalde. HIJ Is eveneens beïnvloed door mystici als Metster Eckhart en het
Chinese Taolsme. Hij was politiek-maatschappelijk betrokken; verzette zich tegen het
nationalisme, ook het Joodse, en hield zich bezig met opvoeding.
21
Kees Fortuin (1994b, p. 168) spreekt In dit verband van twee 'abstracte stakeholders',
te weten 'de samenleving' en 'het wetenschappelijk forum'. 'De samenleving' wil weten wat er
met geTnvesteerde middelen teweeg wordt gebracht en het wetenschappelijk forum moet de
merites van een onderzoeksverslag kunnen bepalen. En hij vervolgt dat als men als
onderzoeker de belangen van deze 'abstracte stakeholders' wel wenst te beschermen dit dan
een specifieke status voor de onderzoeker Impliceert, namelijk de verantwoordelijkheid om
wetenschappelijke en maatschappelijke criteria aan te leggen. Daarmee rijst voor hem de
vraag hoe de onderzoeker het spanningsveld tussen de wetenschappelijke en maatschappelijke criteria enerzijds en de belangen van belangenhebbenden anderzijds kan hanteren.
22
Een hieraan gerelateerd probleem Is wat Elliott aanduidt (In Slmons, 1987, p. 136) als
de 'morele schizofrenie' tussen het particuliere belang op privacy en publieke recht op kennis.
Om het spanningsveld te hanteren maakt hl) net als MacDonald een keuze voor het "publieke
recht op kennis" vanuit de opvatting dat evaluatie primaireen dienst is aan de samenleving.
De uitweg iswat betreft Elllott gelegen In een groter gezag van de evaluator als het gaat om te
bepalen wat 'privaat' en wat 'publlek'ls. Helen Slmons beschouwt dit als een terugkeer naar
een vorm van monologische evaluatie: "Het probleem dat ik zie in de evaluatordle gerechtigd
Is om te beoordelen wat publiek Is, Is precies het probleem van de autocratische evaluatie. Het
is verrassend hoe vaak zulke 'objectieve' oordelen bevestigd blijkenvoor hen die ze vellen. Het
is in een sItuatie waar participanten komen tot gevarieerde en wederzijds elkaar uitsluitende
oordelen over wat pub1iekelljk kenbaar moet worden gemaakt, beter om een makelaarte
hebben die over een uitkomst onderhandelt, die acceptabel Is voor alle belanghebbenden"
(i bid, p. 137).

23
In hoofdstuk4 geef ik aan dat deze articulatie van de eigen positie niet gelijk Is aan
de 'standpunt' epistemologie zoals door standpuntdenkers bepleit.
24
Ook theoretici als Rawls die proberen om recht te doen aan pluraliteit ontkomen hier
niet aan wanneer zij uitgaan van een 'oorspronkelijk positie'.
25
Dit volgt het onderscheid dat Barber (1984) maakt tussen een 'dunne democratie' en
een 'sterke democratie', en het contrast dat McTaggert (1991) maakt tussen een
'representatieve' versus 'partIcipatieve democratie'.
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26

Zie voor een argumentatie hoofdstuk 4.

27

Zie voor een voorbeeld hoofdstuk 3 'Overbruggen van communicatiestoornissen'.

28
Hier zou men kunnen denken aan een programma voordrugverslaafden. Sommige
gebruikers zullen wellicht anoniem willen blijven met het oog op gevreesde sancties of
privacy.
29
Patricia Deegan (24 april 1996) sprak In dit verbandvan 'angry indignatIon'. De
boosheid moet nietwordengeduid als symptoom, maar als een positieve kracht die een
omslagpunt genereertvan een louter overleven naar het opnemen van een zorg voor zichzelf,
hoe klein dan ook. Zij benadrukte dat vooral 'indignatlon' van belang is om toe te voegen,
omdat het verwijst naar 'dlgnity', naar de zelf-achting In de boosheid.
30
t1nda Anderson (1995) bespreekt een soortgelijk Incident in de evaluatie van
onbewuste aspecten in processen van modernisering in dienstverlenende organisaties voor
mentaal gehandicapten. Ze voert Sofie op als een vrouw die geld vraagt voor frisdrank, en van
de betreffende hulpverlener te horen krijgt dat dit kan mits ze een certificaat tekent. Ze roept
dan boos: HWaar ben jij koning over?" Ais hij doorgaat met zijn uitleg, Interrumpeert zij hem
en vraag "Waarom hebben we geen koninginnen?"
31
Annemarle Mol en Jesslca Mesman (forthcoming) hebben deze professionele
hierarchle beschreven In een onderzoek naar het omgaan met voedsel op een neonatologie·
afdeling: dat de verpleegkundigen degenen zijn die de pasgeborenen daadwerkeliJk voeden,
wordt door de dokters die de voeding voorschrijven al te gemakkelijk vergeten. De
onderzoekers kiezen uitdrukkelijk positie door het als vanzelfsprekend ervaren werk van verpleegkundigen te belichten.
32

Zie voor de portrettering van deze gefragmenteerde figuren hoofdstuk 6.

33
Jennifer Greene (1994) vertelt over een evaluatie van een gemeenschapsproject om
lokale praktijken van raciale discriminatie In de werksituatie te bespreken. Het projectteam
bevatte bewust gekleurde werknemers, van wie de meeste vrouwwaren, en werkgevers, allen
blanke mannen. Hetteam kwam verscheidene keren per jaar biJeen. Greene was aanwezig als
co·facltitator. Elke keer laaiden de discussies over wat racisme betekende en hoe het bestreden
moest worden weer hoog op. Wat er gebeurde was dat bepaalde teamleden systematisch niet
aan het woord kwamen, omdat zij met een donkere huidskleur meenden met meer recht te
kunnen spreken over racisme (p. 3). laatstgenoemden veronderstelden kortom dat de visievan
mindermachtigen beter Is, meerwaar, meer authentiek en dat zij daarom een geprivilegeerde
positie innemen. Dit kan worden betwist. Zij hebben Immers net als gesitueerde anderen een
partlêle kijk op wat racisme is en hoe het bestreden kan en moet worden. De positie en
Identiteit die ziJ claImen is een strategie die anderen uitsluit op een zelfde manier als zij
worden uitgesloten.
34
Het Is volgens M. Foucault (1961/1984) geen toeval dat de Cartheslaanse scheiding
tussen de rede en waanzinwordt opgevolgd door wat hij de 'grote internering' noemt. De
rede moest zichzelf overtuigen van haar redelijkheid door de waanzin op te sluiten. Sindsdien
Is de waanzin niet meer aan het woord geweest, anders In een door rede beheerste
therapeutische setting.
35
De keuze om geen Interviews te houden, werd mede Ingegeven door de ervaring van
FortuIn bij de evaluatie van sociale vernieuwing In Rotterdam. Hier bleek dat het Interviewen
van vrouwen met een laag opleidingsniveau enwelnlg arbeidservaring door een mannelijke
en universitair opgeleide onderzoeker, de inzichten van de vrouwen alleen in telegramstijl
boven water bracht (Fortuin, 1994b, p. 113). De onderzoeker merkte dat het interviewdoor de
vrouwen werd ervaren als een examensituatIe. Er is een interviewerdie de vragen stelt, en de
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geinterviewde hoopt dat zij het 'luiste' antwoord kan geven,

36
De spanning tussen de pragmatische filosofie van Dewey die benadrukt hoe de
sodale wetenschappen ons {zelf)inzkht kunnen verfijnen en de kritische filosofie van Foucault
die de nadruk legt op de dlsdpl1nerende en normaliserende effecten, Is uiteengezet door R.
Rorty (198211991, p. 203-), Ofschoon ik de schaduwzijde van de sodalewetenschappen niet wil
bagatelliseren, ben Ik net als de responslvisten geneigd om een zeer bescheiden hoop op
menselijke solidariteit te koesteren.
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6

Perspectieven in narratieve strategieën
"Door ollze verllalen te vertellen en ze telllens wecr op andere manieren
te vertelIcII, geven we aan degenen die we vertrouwen toe dat ollze doe/en
niet lIoodzallelijll gefixeerd zijn, dat we nooit vrij Zijll vall twijfel en
ambigufteit, dat ollze stralegiscllc heuzes iu ollderzoell vaalt toevallig
zijn ". dat ollze bevilldillgcn om beteltcnisvol te worden vragen om eelt
tijdrovende worsteling, en dat we veel meer aj1Jallllelijh zijn van de
mensen die we bestuderen dan we Imullen weten of zeggen." (vall
MaanclI,1988, p.120)

6.1

Inleiding

Zij die de overtuiging onderschrijven dat beleidsevaluatie een toegepaste vorm
van onderzoek is, tonen zich dikwijls gevoelig voor de presentatie van onderzoeksbevindingen (Donker, 1993; van de Vall, 1980)1, Helder opgebouwde en leesbare onderzoeksrapporten komen, zo wordt gesteld, het gebruik van bevindingen ten goede.
Responsivisten pleiten op grond van praktische, epistemologische, politieke en ethische
argumenten voor het weergeven van bevindingen in de vorm van diepgaande gevalsbeschrijvingen voor meerdere publieksgroepen. Gevalsbeschrijvingen geven 'plaatsvervangende ervaringen', en stellen lezers in staat om zelf te bepalen ofbevindingen
overdraagbaar zijn naar andere contexten. Over het karakter van deze gevalsbeschrijvingen bestaan verschillen in inzicht onder responsivisten. Waar Robert Stake en
Thomas Schwandt verhalen schrijven die de 'poezie van beleefde ervaringen' op
indringende wijze overdragen, pleiten Egon Guba en Yvonna Lincoln voor het maken
van wer1~documel1tell die betrokkenheid genereren om tot 'gedeelde constructies' te
komen en aclie te stimuleren. Verschillen hangen samen met de gepraktiseerde
betekenissen van responsieve beleidsevaluatie. Met hun pleidooi voor een verteltrant
wordt afstand genomen van een traditionele logico-wetenschappelijke of
argumentatieve redeneertrant. In dit hoofdstuk wordt nader verkend welke strategieen1
een onderzoeker3 kan volgen om uitdrukking te geven aan de kennispolitieke
opvattingen zoals in de voorgaande hoofdstukken uiteen zijn gezet 4 •
Om verschillen te illustreren wordt een serie van fragmenten gepresenteerd uit
onderzoeksverslagen van twee beleidsevaluaties. In beide gevallen betreft het arbeidsrehabilitatie-projecten voor chronische of (ex-)psychiatrische patiènten geinitieerd door
algemeen psychiatrische ziekenhuizen. Het gaat mij bij de analyse niet om de
bedoelingen van de auteur(s), maar om het effect van de tekst op mij als lezer5.

6. 2

Gevalsbeschrijvingen: poëtische verhalen of werkdocumenten?

Responsivisten hebben zich altijd uitgesproken voor het beschrijven van
bevindingen in de vonn van rijk geschakeerde gevalsbeschrijvingen voor meerdere
publieksgroepen . Gevalsbeschrijvingen zijn gedetailleerde en intensieve beschrijvingen
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van beleefde ervaringen in unieke settings. Het pleidooi voor rijk geschakeerde gevalsbeschrijvingen wordt als volgt onderbouwd:
prahtisch: een gevalsheschrijving geeft lezers een 'plaatsvervangende ervaring' en
faciliteert daarmee een 'naturalistische generalisatie'. Uitgangspunt is dat
'evolutionaire' veranderingen6 voortvloeien uil de confrontatie met nieuwe (directe of
plaatsvervangende) ervaringen; intuitief zullen mensen zich bezinnen op hun eigen
handelen, en 'alternatieven' genereren (Slake en Trumbull, 1982; Stake, 1986)1.
Kennis die voortvloeit uit ervaringen, ongeacht of deze direct of plaatsvervangend
zijn, onderscheidt zich van kennis die voortvloeit uit een ontmoeting met
gearticuleerde statements; deze kennis is meer stilzwijgend, contextucel,
personalistisch. Door deze praktische kennis te presenteren, kunnen verbeteringen
worden afgestemd op de beleefde ervaringen en intulties van mensen. Revolutionaire
veranderingen zal dit niet opleveren, maar zelf-sturing is uiteindelijk effectiever dan
opgelegde externe eisen die inconsistent zijn met persoonlijke ovcrtuigingen. De actie
die hierop volgt is immers gebaseerd op interne overtuiging (versus een opgelegde
externe eis) en persoonlijk begrip (Stake, 1986, p. 97). Hiermee wordt aangesloten bij
de notie dat nieuwe kennis de bestaande worlûlJg ImowJcdge 8 nooit kan overstijgen
(Kennedy, 1983; Ryan, 1987). Nieuwe kennis wordt verwerkt in bestaande kennis;
epistcmoJogiscll: een gevalsbeschrijving laat zien dat gevallen uniek en onherleidbaar
zijn, en dat beleefde ervaringen niet op zichzelf staan, maar ingebed zijn in een
biografische, historische, en sociale context. Gebeurtenissen zijn met elkaar
verweven in een complexe, bijna onontwarbare kluwen die niet een gedetermineerde
richting heeft (gevisualiseerd door een quilt in hoofdstuk 3). Hiermee wordt
uitdrukking gegeven aan de opvatting dat 'de' wereld, zeker de sociale, niet wordt
gereguleerd door wet- en regelmatigheden en lineaire oorzaak-gevolg relaties.
Responsivisten stellen zich een wereld voor waarin hooguit patronen zijn te
ontdekken van elkaar wederzijds beînvloedende factoren. Het is deze zogenoemde
Illlltlla! shapillg en complexiteit die maken dat zij de voorkeur geven aan 'thick
descriptions'. In de woorden van Robert Stake: "Als de wereld complex is, dan ...
moeten vele van onze beschrijvingen complex zijn.";
politiek gevalsbeschrijvingen zijn toegankelijk voor een breed publiek. Uitgangspunt
is dat responsieve evaluatie een vorm van dienstverlening is waarvan de uitkomsten
bruikbaar moeten zijn voor uiteenlopwde publiehsgroepclI. De vorm van de producten
wordt bepaald door de behoeften van belanghebbenden of gebruikers, en hangt deels
af van hun mogelijkheid om met complex, technisch materiaal om te gaan. Terwijl
technische rapporten geschikt zijn voor 'peers' en collega-onderzoekers, is deze vorm
dikwijls onvoldoende om in de informatiebehoeften te voorzien of adequaat te
communiceren met een variêteit van belanghebbende publieksgroepen (Lincoln en
Guba, 1986a). Gevalsbeschrijvingen voldoen hier wel aan. Ze kunnen eventueel
worden aangevuld met andere vormen van rapportage als publieksgroepen dat
vereisen; een mondeling rapport, een diapresentatie, een film, hoorspel,
stadsontmoeting, speciaal programma op lokale televisie of radio etcetera. Door geen
conclusies en aanbevelingen op te nemen, worden lezers in staat gesteld om de
bevindingen zelf te interpreteren, en eventueel in dialoog te treden met anderen om
uiteenlopende interpretaties uit te wisselen (Ryan, 1993).
En daaraan zou ik willen toevoegen:
ethisch: (korte) verhalen kunnen op een intense wijze de particulariteit van een
concrete situatie en de onherleidbaarheid van waardevolle dingen (bijvoorbeeld
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vriendschap) overdragen. Ze belichten de conflicterende bindingen en verplichtingen
van de karakters, en daarmee de ambiguïteit en emoties die zij ervaren in het omgaan
met morele dilemma's. Verhalen tonen ons de waarde van toevallige of verrassende
gebeurtenissen en kunnen onze morele verbeelding stimuleren (Abma, 1995a).

Nu de nauw met elkaar samenhangende argumenten voor het presenteren van
bevindingen in de vorm van een diepgaande gevalsbeschrijving uiteen zijn gezet, is het
boeiend om te bezien \velke betekenissen hieraan worden verleend. In zijn
algemeenheid kan worden gesteld dat een diepgaande beschrijving de volgende
kenmerken heeft: a) het geeft de context van de beleefde ervaringen weer; b) het
beschrijft de intenties en betekenissen die een actie organiseren; en c) het volgt het
spoor van de evolutie en ontwikkeling van een gebeurtenis. Diepgaande beschrijvingen
zijn biografisch, historisch, situationeel, relationeel en interactioneel9 • Dit in contrast
met 'dunne' beschrijvingen die slechts oppervlakkige, spaarzame verslagen van
gebeurtenissen geven. De uniciteit en onherleidbaarheid van gevallen wordt benadrukt
door elk geval op zichzelf te beschouwen en te beschrijven als een complex, temporeel,
socio-cultureel en geografisch specifiek geheel (zie bijvoorbeeld de gevalsbeschrijvingen van een achttal evaluaties van het kunstonderwijs op lagere scholen in de Verenigde
Staten. In Robert Stake e.a., 1991). Over hoe dit het best gerealiseerd kan worden
bestaan verschillen van inzicht.
Robert Stake (1975) stelt dat gevalsbeschrijvingen bij voorkeur in termen van
personen, plaatsen en gebeurtenissen worden geconceptualiseerd. Gevalsbeschrijvingen hebben voor hem het karakter van \,er}!alell; er is een begin, midden en eind. Door te
benadmkken dat iets onderdeel is van een geheel, krijgen onsamenhangende
initiatieven en handelingen betekenis. Verhalen portretteren op gedetailleerde wijze
"holistische impressies, stemmingen, en zelfs het mysterie van ervaringen" (Stake,
1975, p. 23). Niet de issues, maar de lIarallters staan hierbij centraal. Personages worden
niet gepresenteerd als prototypes van meer algemeen gedrag, maar als unieke mensen
die eigenlijk onbeschrijflijk zijn (Stake en Mabry, 1995). Door het lezen van een verhaal
ervaart de lezer als het ware zelf de beleefde ervaringen van betrokkenen in een
bepaalde setting: als mensen onzekerheid of ambiguiteit ervaren, dan zouden de lezers
dit eveneens moeten voelen, is Robert Stake's adagio (1975. p. 23). Verhalen hebben
geen scherpe focus, en eindigen niet in conclusies, maar in tragische, komische,
heroïsche of absurde uitkomsten. Robert Stake en Thomas Schwandt willen de 'poëzie
van het leven' schetsen. Zij spiegelen zich in dat opzicht meer aan dichters dan aan
wetenschappers (Stake, 1975, p. 23; Schwandt, 1990a). Om subtiele nuances te
kunnen waarnemen moeten zij als dichters beschikken over 'de kunst van perceptie'.
Het vermogen om het ervarene op een indringende wijze over te dragen vereist dat
gebruik wordt gemaakt van verschillende symbolische vormen naast tekst, bijvoorbeeld
foto's of tekeningen. Niet alle media zijn immers even geschikt om bepaalde ervaringen
over te dragen (het gezicht van je moeder laat zich bijvoorbeeld gemakkelijker tekenen
dan beschrijven).
Ofschoon Egon Guba en Yvonna Lincoln (1981) eveneens pleiten voor het
presenteren van bevindingen in de vorm van gevalsbeschrijvingen, zijn zij aanvankelijk
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van mening dat een verhaal als een vonn van 'journalistieke documentatie' onvoldoende
robuust is (1981, p. 376). Eind jaren tachtig staan zij minder kritisch tegenover een
journalistieke weergave, mits wordt voldaan aan een aantal retorische eisen (coherentie,
eenvoud, helderheid). Ambachtelijkheid komt onder meer tot uitdrukking in elegantie
en precisie, creativiteit, openheid, lef ('uitnodigen tot kritiek'), onalliankelijkheid, en
emotionele en intellectuele betrokkenheid. Meer dan zojuist genoemde auteurs wordt
benadrukt dateen gevalsbeschrijving is georganiseerd rond issues, en eindigt met een
agenda \'ooronderlJandeling. Om interesse te wekken en betrokkenen aan te spreken
wordt bij voorkeur geschreven in het idioom en de ritmes, kortom de 'natuurlijke' taal
zoals gepraktiseerd in de onderzochte situatie (Guba en Lincoln, 1988, p. 12). Een
schriftelijke rapportage is echter geen noodzaak; de mogelijkheid staat open om de
bevindingen mondeling te presenteren (Gubaen Lincoln, 1989, p. 225). Indien de
onderzoeker er toch voor kiest om bevindingen schriftelijk te verwerken, wordt de
voorkeur gegeven aan één rappon: a) om betrokkenheid te genereren die nodig is om
tot een 'gedeelde constructie' te komen; b) om de gezamenlijkheid van de evaluatie te
onderstrepen; en c) om te voorkomen dat er conOicten ontstaan tussen
belanghebbenden IO. De rapportage heeft in vergelijking met de poetische gevalsbeschrijvingen die Stake en Schwandt voor ogen staan een andere status; het is meer een
soort werkdocument om de gezamenlijke onderhandeling te faciliteren en actie te
stimuleren (ibid, p. 224).
Afgezien van de verschillende invullingen die responsivisten geven aan een
gevalsbeschrijving - poetisch verhaal dan wel werkdocument - wordt uitdrukkelijk
afstand genomen van een logica-wetenschappelijke of propositionele rationaliteit
waarin wordt gedocumenteerd teneinde te komen tot grote theorieen, alomvattende
analyses, logische bewijzen en/of goede argumenten o\'er 'de 'werkelijkheid (Bruner,
1986). Schoorvoetend wordt hiermee ook de hierarchie in kennisvormen - alledaagse,
artistieke,journaHstieke en andere vormen van kennis staan onder wetenschappelijke
kennis - zoals die binnen een conventionele wetenschapsopvatting wordt gepraktiseerd
ter discussie gesteld. Voor sommige responsivisten is dit problematischer dan voor
anderen. Zo zegtjennifer Greene (interview, 1994) nog steeds te hechten aan het
onderscheid tussen fictie en feiten. Thomas Schwandt (l990a) meent daarentegen dat
we evaluatie op een vloeiende lijn kunnen zien met literatuur (p. 15): evaluatie is niet
louter een epistemologische onderneming, maar een praxis die ons (net als literatuur) in
staat stelt onszelf te (her)interpreteren. Verhalen zijn daarvoor zo geschikt, omdat dit de
primaire manier is waarop mensen hun plannen, herinneringen en emoties structureren.
Het relativeren van de hierarchie in kennisvormen strookt met de door responsivisten
geuite opvatting over kennis. Daarin wordt gesteld dat 'de'werkelijkheid niet objectief
kenbaar is, maar wordt geconstrueerd in samenspel tussen belanghebbenden. \Vanneer
deze opvatting serieus wordt genomen, is het niet betekenisvol om een onderscheid te
maken tussen kennisvonnen in epistemologische zin (dat bepaalde kennisvonnen meer
'waar' zijn). Verschillende kennis\'ormen kunnen op een continuüm worden geplaatst,
en er is geen enkele belemmering om verhalen te schrijven. Praktisch, politiek en ethisch
is het zelfs aanbevelenswaardig om verhalen te schrijven.
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Voorlopig kan worden gesteld dat de verschillende invullingen die worden
gegeven voor het schrijven van bevindingen in de vorm van gevalsbeschrijvingen
overeenstemmen met de verschillende betekenissen die aan responsieve evaluatie
worden verleendIl. Stake en Schwandt \villen het bewustzijn voor concrete details en
beleefde ervaringen verhogendoor een poëtische beschrijving te maken vanuit het
interne perspectief en de stemmen van de deelnemers. Het is de evaluator die de
voorhanden zijnde perceptie verrijkt door een intenser, scherpzinniger, levendiger
beeld onder de aandacht te brengen. Guba en Lincoln benadrukken daarentegen dat
evaluatie eengezamelllijhe onderhandeling is tussen de evaluatoren belanghebbenden;
een plaats waar het 'interne' en 'externe' perspectief samenkomen. Stake's pleidooi voor
een verruiming van de publieksgroepen voor wie de evaluatie wordt verricht, wordt
door hen geradicaliseerd door te stellen dat evaluatie mel anderen moet worden
uitgevoerd. De evaluator is in hun ogen niet in de eerste plaats een sociaal-antropoloog
of sociaal criticus, maar vooral een facilitator, bemiddelaar en change-agent. Expliciet
wordt gesteld dat de onderzoeker als actieve constructor niet buiten de tekst staat, en
dat kritische reflecties onderdeel behoren te zijn van een gevalsbeschrijving (Lincoln en
Guba, 1988, p. 10). De gebruikelijke koele, afstandelijke en exacte stijl zou vervangen
moeten worden door een taal die uitdrukking geeft aan de passie, betrokkenheid en
open politieke stellingname van de auteur (ibid, p. 22) Ofschoon met deze narratieve
strategie aan een aantal van de door responsivisten onderschreven theoretische
opvattingen gestalte is gegeven, wordt nog onvoldoende verhelderd hoe dit in de
praktijk kan worden gebracht.
In het volgende gedeelte zal ik aan de hand van twee voorbeelden illustreren
hoe datgene wat responsivisten voor ogen staat ahvijkt van een conventionele
realistisch-objectieve rapportage, wat voor effect heeft dit oproept bij mij als lezer, om
vervolgens te verkennen hoe uitdrukking kan worden gegeven aan de door mij
onderschreven theoretische opvattingen.

6. 3

Realistisch-objectieve rapportages

Val1 patiënt Ilaarwer}memer (Polstra, 1991) is de titel van een onderzoeksrapponage waarin verslag wordt gedaan van een 'evaluatie-onderzoek' naar intramurale
werkprojecten voor chronisch psychiatrische cliënten 12 . Centrale vraag in het
onderzoek was hoe de werkprojecten in de praktijk werden gebracht, welke knelpunten
zich daarbij voordeden en welke mogelijke effecten dit had bij de bewoners. De
deelvragen werden als volgt geformuleerd:
"Worden de dUnten die zijn gaa/lwerl~e/l in de werhprojecten
actiever? NeellJl IUH! zeljstalJdigheid toe? Verandert de identiteit van
deze dièllte/l ilJ die van eellwerlmemer?" (Polst ra, 1991, p. 12).
Daartoe werden interviews gehouden met werknemers en werkbegeleiders,
documenten geanalyseerd, participatieve observaties verricht, een aanwezigheidsregis-
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tratie bijgehouden en een groepsinterview met bewoners gehouden. Voorts werden een
drietal metingen (voor de start van de projecten, tijdens en negen maanden na de eerste
meting) verricht bij zowel werkende cliënten als andere bewoners. Er werden twee tussenrapportages gepresenteerd: eind augustus 1989 en januari 1990. Deze waren
bedoeld voor de stuurgroep (woon)revalidatie, maar de tweede rapportage werd ook
verspreid en besproken met de werknemers in de projecten. In het navolgende gedeelte
zullen de (impliciete) keuzes van de gevolgde narratieve strategie nader worden
onderzocht op hun vooronderstellingen en effect teweeggebracht bij mij als lezer.
Meta-verhaal
In deze evaluatie worden meerdere werkprojecten onderzocht als gevallen van
een meer algemeen programma waarvan de kenmerken als volgt zijn omschreven:
bewoners krijgen de mogelijkheid om de sociale rol als werknemer te vervullen. er
wordt rekening gehouden met hun beperkingen en mogelijkheden, en er wordt veel
aandacht besteed aan democratische verhoudingen. Na enig zoeken in de rapportage
wordt dUidelijk dat er een project is gestart op de fietsenwerkplaats, een op de
houtafdeling, een derde project maakt onderdeel uit van de (huis)drukkerij en het
vierde project speelt zich af in de groenvoorziening (ibid, p. 39). De projecten zelf
komen in de rapportage summier aan bod, en alleen in verband met de daar verrichte
werkzaamheden. in de bespreking staan niet de uniciteit, maar de gelijkenissen voorop
(ibid, p. 75-82). Door de opbouw van de onderzoeksrapportage (deze had ook
gestructureerd kunnen worden naar de afzonderlijke projecten), en de marginale
aandacht voor de afzonderlijke projecten wordt de indruk gewekt dat de projecten tot
elkaar herleidbaar zijn; het zijn slechts operationaliseringen van het meer alomvattende
programma 'Intramurale Werkprojecten'. Conclusies zijn algemeen geldig, en kunnen
worden toegepast in andere contexten. Alle data worden onder gebracht in een
totaaloverzicht of meta-verhaaL Dit in vergelijking met responsivisten die juist de
uniciteit tot uitdrukking laten komen door elk geval afzonderlijk als een complex
'geheel' te beschrijven, en generalisatie over te laten aan lezers zelf.
Waarneembare gedragsindicatoren
De resultaten Uil de evaluatie worden als volgt gepresenteerd; na een
beschrijving van de doelgroep (hoofdstuk 7), komt de overgang van arbeidstherapie
naar werkproject aan de orde (hoofdstuk 8), en vervolgens worden de effecten
beschreven (hoofdstuk 9). Verondersteld wordt dat projecten doel-gerichte activiteiten
zijn, waan'an een evaluatie nagaat of de beoogde doelgroep is bereikt, ofhet proces
verloopt volgens de plannen, en in welke mate de beoogde effecten worden
gerealiseerd. Erwordt niet slechts een beschrijving gegeven, maar getracht om te
verklaren waarom het programma al dan niet succesvol is. De focus van de evaluatie is
aldus gericht op de input, het proces en de effecten van beleid. Beleid wordt beschouwd
als een instrument om bepaalde doelen te realiseren. Evaluatie meet de impact van het
beleid aan de hand van een aantal waarneembare gedragsindicatoren. Er zijn
indicatoren die betrekking hebben op de input (bijvoorbeeld medische diagnose en
demografische gegevens), het proces (bijvoorbeeld de beloning, werktijden, werkver-
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houdingen), en er zijn indicatoren die betrekking hebben op het effect (bijvoorbeeld de
'identiteitsverandering' , het aantal 'uitvallers', 'terugtrekgedrag', en 'klinische gedragsveranderingen'). Vergelijk deze focus met een responsieve beleiclsevaluatie die is gericht
op controversiële issues, en gezamenlijke processen van betekenisverlening.
Dunne beschrijvingen
De onderzoekerwas waar het ging om de 'doelgroep' met name geinteresseerd
in de verschillen en overeenkomsten tussen deelnemers van de werkprojecten enerzijds
en de bewoners die daaraan niet meedoen anderzijds. In het onderstaande fragment
worden enkele bevindingen weergegeven:

"In totaal waren er 22 deelnemers van de werhprojecren. Deze
deelnemers versc1li1len onderling niet alleen in Jum diagnose, maar ooh
in leeftijd, opleiding ell opnameduur (zie tabel 1; (deze is Mer lIiet
opgenomen}). De jOligste deelnemer is 28 en de oudste 65. De c1iclltell
zijn in het algemeen laag gesc11001d, maar een elll~elillg heeft een
middelbare of hogere beroepsopleiding gevolgd. Ell terwijl vier
deelnemende cliënten zelfstandig WOllen, verblijvCII drie deelnemers
reeds langer dan 10 jaar inliet psyc1liatrisc1le ziehnlmis. Dat de cliënten
die werJ~ell ill de projecten eell Jteterogene groep vonnen, blijht ool~ uit
11(111 scores op de Besc1J11t Wonen Sc1taal BWS ell NOSIE. De BWS-score
is gemiddeld 2,53 en loopt uiteen van 0 /laar 4. De gemiddelde NOSIEscore is 50, met een minimum-score vallil ell een maximum vall131. Als
groep versc1li1lell de deelnemers /liet significant met de andere bewoners
vall Lic1tl en Krac1lt, 1I1et uitzondering vall de variabele geslac1tt. 111 de
werllprojectell werhte slechts één vrouw." (KoJ~ en Po/slra, 1992, p.17)
De beschrijving is 'dun' te noemen: statistische testen voor significantie, ratio's,
variabelen, en cijfers geven weer dat de doelgroep heterogeen is samengesteld, maar ze
geven de lezer geen indruk van de specifieke biografie, motieven, en ervaringen van de
deelnemers. Er worden medische (diagnose) en demografische (leeftijd, sexe,
opleiding, opnameduur) gegevens gepresenteerd om de doelgroep te typeren. De data
worden gevisualiseerd in tabellen. Daarnaast zijn in de bijlagen grafieken opgenomen
waarin de individuele scores op de NOSIE~schaal (Nurses Observation Seale for
Inpatient Evaluation) staan afgebeeld. Voorts zijn schema's opgenomen van
bijvoorbeeld de organisatiestructuur. onderzoeksopzet, gebntikte variabelen,
instntmenten en het verloop van het onderzoek. Net als tabellen en grafieken zijn
schema's geschikt om een grote hoeveelheid informatie te comprimeren en te ordenen,
ze suggereren zekerheid, maar zijn ongeschikt om de ambiguïteit en ambivalentie zoals
ervaren weer te geven.
In het zojuist besproken citaat wordt kwantitatief materiaal gepresenteerd. De
onderzoekers hebben zich echter niet beperkt tot kwantitatieve methoden, maar ook
kwalitatieve gegevens verzameld. Maar ook kwalitatief materiaal kan op een 'dunne'
manier worden beschreven zo laat de beschrijving van het werkoverleg zien:

"Er wordt ooh regelmatig lIIet de deelnemers over de werhprojectell
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overlegd ... Het werlwverleg verloopt trouwens moeizamer dan
aallvan1ulijll werd gedadll. De inbreng van eell aantal cliënten is door
onder andere faalangst en psychische Jwndicaps gering, waardoor de
werJlbegeieiderveeivuldig zelf aan Iiel woord is ..... " (ibid, p. 19)
Het gaat in bovenstaand citaat om complexe groepsinteracties en gevoelens.
Merk op dat hier slechts een paar woorden worden gebruikt om deze betekenisvolle
gebeurtenissen te bespreken. De interactie tussen de werkbegeleider en cliènten en hun
gevoelens worden niet beschreven, maar benoemd. Het materiaal wordt gereduceerd in
een soort samenvattende opmerkingen, waarbij begrippen als 'faalangst' en 'psychische
handicap' het werk doen. Een ander opmerkelijke strategie is het begrijpen van
gebeurtenissen in tennen van lineaire causaliteit:

"De striJae sdleiding die is aangebmdlt tussen het woon·, be1wndel· en
werlmtilieu heeft bewerllstelligd dat er nÎet meer over het JJOofd van de
client Jleen wordt gesproJlen, maar dat er daadwerllelijll met hem moet
wordCli overlegd. .... Dit gegeven heeft ertoe geleid dat de verhouding
tussen cliënten en begeleiders is gClionnaliseerd. Ooh de vonnen van
werlwverleg waarin stntctureel overleg plaatsvindt over de inhoud en
organisatie van de werhprojecten is een belangriJIl aspect in de positie.
verbetering van de deelnemer. Als gevolg Ilierop wordt 1111 getracht een
soort bedrijfscommissie vanuit de deelnemers te fonneren ... Deze
ontwildlelillgell en ooll de financièle vergoeding veroorzalwl in ieder
geval een toename vall de (arbeids)satisfaclie van de deelnemers.
Daantaast vindt er een transfonnatieproces plaats, waarin de deelnemer
in toenemende mate zijn patielltellrollaat schieten." (ibid, p. 19)
ln bovengenoemd citaat worden allerlei ingewikkelde interacties tussen
mensen teruggebracht tot een tamelijk eenvoudige oorzaak·gevolg relatie. De nadruk
op de lineaire causaliteit wekt de indruk dat het realiseren van beoogde effecten met
behulp van werkprojecten een kwestie is van het ontdekken en beïnvloeden van
manipuleerbare variabelen.

"Uit de NOSIE scores-bleell dat cliënten zonder recente werllervarillg
voor JUUl intreden in de werJlprojecten beler gingen functioneren ...
Ee1lmaal aan Ilel werJt bleell dal dit hUI1 moeite 'wstte .... In feite doet zich
bij deze clièlltellllet werl111ervattillgssyndroom voor. Dit syndroom staat
voor problemen die men na een langdurige werJdoosheid ondervindt bij
liet hervatten van werk" (Koll en Poislm, 1992, p. 18)
ln het bovenstaande fragment domineert de theorie de beschrijving. Door het
gebruik van 'grote woorden' uit de wetenschap, zogenaamde tweede-orde of'ervarings·
verre' concepten, wordt afstand geschapen ten opzichte van beleefde ervaringen. 1n
plaats van te spreken over een 'terugval'wordt bijvoorbeeld gesproken over 'werkhervattingssyndroom'. Zo'n ervarings·ver concept draagt het gevaar in zich dat het de
aansluiting verliest bij de beleefde ervaringen van mensen. Vergelijk dit met het
onderstaande fragment uit een mini-verhaal over een ochtend op het werk:
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"Het is al aclit uur geweest als Harry waJdler sdlrillt. Hij is weer eens
door de weil her lieen geslapen. "Dit mijn god", denla hij: "als ill liet maar
red." Hij is deze weeh al twee Ileer te laat op het werh geweest. En het
ging de laatste tijd juist zo goed. Toen Ilij begon te werllen in de fielsen~
werhplaats Hazerveld, Invam hij bijna ellle dag te laat. In het begin werd
daar niet veel van gezegd. Alleen zijn baas Geert maakte wel eens eell
opmerlling in de trant van "We beginnen om half negen lwor. " .... Op een
gegeven moment lworde Idj Bas, een collega valt 'Iem, tegen Geert
zeggen: "Harry homt alleen maar zijn geld ophalen." Dat vond Mj toch
wel ]lauw, want hij deed zo zijn best om op tijd te homen, maar het lu/ae
hem op de eelt of Q/lder manier gewoon niet. Hij stoorde ziell er zelf ooh
aall. Geert en Harry zijn toen eell Ileer apart gaan zitten om te praten
over liet te laat homel!. Ze hebbell doorgesprohenllOe laat Harry opstond
ell wat hij allemaal deed voordat hij naar zijn werll ging. Volgem Geert
deed hij teveel dingen tegelijll, waardoor hij liet overzjcht verloor. Geert
deed de suggestie de dingen één voor één te doen en eell hwartier eerder
op te staan, zodat hij liet iets ",sliger aall Iwn doen. Sindsdien gaat liet
stll/lllell beter, behalve deze week" (Polstra, 1991, p. 13~14).
In bovengenoemd citaat piekert Harry over de moeite die het hem kost om op
tijd te arriveren, en wat anderen daarvan vinden. Harry's interne monoloog biedt plaats
aan de stemmen en perspectieven van zijn collega Bas en begeleider Geert. Het verhaal
wordt vervolgd door een beschrijving van zijn activiteiten die ochtend; fietsen naar het
werk, koffie drinken, overleggen, en weer naar huis gaan. De lezer krijgt niet alleen een
opsomming van activiteiten. De intenties, interaclÎes en omstandigheden komen, zij het
summier, eveneens aan bod. We horen echter niets over de historie en biografie van
Harry of zijn relatie met Bas, Geert en zijn andere collegae. Harry is een fictieve
werknemer, maar zo stelt de auteur, het is een persoon dieje in werkelijkheid zou
kunnen tegenkomen. Harry is een ideaal~ of prototype l3 . Deze ideaaltypische
beschrijving wijkt af van wat responsivisten voor ogen staat; zij zijn niet geinteresseerd
in het overeenkomstige of typische, maar de verschillen ofhet a~typische. Het 'miniverhaai' over Harry's belevenissen tijdens een ochtend op een van de werkprojecten is
daarmee een magere variant van een rijkgeschakeerde beschrijving.
Samenvattend kan worden gesteld dat de bevindingen worden gepresenteerd
in de vorm van 'dunne beschrijvingen'l4. Er worden feiten gerapporteerd, onafhankelijk
van de betekenissen die de gebeurtenis omgeven. Kennis wordt bij voorkeur
gecomprimeerd en samengevat in de vorm van proposities teneinde te kunnen
generaliseren. Met deze beschrijvingen wordt sterk afgeweken van de diepgaande
beschrijvingen die responsivisten voor ogen staan.
Wetenschappelijke en argumentatieve redeneertrant

"Uit de interviews blee1l dat ... " (Koh ell Polstra, 1992,p.19)
"Het beeld dat ... wordt iu dit lJOofdstuh bevestigd." (Polstra, 1991, p. 70)
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Volgens de gangbare wetenschappelijke conventies dient een onderzoeker te
streven naar een letterlijke en exacte manier van spreken. De onderzoeker moet de
dingen beschrijven zoals deze zijn aangetroffen in de werkelijkheid, zoals ze 'echt' zijn.
Wetenschappers schrijven immers geen verhalen, maar reproduceren feiten. Het
taalgebruik dient objectief en eenduidig te zijn. De onderzoeker demonstreert ofbewijst
dat de gevonden data de opgestelde hypothese ondersteunen dan wel verwerpen. ln het
bovenstaande fragment wordt dit effect bereikt door het gebruik van het werkwoord
'blijken' en 'bevestigen'. Minder krachtige werkwoorden die bij mij als lezer het effect
oproepen dat het gaat om een feitelijke weergave zijn 'constateren', 'weergeven' of
'zijn'15:

"De uitspraal~ ... is ten dele waar." (Polstra, 1991, p.126)
"In het algemeen valt te constateren dat .... " (ibid, p.133)

Vergelijk dat met de werkwoorden als 'moeten' en 'kunnen' die een veel
subjectievere lading hebben, en zeer spaarzaam worden gebruikt en dan alleen in
verband met de algemene uitgangspunten die de onderzoeker onderschrijft:

"De meest geschilae voortzetting van iemallds dagbestedingsactiviteiten
moel niet bij voorbaat in een bepaalde richting ... worden gezocht. Per
individu 'wn de IWlze ... anders uitvallen. De begeleider moet dus goed
op de hoogte zijn ... en moet zijn weg weten te vinden binnen liet woud
van install!Îes, voorzieningen eH wette/ijhe regelgevingen. (ibid, p. 32)
ft

Zijdelings werd al aangestipt dat in de rapportage geschreven wordt in een
door sociale wetenschappers gepraktiseerde taal die is doorspekt met theoretische
concepten. Wat verder opvalt, is dat het taalgebruik een 'kunstmatig' karakter heeft.
Neem bijvoorbeeld onderstaand fragment dat gaat over de werktijden:
"Een toename van activiteit, oftewel een afname van de inactiviteit, ligt
in liet verlengde val! liet vorige effect. Als de cliënt meer greep op de
werbitumie 'nijgt, als Ilij de wer1~situatie naar zijn IWlld 'wn zetten in
plaats van er louter op te reageren, hall Jlij ooh meer activiteiten
mupIooieI!. " (ibid, p. 112)

Een 'kunstmatige' taal beoogt begrippen en objecten zo volledig mogelijk te
laten samenvallen. In het citaat worden diverse pogingen ondernomen om begrippen
precies te definiëren; 'toename van activiteit' '" 'afname inactiviteit', en 'meer greep op' '"
'naar eigen hand zetten' = niet 'louter reageren'. Taal dient als een neutraal medium om
de werkelijkheid te presenteren. Door een kunstmatige taal te praktiseren wordt
eenduidigheid en exactheid gesuggereerd, en de ruimte voor dubbelzinnigheid en
ambivalenties ingeperkt.
Ondanks het streven naar een exacte weergave in een letterlijke taal, kunnen
vele figuurlijke manieren van spreken worden gevonden. In een eerder citaat werd
bijvoorbeeld gesproken over het 'woud van instanties'. 'Woud' is een krachtige metafoor

168

in dit verband: het suggereert de chaos waarmee werkbegeleiders worden
geconfronteerd. Krachtig is ook het gebruik van metaforen zoals de 'graadmeter voor
succes' (Kok en Polstra, 1992, p. 17) Er gaat ook veel zeggingskracht uit van (in de titel
gebruikte) begrippen zoals 'patient' en 'werknemer'. Ze suggereren een 'omwenteling' in
de manier van benadering. Figuurlijke manieren van spreken zijn slechts beperkt
toegestaan, en louter ter versiering en verlevendiging van de tekst. Heftige emoties
ontstaan wanneer ermet andere dan gebruikelijke vormen wordt geëxperimenteerd,
bijvoorbeeld poezie 16 . Deze vonn stelt immers de validiteit, betrouwbaarheid en
waarheid ter discussie en overschrijdt ongeschreven regels. Deze r~actie is niet vreemd
gezien het geconstrueerde onderscheid tussen filosofie en wetenschap aan de ene kant
en de literatuur aan de andere kant; de filosofie en wetenschapzouden in een
eenduidige en transparante taal rapporteren, tenvijl de literatuur in een ambigue taat
ficties produceert over de werkelijkheid 17.
Hoewel het dramatiseren van ervaringen wordt gezien als een ernstige
vertekening van de waarheid, passen onderzoekers weldegelijk, zij het voorzichtig,
strategieën toe om lezers te overtuigen. Lees bijvoorbeeld wat de onderzoekers vinden
van de status van de werkprojecten:

"Er wordt dan ooll weinig rehenÎng ge1louden met deze werhvonn ... Het
was bijvoorbeeld /liet mogelijh om in de werhprojecten langer door te
werhen dali de duur van de arbeidstllerapie, omdat de meeste WOOltuuits
nÎet bereid warelI het tijdstip van de wanne maaltijd te veranderen. OoJ~
het veranderen van het reisscllema vall liet persollellbusje dat een minder
valide dient naar zijn sociowonillg buiten Assen bracht, bleeh een niet te
nemen obstalul." (KO}l en Polst ra, 1992, p. 20)
Op krachtige wijze wordt de lezer deelgenoot gemaakt van hun verontwaardiging van de onderzoekers. Ook wetenschappelijk onderzoekers sluiten zich dus niet
geheel af voor retoriek. Om anderen te overtuigen dat 'feiten' zich aandienen in plaats
van dat zij worden geconstrueerd wordt dit niet openlijk besproken, maar dat neemt
niet weg dat onderzoekers weIdegelijk gebrUik maken van metaforen, verbeelding, en
andere retorische stijlfiguren om gezag te krijgen, en te appelleren aan een publiek
(Atkinson, 1990; Richardson, 1990).
Wetenschap staat kortom nÎet tegenover retorica (de kunst van het
overtuigen), maar maakt er gebruik van. De gevolgde retoriek wijkt echter af van die
zoals bepleit door responsivisten; terwijl het hier primair gaat om demonstreren en
bewijzen, proberen responsivÎsten de lezer te overtuigen door een verhaal of gevalsbeschrijving geschreven in een 'natuurlijke' taal. Er wordt niet gedemonstreerd, maar
geillustreerd en beschreven.
Extern perspectief
Afgezien van het voorwoord wordt er nergens in de rapportage gebruik
gemaakt van de eerste persoonsvorm (me, Ol). De auteur is daardoor onzichtbaar, en
slechts op de achtergrond aanwezig. De onderzoeker komt alleen zelf in beeld op het
moment dat hij zijn vragen en theoretische en methodische uitgangspunten expliciteert
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(Polstra, 1991, p. 12; 29-33). Dan wordt dUidelijk welke waarden en overtuigingen zijn
onderzoeksagenda bepalen, en waar zijn interesse naar uitgaat. De pretenties van de
realistisch-objectieve rapportage worden hiermee enigszins gerelativeerd; de
gepresenteerde kennis dient zich niet aan, maar is verbonden met de interesse van deze
onderzoeker. Daar er verder in de tekst echter nergens wordt gerefereerd aan de
specifieke 'bagage' van de onderzoeker en de indruk wordt gewekt dat de
gefonnuleerde vragen (ook volgens autoriteiten) de enig juiste zijn, krijgt de
explicitering een wat ritualistisch karakter. In het hele rapport beschrijft de
onderzoeker vanuit een extern perspectief wat hij heeft aangetroffen in de situatie, alsof
hij 'blanco' is. Er is een emotionele afstand voelbaar doordat de verteller schijnbaar niet
wordt geraakt en beïnvloed door datgene wat hij observeert en meemaakt. Nergens in
de tekst vindt een openlijke identificatie plaats. Het effect van dit alles is dat de indruk
wordt gewekt dat het hier gaat om objectief verslag.
Hoewel de voornaam op de kaft van het boek suggereert dat de onderzoeker
een mens van vlees en bloed is, wordt er verder afstand geschapen. Als lezer krijg ik de
indruk van doen te hebben met een expert. Dit wordt versterkt door de zeer uitvoerige
methodische verantwoording. In een tweetal hoofdstukken zet de onderzoeker de
onderzoeksopzet en het -verloop uiteen. In de bijlagen treft de lezer de afgenomen
vragenlijsten aan. Meesterschap wordt onder meer ontleend aan de s}'stematische
verwerking van grote hoeveelheden gegevens. In het nawoord wordt melding gemaakt
van een 'member check' procedure; de eindrapportage is voorgelegd aan betrokkenen
om na te gaan of zij zich erin herkennen (ibid, p. 131). Verder kan de lezer Uil het
voorwoord opmaken dat er regelmatig met 'peers' is overlegd. Verwijzingen naar
autoriteiten doen vermoeden dat wat de onderzoeker zegt, wordt ondersteund door
andere vakgenoten; hierdoor ben ik als lezer minder snel geneigd om wat er staat ter
discussie te stellen. Neem de volgende fragmenten die handelen over de te stellen
vragen:

"Evaluatie-ollderzoeJl wordt door DOll1ler (1990) gedefinieerd als
onderzoeh waarin .... eell waardeoordeel wordt Ilitgesproluli ... door het
feitelijll functioneren te verge/ijllell met de doelstellingen ervan ... " (ibid,
p.43)

"Hout/wmp en Van der Kamp (1988) wijzen er ill dit verband op dal een
eva/uatie-ollderzoe1ur de zelfstandige taall IiCeft de doel-middel relatie
... te doordeullen." (ibid, p. 44)
"Om meer argumenten inlianden te hebben m.b.t. de (in)effectiviteit van
de Intramurale Werllprojecten is liet van belang om te onderzoellen hoe
de doelen bereilH worden (Hoebell, 1987; Hofstee, 1987)." (ibid, p. 44)
Als dr. A en B, en prof. C, Den E, die allen veel gezag genieten in het
betreffende vakgebied, zeggen dat evaluatie een kwestie is van doel toetsing, dan moeten
lezers van goede huize komen om dit te betwisten. En hoewel de onderzoeker zich
aanvankelijk opstelt als een fervent aanhanger van deze optiek, plaatst hij verderop, na

170

te zijn geconfronteerd met de praktijk, wel een paar voorzichtige kanttekeningen bij de
haalbaarheid van effectiviteitsmetingen zonder er overigens afstand van te nemen:

"Het accent van liet onderzoeh lag aanvanhelijh op ltet vaststellen well~e
effecten het programma bij de werlmemers teweeg bracht. Dit onderdeel
is in de loop val! het onderzoeh, door de Iwe/punten bij de implementatie
van de Intramurale Werl/projecten, meer op de achtergrond hamen te
staan. Tevens moet in aanmerhiltg worden genomen dat er effecten zijn
die zielt pas lIa langere tijd zouden hUlinen voordoen. Eén vall de
heltmerhen vall de doelgroep is namelijl/ dat de beperldngelt een zei/ere
mate vall stabiliteit vertonen elt moeilijh op eelt positieve wijze te
beïnvloeden zijn ... Desolldanb is liet mogelijh iets te zeggen over de
effecten van het programma." (ibid, p.IOl)
De onderzoeker geeft met bovenstaand citaat aan dat hij er ten minste naar
heeft gestreefd te werken volgens de regels van het ambacht. Dat dit niet geheel is gelukt
zoals de handboeken voorschrijven, lijkt alleszins redelijk. De 'verstoringen' liggen
immers buiten zijn bereik en verantwoording (implementatie van het programma en
kenmerken van de doelgroep).
Vergelijkbare confessies treft men aan in rapportages waar onderzoekers in het
voor~, nawoord of elders {in ieder geval niet in de rapportage zeiO onthullen welke
moeilijkheden zij hebben ondervonden, bijvoorbeeld door vermoeidheid, culturele
incompetentie, of 'verstorende' reacties van de zijde van de onderzochten (Clifford,
1988; van Maanen, 1988; Atkinson, 1990). Als lezer neem ik kennis van de subjectieve,
doch controleerbare belevingen van onderzoekers; deze hebben zich bijvoorbeeld te
zeer geidentificeerd met de onderzochten ('going native') of zich door andere zaken
laten verstoren. Maar, zO luidt de boodschap, zij zijn nu weer op het rechte pad
gekomen; de onhandige helden 1B hebben hun subjectiviteit onder controle gekregen,
en zijn weer onder beroepsgenoten. Dergelijke confessies verkleinen de afstand tot mij
als lezer. Onderzoekers krijgen een menselijk gezicht. Het gepolijste verhaal wordt
aangevuld met een meer bescheiden, onpretentieus verslag van hen die proberen om
strijd te leveren met alle ongemakken, chaos, twijfel en moeilijkheden. Hoewel zo'n
aanpak de idealen die stilzwijgend besloten liggen in het realistische rapportages
enigszins ontmythologiseren, betekent het geenszins een onttroning. Ontboezemingen
zullen gecombineerd met een objectief~realistische rapportage het ontzag en de geloof~
waardigheid van onderzoekers eerder versterken. De indruk ontstaat dat de
representatie een juiste (waarheidsgetrouwe) afspiegeling is van het bestudeerde
(ondanks een aantal 'overwonnen' methodische problemen). Het vermelden van de
culturele incompetentie draagt in zekere zin bij aan het bevestigen van de 'andersheid'
van de actoren die onderzoekers ontmoeten. Doordat de onderzoekers ervan blijk
geven de vanzelfsprekende routines eerst niet te begrijpen of hebben blootgestaan aan
gevaren, wordtde status van 'vreemde' of 'buitenstaander' bevestigd, en een sociale
wereld geconstrueerd die vervreemdend en/of exotisch is.
In de besproken rapportage wordt kortom de indruk gewekt dat de
onderzoeker niet aanwezig is in de tekst. Er is sprake van een externe perspectÎvering.
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Hij staat op de achtergrond. Als lezer ervaar ik het verslag hierdoor als objectief, en
zodoende wordt het dominante discours dat kennis vrij is van belangen en macht
herbevestigd. Dit in contrast met responsivisten die juist pleiten voor een aanwezigheid
van de onderzoeker in het verslag (zonder overigens afstand te doen van de
gebruikelijke strategieën om gezag te krijgen, zoals de bespreking van methodische
procedures en de verwijzing naar wetenschappelijke literatuur).

Monologe tekst
In het voorgaande deel heb ik proberen te illustreren hoe in de besproken
rapportage een extern perspectief wordt gerealiseerd. De onderzoeker spreekt als een
buitenstaander over de situatie, als waarnemer van de gebeurtenissen waaraan hij geen
deel heeft. Dit spreken scheidt het zelf van de ander, en doet hen van elkaar
vervreemden. De objectieve stem is van de onderzoeker, de subjectieve stem van de
onderzochte anderen. Onderzochten komen vaak indirect aan het woord:
"Negen van de acllttien werlmemers zeiden dat ze zichzelf als eelt
werlmemer beschouwden. In de toelicllting op IIIUI antwoord werd vaalt
ven)leld dat zij volwaardig werll deden dat ooh in de maatsdlappij
gedaan werd." (Poislm, 1991, p.119)
In het onderzoeksverslag zijn ook directe citaten opgenomen. Onderstaand
fragment gaat over het 'te laat komen'. De onderzoeker stelt vast dat 'het-op-het-werkkomen' een 'structureel probleem' is, en laat dan de werknemers aan het woord:

"De werlmemers zeggen er zelf liet volgende over: "I1t ha" moeilijll ill
ritme homen. Daar heb Ol liet 's ochtends moeilijJl mee. Dan voel iJl
me /liet lehlter enlwm iJl niet op galig." (Frits) "lh Jleb wel eem geliad dat
ijl pas om 10 uur Ilwam. Dat lWllllattmrlijll ooh niet. Dat snap jJl ooh wel
al te goed." (Rik)." (ibid, p. 88)
1I11jll

Nadat de onderzoeker twee deelnemers heeft geciteerd, vervolgt hij zijn
verhaal. Er zijn zeer vele van dergelijke voorbeelden in de onderzoeksrapportage te
vinden; een paar korte gecursiveerde citaten opgenomen in de tekst van de auteur.
Eenmaal wordt een set kleinergedrukte van citaten opgenomen (ibid, p. 105-106).
Naast de kone, worden soms ook langere citaten van vier á vijf regels in de tekst
venverkt. Een enkele maal is een brief gekopieerd die de deelnemers op eigen initiatief
aan de directie schreven op het moment dat zij verontrust waren over de voortgang van
het project. De brief wordt opgevoerd als een voorbeeld van de tevredenheid onder de
werknemers (ibid, p.109-110).
Deze strategieën bevestigen de authenticiteit van het verslag. De auteur geeft
nauwelijks commentaar - inventariseert en presenteert meningen - hetgeen de illusie
van objectiviteit doet toenemen, omdat er schijnbaar geen interactie plaatsvindt tussen
onderzoeker en onderzochten. De indruk dat het een betrouwbaar verhaal is, wordt
door uitspraken op te nemen die rechtstreeks zijn opgetekend uit de mond van de
onderzochten versterkt. De citaten suggereren een soort intimiteit en bevestigen nog
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maar weer eens dat de tekst een juiste afspiegeling is van de 'werkelijke opinies' van de
onderzochten. De indruk ontstaat dat de auteur als 'ooggetuige' daadwerkelijk heeft
gesproken met de onderzochten, en dat hij daarom met recht kan claimen de
werkelijkheid te representeren. De citaten vervullen de functie van een 'bewijs' in een
tekst die is georganiseerd rond topics en problemen die relevant zijn voor de
conceptuele en disciplinaire kaders van de onderzoeker. Het effect hiervan is dat de
ervaringen van de onderzochten niet in zich zelf interessant zijn, maar slechts in zoverre
deze de belangen van de onderzoeker dienen. Vergelijk dit met datgene wat Stake (e.a.,
1991) voorstaat: hij is intrinsiek geinteresseerd in personen,en wil hun ervaringen
vanuit een 'insiders' perspectief beschrijven. Concreet gezien resulteert dit in verhalen,
waarin meer dan helft van de tekst bestaat uit directe citaten in de vorm van monologen
en dialogen. Dit schept een sfeer, waarin de personages een hoge subjectiviteit hebben
die hen als het ware 'dichtbij' laat komen.
Kijken

"Terwijl Piet tollen draaide, maahtell de andere werlmemers houten
speelgoedpaardjes, die voor de verhoop naar liet magazijn werden
gebraclu. De werlmemers werden verdeeld in verscJlillel1de groepjes die
ieder een eigen talwllpal?llet Ilregen ... De talwt van de werlmemers
sluÎtelll1auw bij ellwar aan. De afwezigl1eid van één vall de werlmemers
IWIl 'Jierdoor de productie stilleggen. Indien liet mogelijh is, vraagt de
werhbegeleidillg een werlmemer die met een minder urgente taall bezig is
ofjuist Idaar is met zijn taak, liet werh van de afwezige werlmemer over
te nemell. Eén van de twee werhbegeleiders vertelt dat 'lij liet de
werlmemers meestal wel vraagt, maar soms ooh wel eenslliet. Het is dan:
"eell mengeling van moeten ell vragen. Het is meer liet voorleggen wat er
mogelijll is. lil zeg ooh wel tegen eell werlHlemer: 'lh wil graag dat je dat
doet, omdat die ell die dan morgen verder Iwn.'" Soms springt de leiding
in de gaten die er op dat moment vallen. Alle werlmemers zijn liet er over
eens dat liet mogclijh is werh te weigeren. Eén werlmenler lieeft dat ooll
eell her gedaan. "Werh Iwuje altijd weigeren. Dat heb ill OOll al gedaan .
... lil zei tegen de werldeiding 'dat doe illniet' Nou zeiden ze, dan zoehen
we wat allders. Helemaal geen pUilt." (Wilco)" (Polstra, 1991, p. 80)
Het bovenstaande fragment is gebaseerd op een 'participatieve' observatie.
Participatie staat tussen aanhalingstekens, omdat de tekst suggereert dat er van
deelname geen sprake is. De onderzoeker observeert als een niet betrokken waarnemer.
De afwezigheid van de verteller bevestigt diens objectiviteit. De onderzoeker ziet wat er
gebeurt, zonder zelf gezien te worden. Lichamelijke afwezigheid laat verder een spoor
na van de voyeur: doordat het lichaam als het ware 'oplost', blijven alleen de ogen over als
perceptuele instrumenten. En doordat het visucle primaat heeft, wordt een scheiding
gecreëerd tussen de verteller die ziet en de ander die spreekt. De onderzoeker verwerft
vertrouwen door te vertellen wat deze heeft gezîen 19. Tenvijl het kijken centraal staat in
een realistische rapportage, zal het luis/eren centraal staan in een verslag van een
responsieve evaluatie.
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Lineaire opbouw
Afgezien van het mini-verhaal over de fictieve werknemer Harry, wordt in de
besproken onderzoeksrapportage geen verhaal in termen van tijd, plaats, personen en
gebeurtenissen gepresenteerd. Tijd en plaats worden slechts terloops aangeduid;
contingenties zijn onbelangrijk. Op het moment dat tijd er wel toe doet wordt deze
bepaald door de chronologie. Gebeurtenissen worden met andere woorden
gepresenteerd in de tijdsvolgorde waarin ze zich voltrekken. Dit vertaalt zich onder
meer in de opbouw; de lezer maakt eerst kennis met de voorgeschiedenis van de
projecten en de onderzoeksopzet (hoofdstuk 3 en 4), krijgt dan een beschrijving van de
werkprojecten (hoofdstuk 5), vervolgens wordt de evaluatie besproken (hoofdstuk 6),
en tot slot worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen gepresenteerd
(hoofdstukken 7-10). Tijd is lineair. Voorts is elke tijdseenheid min of meer gelijk; de
klok en kalender bepalen de tijd. Hiermee wordt gesuggereerd dat tijd een objectief
gegeven is in plaats van een menselijke creatie (en als zodanig arbitrair en
onbepaalbaar). Responsivisten zullen daarentegen wel veel aandacht schenken aan tijd
en lokatie, en geneigd zijn om 'alledaagse ritmes' en de beleefde plaats en tijd in hun
beschrijvingen tot uitdrukking te laten komen.
Wat verder opvalt aan de opbouw is dat de projecten en de evaluatie als twee
gescheiden doch naast elkaar lopende 'trajecten' worden behandeld; hoofdstuk 5
handelt over het 'ontwerptraject' en een hoofdstuk 6 over het 'evaluatietraject' . Hiermee
wordt een object-subject dualisme tot uitdrukkinggebracht. De indruk wordt gewekt
dat er geen interactie is; dat de evaluatie als een min of meer losstaand traject de
werkprojecten van een afstand waarneemt en daarover vervolgens rapporteert. Het
externe perspectief wordt in het voorbeeld verder gerealiseerd doordat ik als lezer al bij
voorbaat ben ingelicht over hetgeen er gaat komen; in de inleiding van het boek wordt
de opbouwen inhoud kort behandeld, voorts wordt elk hoofdstuk ingeleid met een
samenvattend intro. Kennis is extern, omdat ik al weet wat er gaat komen. Dit in
vergelijking tot een verhaal dat zich geleidelijk ontvouwt voor de lezer.
'Lees'tekst
De besproken onderzoeksrapportage wordt afgesloten met een aantal
vetgedrukte conclusies (Polstra, 1991, p. 124-129). Deze worden vervolgens
samengevat in een tweetal eindconclusies; de ene heeft betrekking op de effecten, de
andere op het programma. Onderstaand fragment laat zien wat voor karakter deze
eindconclusies hebben:

"Eindconclusie ten aanzien van de effecten: Het deelnemen aan het
programma Intramurale Werkprojecten heeft de eerste maanden niet
zozeer tot gevolg dat het 1laIJdelen van de werlmemer verandert, maar
liet Ileeft wel eell positieve invloed op liet welbevinden van de
werlmemers." (ibid, p. 125)
Met dergelijke conclusies, en andere tactieken zoals samenvattingen per
hoofdstuk, wordt de ruimte voor interpretatie ingeperkt (\Voolgar, 1991). Getracht
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wordt om ambiguïteit uit te sluiten en de proliferatie van betekenissen te beheersen. De
boodschap moet zo precies mogelijk worden overgedragen zonder een verlies van
inhoud en vertekening van betekenissen. Erwordt één overkoepelende interpretatie
(eindconclusie) gepresenteerd als zijnde de met de werkelijkheid corresponderende
waarheid. Gezag wordt ontleend en bevestigd door een beroep op de onbemiddelde
toegang tot de werkelijkheid. Alternatieve manieren van kijken worden uitgesloten. De
verteller presenteert zich als een afstandelijke waarnemer die op een bijna imperialistische wijze bepaalt wat er is gebeurt. De onderzoeker eigent zich de gegevens toe en
claimt een 'interpretatieve omnipotentie' waarbij alles als het ware op zijn plek valt. Er
zijn geen on-geinterpreteerde, onbepaalde, dubbelzinnige zaken. Er is slechts één
leeswijze, namelijk die van de auteur. Hiermee wordt de indruk gewekt alsof de
interpretatie los staat van mij en mijn con-tekst. Als lezer, zo wordt verondersteld, zal ik
als een passieve luisteraar de vastomlijnde inhoud tot mij nemen. De relatief gesloten
tekst laat zich moeizaam her-schrijven. Vergelijk dit met de openheid die responsivisten
bepleiten; de onderzochten en het publiek worden uitgenodigd om de tekst als actieve
lezers te interpreteren en nieuwe lezingen te genereren.
Samenvattend
De realistisch-objectieve rapportage is een gebruikelijke narratieve strategie
die onderzoekers volgen wanneer zij verslag doen van hun bevindingen. Met een
dergelijke strategie wordt het dominante discours dat kennis vrij is van belangen en
macht herbevestigd. Deze strategie en de daarmee verbonden theoretische opvattingen
verschillen van de rijk geschakeerde gevalsbeschrijvingen en overtuigingen die
responsivisten praktiseren. fn onderstaande gedeelte zal ik mijn lezing van hun werk
(die onvermijdelijk een verschuiving van betekenissen teweegbrengt), de praktische
implicaties ervan illustreren aan de hand van een vergelijkbaar onderzoek als de zojuist
besproken evaluatie van een aantal werkprojecten voor chronisch psychiatrische
patiënten.

6. 4

Dialogische verbeelding

Het tussentijdse verslag over het project arbeidsexploratie en -rehabilitatie
opgezet dooreen gelijknamige werkgroep in het psychiatrisch centrum Welterhof te
Heerlen is getiteld Al doende zoel/en we de weg .... (Abma en Ritterbeeks, 10 oktober
1995). In de inleiding wordt de probleemstelling als volgt omschreven:

"Op welhe wijze geven professionals, clienten en andere
actoren ill de prahtijll gestalte aan een arbeidsexploratie/reJwbilitatie
functie die zinvol bijdraagt aan de integratie van (ex)psydliatrisclJe
clienten inliet arbeidsproces?" (p.2)
Het doel van de evaluatie wordt in het onderzoeksvoorstel, dat is opgenomen
in een van de bijlagen van het verslag, omschreven als het faciliteren van het project
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binnen de instelling en het vergroten en overdragen van inzichten in het organiseren
van arbeidsexploratie en ~rehabilitatie projecten voor (ex~)psychiatrische patienten.
Speciale interesse ging uit naar "processen van betekenisverlening en constructie" en de
"knelpunten waarover actoren van opvatting enJof omgangsvorm verschillen." In
overleg met de opdrachtgever werd ervoor gekozen om vooral "nabije actoren" aan het
woord te laten. De evaluatie startte kleinschalig door het "groen project" als casus te
benaderen. Er zijn open interviews gehouden met onder meer enkele patiënten Gn het
vervolg 'deelnemers'), alle werkgroepleden, diverse therapeuten, een 'kwartiermaker',
en verscheidene managers. Daarnaast hebben we nota's, sheets en notulen
geanalyseerd, allerlei vergaderingen en informatieve bijeenkomsten bijgewoond, een
rollenspel gespeeld en drie ochtenden meegewerkt met een 'buitenploeg' van
deelnemers.

WolfVastelI, 1932~, Auto·ongeluk, 1965·67, Foto op doek, lasuurverf,
zeefdruk, haren, autobanden, Aken, Neue Galerie der 5tadt Aachen 21 •
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Het tussentijdse verslag vormde de inbreng voor een werkconferentie met de
werkgroepleden. Deze werd gehouden in september 1995. In samenspraak werd steeds
het vervolg van de evaluatie bepaald. In januari 1996 werd opnieuw werkconferentie
belegd, waarin we onder meer mondeling verslag deden van onze bevindingen, en we
gezamenlijk brainstormden over het vervolg van de evaluatie. Het integrale eindverslag
werd besproken en vastgesteld opeen werkconferentie in april 1996 (Abma en
Ritterbeeks, 5 april, 1996)2°. De evaluatie werd beëindigd met een door ons
gezamenlijk opgezette en begeleide workshop op de internationale rehabilitatie
conferentie 23 april 1996.

Responsivisten benaderen gevallen als unieke 'gehelen' die min of meer op
zichzelf staan. Als alles uniek is, dan zijn vergelijkingen waarin wordt gezocht naar
verschillen en overeenkomsten tenvijl bepaalde dimensies constant worden gehouden
(in de veronderstelling dat andere variabelen overeenkomen) niet relevant. Hoewel wij
in het onderzoeksverslag de uniciteit van het "groen project" benadrukken, hebben wij
ons niet, zoals Guba en Lincoln (I 989, p. 11) voorstellen, aan de eisen van eenheid en
interne coherentie (alles is van begin tot eind sluitend) gehouden. \Ve schetsten een
caleidoscopisch, doch vloeiend beeld; een heterogene collage van volkse en andere
wijsheden, narden fantasieën en herinneringen, snapshots van stemmingen en sferen,
een gedicht, (interne) monologen, dialogen, mini~verhalen en 'petit histoires'. In het
eindverslag zijn voorts een paar tekeningen en foto's opgenomen. Een variëteit van
talen,jargons, genres21 en dialecten verlevendigen de tekst. Heteroglossia (Bakhtin,
195311981). Net als in traditionele verhalen worden fouten en inconsistenties
geaccepteerd. De tekst is doortrokken met onverenigbare opposities en paradoxen. Het
beeld dat wordt opgeroepen is niet dat van symmetrie, harmonie, regelmatigheid,
zekerheid of logica, maar van a~symmetrie, dissonantie, toeval, ambivalentie, en
verwarring. Alomvattende verklaringen, generalisaties en waarheden ontbreken. En als
ze al worden gepresenteerd dan alleen als één van de vele interpretaties. Betekenissen
worden open gelaten. Visueel wordt dit tot uitdrukkinggebracht door een foto op de
kaft: een poollandschap met een wegwijzer waarop talloze richtingen staan.
Betekenissen in discursieve praktijken
Het tussentijdse verslag is een verhaal dat is opgebouwd rond gebeurtenissen
(en dus niet rond controversen of mensen). Deze gebeurtenissen hebben betrekking op
de interactieve processen van betekenisverlening.
Interessant is bijvoorbeeld hoe een project dat eerder was gestrand nu wel
doorgang vindt, mede doordat een van de initiatiefneemsters de directie met een
wervende presentatie ondersteund door een beleidsnota weet te overtuigen van het
belang van een experiment (en dus middelen); cijfers en trend~projecties tonen aan dat
er is sprake van een "maatschappelijke behoefte" en "gat in de markt" dat niet wordt
opgepakt door andere instellingen in de regio (ibid, p. 6·10). Boeiend is hoe zij steun
verwerft voor een kleinschalige aanpak (tegelijk benadrukte ze dat het geen "Groen
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project" was) bij uitvoerders, en hen weet te betrekken door het opzetten en overdragen
van taken aan een multidisciplinaire werkgroep (ibid, p. 11-12). We probeerden te
achterhalen welke betekenissen werkgroepleden verlenen aan het project, en hoe zij
worstelen om hun ideeën te concretiseren (ibid, p. 14-24), welke betekenis het project
krijgt in de interactie tussen de deelnemers en de werkbegeleidster (ibid, p. 25-30), hoe
werkgroepleden vervolgens bij "interne klanten en verwijzers" aannemelijk maken dat
dit project zich onderscheidt van de gebruikelijke arbeidstherapie en toegevoegde
waarde heeft (ibid, p. 31-34), en hoe een min of meer toevallig ontstane samenwerking
met een Regionale instelling ambulante geestelijke gezondheidszorg (Riagg) de
toekomst van het project verder zal bepalen (ibid, p. 35-40). Dit is het verhaal verteld
vanuit een managers-perspectief: welke metaforen en slogans brengen werelden bij
elkaar, en maken bondgenoten?
Er zijn ook andere verhalen te vertellen. Bijvoorbeeld het verhaal vanuit het
perspectief van degenen die er privé onder lijden dat hun perspectieven en stemmen
niet of nauwelijks worden belicht. Door deze niet dominante betekenissen samen te
vatten in een aantal pakkende metaforen wordt ook hun perspectief ingebracht. Naar
voren komt dat werkgroepleden het project niet zozeer ervoeren als een 'paradepaardje'
of creatief'avontuur', maar als een zware 'klus' waar veel werk en inspanningen voor
verzet moeten worden en waar anderen 'de sier mee maken'. Voor weer anderen is het
vooral een onzekere 'zoek- of overlevingstocht' waar 'met vallen en opstaan' en onder
enorme tijdsdruk wordt gewerkt aan iets nieuws. Aanvankelijk hebben medewerksters
het idee dat de betekenissen die zij verlenen niet voldoende worden erkend. Ze voelen
zich gepasseerd, maar verzwijgen dit. Pas later delen zij hun gevoelens openlijk met
anderen (ibid, p. 15; p. 21-22; p. 35). Onderdeel van het verhaal van professionals zijn
ook de betekenissen rond de methodiek-ontwikkeling voor de arbeidsexploratie door
de psychologen, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers. Ofschoon methodiekontwikkeling kansen biedt om het in deze context vaak als vanzelfsprekend
beschouwde werk van ergotherapeuten en maatschappelijk werkers te professionaliseren (de kwaliteit verhogen en het beroep van meer status voorzien), dreigt met het in
detail zichtbaar maken van activiteiten eveneens de controle toe en de autonomie af te
nemen. Voorts bestaat er een spanning tussen de wens tot standaardisatie en het 'op
maat' werken (Abma en Ritterbeeks, 5 april, 1996).
Een derde verhaal. De betekenissen welke de deelnemers verlenen aan het
project. Deze zijn vrij uitvoerig beschreven en ze nemen een prominente plaats in. Zo is
in het begin een hoofdstuk opgenomen dat is opgebouwd rond een serie mini-verhalen
en bijna aan het einde vindt de lezer een hoofdstuk over 'De groene wereld van de
deelnemers en hun begeleiding'. Tenvijl in dit laatstgenoemde hoofdstuk de intera.ctie
tussen de deelnemers en hun begeleiding tijdens het werken in de groenvoorziening
centraal staat, worden in het eerdere hoofdstuk de ambivalente ervaringen belicht
vanuit het perspectief van Zef en Trees, Peter, Arthur, Marcel en Jet. Zef en Trees zijn
een man en een vrouw van middelbare leeftijd. Als een hecht team toveren zij een wat
verwaardeloosde 'boetiek' om tot een goedlopende 'marktkraam' en plaatselijke 'ontmoetingsplaats'. Al improviserend - er zijn weinig middelen voorhanden - creeren ze
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een bijzondere plek, waaraan ze zich gaan hechten. De boetiek is voor hen veel meer
dan een 'oefenplek', zoals voor de therapeuten. De tragiek is dat zij hun geliefde plek
moeten verlaten in het kader van de 'doorstroming'. Een paar fragmenten uit dit miniverhaal over Zef en Trees ter illustratie (Abrna en Ritterbeeks, 5 april, 1996 , p. 9-14):
"We zagen wel iets in de 'boetiell'. Die lag er al zo lang verwaardeloosd
bij dat er nodig iets mee moest gaan gebeuren. Toen Hen1l, een van de
begeleiders, om voorstelde om samen de boetiellap te gaan 'mappen,
'lebben we natuurlijJl meteen 'la' gezegd." Het zou een mooie 'oeJenplell'
111u1I1en zijn voor de deelnemers aan liet project arbeidsexploratle ell rehabilitatie. De boetieh 'oude stijl' werd leeggemaalH en opgenlimd el!
onderging, weliswaar niet minimale middelen, eind jalluari
daadwerllelijh een transjonnatie in de Ilanden van de medewerllers van
Tuin & Kas. De muren hegen een verfje, oud meubilair werd vervangen,
de etalage werd vrolijll aangell/eed en de producten hegen een mooie
plaats. Op 20 maart werd de boetie1l feestelijll geopend. De 'winluistraat'
die de ontmoetingsnlimte met de woolljlat verbindt, 'leeft' vanaJ dat
mOnlenl weer ...
lil overleg met de begeleiders }Iebben Zef en Trees ervoor ge/lOzen om ziell
met name op de bewoners van Welterllof te richten. Die "ebben weinig
geld te besteden en hUllnen de artihelen die elders tegen vaah hoge prijzen
verJwcJu worden niet betalen. Zef ell Trees willen daarom geell dure
spullen verhopen; de prijzen van de meeste producten variëren tussell de
f2,50 ell f5,OO. En volgens Zef slaat deze aanpall goed aall: "lh merll dat
de mensen die langslopen aallgetroJlheli worden door de aaliloldlelijh
opgestelde spullen. Sommige bewollers willen alleen maar eell praatje
met OIIS mallen, ell dat han. Maar als ze willen IWllnen ze bij ons voor
weilliggeld een leuh hadootje oJ zo hopen." Zef is de leus "op de maria is
je gulden een daalder waard" op liet lijf geschreven. Voor IIWI heeJt de
boetieh de betehenis van een 'marlHlnaam'.
Zef ell Trees stellen al hUil tijd en energie in de boetiek Het liefst z.ijn ze
er dag en nacllt mee bez.ig. Werlwi in de boetie1~ geeft weer betellenis en
vreugde aan 1nUl levelI. Ze zijn er graag ell vinden liet werll zinvol, leull
en afwisselend. Hel is ooh leerzaam: ''je 1wnt hier onldehhen waar je
mogelijldledeu liggen en veel leren, zoals verllopen, bioemstulllwi
mallen, de etalage veranderen ell steeds weer aanpassen aan eell tl!ema,
spullen illhopell, met geld omgaan en begrotingen maIuIl, eell praatje
mallen met de melIselI ell dat vind ih zeer belallgrijll", vertelt Trees. Ze
heeft vroeger eell café ge1Jad en liet contact met mensen in de boetieh
vindt ze erg prettig. "Thuis zit ill alleen maar te picheren."
De vaste begeleider van Tuin & Kas heeft vanaf de start met 1Jaar
afgesproiwi dat de boetie1l eel! 'tijdelijlle werllpleh' is el! een tennijll met
haar gepland . ... Nu de oefelltermijn bijna voorbij is, merla ze dat ze
eigenlijh niet weg wil. "Waarom, zo vraagt ze Ziell af, "I/au ih hier niet
gewoon blij\'ell wallen?" ... Het loslaten van de boetid{ of het
"onthechte,," zoals de begeleider liet noemt, is onderwerp van gespre1l
tussen Trees en de begeleider. Ze voelt ziel! niet begrepen. Na de zomer
Jwn Trees liet allemaallliet meer aan. Ze wordt weer opgenomen. Dan
wordt een vervolgplan aal! Trees voorgelegd. Om de "onthechting" te
bevorderen wordt aJgesprohen dat Trees niel lemg 1Jaar de boetie1l gaat,
maar binnen Tuilt & Kas langzaam weer gaat opbouwen. Op dat moment
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is de "wond" nog niet gelleeld ... Het is pijnlijl~ voor lJaar 0111 te zien dat
een andere deelnemer tijdens haar afwezigheid "IJaar" plaats lleeft
ingenomen. De voorstellen om binnen de afdeling Tuin & Kas als
gastvrouw te gaan werlwl ter voorbereiding op IJaar vrijwillgerspleh in
de "Botanische Tuin" wijst ze af Als ze niet temg Iwlt naar de boetiell,
gaat ze zelJ wel op zoel~ /laar eell andere vrijwilligersplaats binnen
Welterhof

Oolt met Zefheeft de begeleider afgesprollen dat de boetie1~ een oefenpfell
is en een "streefdatum" gepland waarop ZeJ zijn pielt zal vermilen voor
een werhple1~ buiten WelterllOJ. Nu de datum nadert, vindt Ilij liet
moeilijk om informatie te gaan vragen bij de Vrijwilligerscentrale. Diep
in zijnlJart llOeft het voor hem ooh niet zo nodig, want eigelllijl{ heeft Ilij
in de boetieh van WelterllOJ zijn pleJlje gevonden. "Buiten in de
maatschappij is liet heel anders", vindt Zef, "daar zijn de mensen veel
harder voor ellwar. Hier IlOef iI~ niets uit te legen, hier begrijpen ze je ell
mag het eens een dag wat minder goed met je gaan." Na vele gespreJdlCn
tussen ZeJ, de begeleider en de behandelaar wordt een nieuwe datunI
geprillt. ZeJ ziet dat hij toch moet ZOe1lCll lIaar andere mogelijldleden ell
vindt zelf eell vrijwilligersplaats bij het 'sociaal program' van WeiterJlOf.
In het onderzoeksverslag wordt de aandacht niet gericht op individuen of
helden, maar op het collectief. De titel verwijst daar ook naar: Al doende zoeken we de
weg ... Dit in contrast met verhalen die het individu centraal stellen. Dit laatste
resulteert in herolsche verslagen, en overaccentueert de importantie van een enkele
persoon. Alsofhet succes dan wel falen van een beleid is te wijten aan de capaciteiten
van een enkel, autonoom en rationeel individu. De decentrering van het subject,
betekent niet dat mensen geheel afwezig zijn. Als lezer trefik geen diepgaande karakterbeschrijvingen aan. Zo blijft de veelheid en onbepaaldheid van mensen in tact. Mensen
behouden hun raadselachtigheid. De lezer krijgt geen inzicht in hun binnenste of
diepste ervaringen, emoties en intenties; er wordt slechts geraakt aan de oppervlakte.
Hierdoor wordt niet de illusie gewekt dat de ander direct en volledig toegankelijk is.
Eerderwordt gesuggereerd dat de onderzoeker de gevoelens en intenties van de ander
nooit werkelijk kan doorgronden.
De personen die ten tonele worden gevoerd, zijn bovendien allen
'gefragmenteerd'. Zo wordt de opdrachtgever gepresenteerd als iemand met meerdere
gezichten. Het is een hoogopgeleide, succesvolle,jonge, vrouwelijke manager. Zoals
een kameleon past zij zich razend snel aan verschillende situaties aan. In de
directiekamer speelt zij met metaforen en cijfers, en projecteert zij een toekomstvisie.
Op de wandelgangen spreekt zij de taal van haar medewerkers, en grapt zij met
patiënten. Verder maakt de lezer kennis met een jonge vrouwelijke werkzoekende die
tijdelijk als onderzoeker werkt. ln het bijzijn van haar werkgever en collegaonderzoeker gedraagt zij zich loyaal, en denkt zij enthousiast mee. ln haar dagboek
tOOnt zij zich boos en verongelijkt over haar onzekere positie. En dan zijn er de
gespleten en gekwelde deelnemers. Neem de mannelijke puber die zich herkent in een
geel-blauw vlak (Abma en Ritterbeeks, oktober, 1995, p. 28). Bij de werkbegcleidster is
hij vol van twijfels over zijn praktische vaardigheden, en vraagt hij continu om
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bevestiging. In een gesprek met een onderzoeker vertelt hij zich af en toe 'als een kind'
behandeld te voelen. De beelden van deze 'gefragmenteerde' mensen suggereren dat er
een geleidelijke overgang is van de ene 'gefragmenteerdheid' naar de andere. Ze zijn
onherleidbaar in hun verschillen; ze verglijden ten opzichte van elkaar, en schuiven
over elkaar heen, maar lossen daarin nooit op. Er is sprake van een accumulatie van
verschillen.
Samenvattend geldt dat beleid wordt voorgesteld als een discursieve praktijk.
In het besproken onderzoeksverslag is veel aandacht besteed aan de wijze waarop
verschillen in waarden en belangen doorwerken in processen van betekenisverlening.
Eventuele spanningen, onenigheid en conflicten die daaruit kunnen voortvloeien
worden niet weggepoetst. Dit neemt niet weg dat er ook allianties worden gesloten,
vriendschappen opbloeien, zoals het ontroerende duo in de 'boetiek'. Verschillen
kunnen samen ook een 'kleurenwaaier' vormen, zoals een van de initiatiefneemsters het
eens beeldend verwoordde.
Impressionistische beschrijvingen

"Op 17 juni 1994, een stralende wanne zomerdag hwaUl ze weer eens
naar Heer/en en nam de bus naar Psyc1liatriscll Centrum WeiterllOJ. Het
was zo'n twee jaar geleden dat zij daar Jlet laatst was geweest. Ze stapte
aan de bushalte uit ell daar lag \Velter/lOf te midden van een grote groene
grasvlallte lUsselI de bomen; een groot gebouw met een woonjlat die
boven de bomen uittorellt ell plaats biedt aan zo'n 3 77 hlinisc1le patiènten
ell ruim 550 medewerJlers telt. Het lag er zo rustig bij. Nouja mstig? Een
patièlJt die de rust opzoeht Ilat! deze Ilier wel vindelt. Maar als iemand
lIier lIog nooit is geweest hall liet terrein, door de afgelegen ligging ell
parlwc1Jtige beplanting daarentegen ooh een saaie en wat mistroostige
illdrull we1lllell, Voor menig JIO~'ellier of tuinder biedt dit terreht 110g tal
van mogelijhliCdeli om liet een gezellige aallblill te geven door
bloemenperlwl aan te leggen oflmusse zitllOehjes te creeren, Voor de één
eell rustgevende ple1l, voor de ander een afgelegen en saaie plaats en voor
weer een ander eell pleh om zijn creativiteit op los te laten." (ibid, p. 4)
Zo begint het onderzoeksverslag. De fijnmazige impressie van het
psychiatrisch centrum roept onmiddellijk een visueel beeld op bij mij als lezer. Door de
aanduidingen van de tijd, plaats en personen weet ik onmiddellijk dat hier een verhaal
wordt gepresenteerd. Naast de datum wordt de lezer door de aanduiding van het
jaargetijde in kennis gesteld van de beleefde tijd: het is een stralende en warme zomerse
dag. Ook de lokatie wordt niet vanuit een extern perspectief beschreven, maar zoals de
verteller het ervaart na er twee jaar niet te zijn geweest. Ze beschrijft de dingen die ze om
zich heen ziet met de nauwkeurigheid van een schilder en de betrokkenheid van een
vriendin:

"Het was meteen al weer vertrouwd. Zij llende de weg nog, Zo op liet
eerste oog leell er weinig veranderd te zijn, Toen ze de hoofdingang
betrad viel liet haar meteen op dat de verbouwing van de olitmoetillgslJal
inmiddels was voltooid. Het zag er veel frisser en modemer uit. De zachte
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'deuren en
nieuwe meubilair zorgden voor een gezellige
binnen'wmst. Welterhof leeh een facelift te zijn ondergaan, altIwIls de
ingang, want al snel bleell dat de woollafdelingen er nog even "vergeeld"
uitzagen als een paar jaar geleden. Hoe IWII iemmtd daar ooit opJmappen
van een depressie vroeg ze ziell verbaasd af." (i bid, p. 4)

Het onderstaande fragment brengt relaties en interacties tot leven. Het betreft
een situatie waarin enkele werkgroepleden, die tijdelijk een coalitie hebben gesloten,
een werkconferentie aangrijpen om openlijk hun verontwaardiging kenbaar te maken
over wijze waarop met hun belangen wordt omgegaan:
"Drie werhgroepleden willen eerst de aanwezigen 'jets meedelen.' Zij zijn
het niet eens met de rol die de psycholoog in de iutalu krijgt toebedeeld .. ,
Dit zou ten hoste gaan van de inbreng van de ergotlJerapeute .. , Ze zijn
ontevreden over de gaflg van zalulJ, Het !lomt op IJen over alsof bepaalde
voorstellen en afsprallCll al bij voorbaat vastliggen als gevolg van een
'verborgen agenda' en dat de werllgroep daarover niet meer Jwu
meebeslissen ... " (ibid, p. 35)

De impressie van de gespannen sfeer waarin de werkconferentie van start gaat,
maakt mij als lezer tot deelgenoot; het is alsofik er zelf (opnieuw) bij ben, en (opnieuw)
beleef wat er zich daar op dat moment afspeelde.
Impressionistische beschrijvingen kenmerken zich door de gefragmenteerde
kennis - "een blik hier, een stem daar, een glimp van een half verborgen object." (van
Maanen, 1988, p, 104) Het publiek weet voorafgaand niet hoe de dingen zich zullen
ontwikkelen, welke zaken betekenisvol zijn en welke niet. Door kleine details in de
beschrijving op te nemen, dragen de onderzoekers als zaakwaarnemers hun ervaringen
op de lezer over. Het voldoet niet om ideaaltypes te schetsen. Een impressionistische
beschrijving vraagt om namen, gezichten, motieven, en acties, Ongewone
formuleringen, bloemrijk taalgebruik, verfrissende vergelijkingen, intellectuele en
emotionele prikkelingen, snelle en onverwachte wendingen houden lezers alert en
geboeid. Met de stille afgunst van 'grand theories' en de omarming van het particuliere,
contextuele en ongebruikelijke, protesteren impressionistische beschrijvingen tegen de
saaiheid van veel gepubliceerde onderzoeksrapporten.
Verteltrant

"Misscllien is lIet voorleggen van ... een goed voorstel? Deze vragenlijst
ZOil "." (ibid, p. 29)
In ons onderzoeksverslag wordt niet een wetenschappelijke of argumentatieve
redeneertrant, maar een verteltrant gevolgd, Het gaat er niet om te 'constateren', te
'bewijzen', of te 'bevestigen', maar om te laten zien wat 'kan', om mensen te 'verrassen',
om reflectie te stimuleren, vragen op te roepen en ruimte te laten voor andere
interpretaties. Bovenstaande citaat laat zien dat het plaatsen van een vraagteken een
manier is om ook lezers aan het denken te zetten. Ook het weglaten van lidwoorden en
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het gebruiken van woorden als 'misschien' laat ruimte voor meerdere interpretaties.
Werkwoorden als 'zouden' en 'kunnen' laten ruimte aan de lezers om zelf conclusies te
trekken.
Responsivisten pleiten voor het schrijven in de 'natuurlijke' taal van de
setting. Het mooie hiervan is dat alledaags woordgebruik altijd tegelijkertijd ook iets
anders zegt dan er feitelijk wordt gezegd of bedoeld. Retoriek is altijd onderdeel van het
spreken in een natuurlijke taaL Neem het volgende fragment waarin een van de
onderzoekers zich bezint op haar onervarenheid met de onderzoeksbenadering:

"Ze moet haar draai nog vinden in deze nieuwe aanpall, is nog zoelleude
maar wordt IJierin steeds losser." (ibid, p. 21)
De gebruikte woorden roepen bij mij als lezer veel meer op dan als er had
gestaan 'ze moet leren'. 'Haar draai vinden in' verwijst naar het zich eigen maken van een
benaderingdoor Întense worsteling. Het beeld dat mij als lezer voor ogen komt is dat
van iemand die woelend in bed ligt, en zich voor de zoveelste keer omdraait. 'Zoeken'
verwijst naar het tastende, verkennende karakter van het vinden van een eigen weg in
een onbekende materie. En 'losser worden' roept het beeld op van iemand die zich
voorzichtig ontdoet van een keurslijf, van de banden die de vrijheid en creativiteit
inperken. We zien iemand voor ons die zich van een houterige marionet ontpopt tot een
zwierige danseres.
Ironie, overdrijvingen en understatements worden in de tekst niet geschuwd.
Proef de milde ironische ondertoon in het citaat over de grote idealen:

"'Samenwerldng', 'sociale integratie', 'j1exibiliteit', 'werIt op maat'; mooie
welluidende voornemens en belangrijlte uitgangspunten. Ze 'Wil ziel, er
wel in vinden ... n (ibid, p. 5)
Of de lichte overdrijving van het plezierwaannee een van de onderzoekers zich
probeert in te werken in het thema:

"Na afloop van deze gesprel:Jlen ging 1Iet Ilersverse werhgroeplid
entllOllsiast naar Imis met eell 'dapper vol literatuur over arbeidsreltabi~
lita/ie en beleidsstulûlen van de werllgroep. In de trein begon ze te
lezen ... "(ibid, p. 4)
En niet zonder gevoel voor understatement wordt de reactie op het eerste
onderzoeksvoorstel beschreven als 'verrassend' Cp. 13), terwijl even later dUidelijk
wordt dat dit aanleiding geeft voor heftig verschil van mening.
Naast retoriek wordt in het onderzoeksverslag volop gespeeld met metaforen.
Niet alleen om een droge, langdraderige tekst te verlevendigen. maar ook om abstracte
concepten te visualiseren, met weinÎg woorden een indringend beeld te schetsen,
moeilijk verwoordbare zaken uit te drukken, en om het creatieve vermogen en reflectie
te stimuleren (van Twist, 1995, p. 49). Metaforen kunnen ook handig zijn om te
introduceren tijdens Babylonische spraakverwarringen; ze faciliteren de communicatie
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(Kensen, in Ahma en Kensen, december, 1994, p. 2). Een lijstje ter illustratie (Abrna en

Ritterbeeks, oktober, 1995):
zorg als maatwerk, bewegwijzering ofbeluneling (p. 28, 35);
geestelijke gezondheidszorg als naadloos circuit (p. 5);
een boek als inspiratie, bijbel, of aanknopingspunt (p. 8);
tijd die niet rijp is, voorbij vliegt of dringt (p. 8, 16,27);
aansluiting op de arbeidsmarkt als een gapende kloof (p. 9);
therapeuten als bestuurders, bijrijders, ofbeschermers (p. 13, 25);
activiteiten die bruisen of als een trein op gang komen (p. 14,22);
afdelingen als eilanden (p. 18);
project als cultuurverandering, avontuur, paradepaardje, leerproces,
overlevingstocht (p. 20, 37);
procedures en methodieken als keurslijf, ofhouvast (p. 20);
onderzoekers als kartrekkers, of proces-experts (p. 22);
patiënten als drenkelingen, deelnemers, klanten (p. 5, 23)
ideeën die zich als een olievlek uitspreiden, of sporen achterlaten (p. 15,21,34);
afstemmen als klokken gelijk zetten (p. 36);
managen als samen sturen (p. 37);
evaluatie als een spiegel, of als een continue onderhandeling (p. 2, 37).
beslissen als knopen doorhakken of groen licht geven (p. 12,38)
werkconferentieals katalysator van ideeën, acties en energieën (p. 40)
toekomst als een bedreiging, kans, of droom (p. 5, 9, 28)
Zoals de eerdere bespreking van het project (als 'avontuur', 'werk' of
'zoektocht') en de boetiek (als 'winkel'. 'oefenplek' • 'marktkraam' of'ontrnoetings~
plaats') laat zien, wordt er door actoren in de situatie vaak een machtsspel gespeeld rond
metaforen. Het is daarom niet zonder betekenis dat in de titel en andere passages wordt
verwezen naar een metafoor die het project informeerde:

"Een lange ell onbeltellde weg begint met een eerste stap zo luidt een
taoistisd, gezegde. Die wijsheid 1weven we hen die direct betroldten zijn
bij liet project Arbeidsexploratfe en -rehabilitatie niet te vertellen. Zij
waagden een eerste stap zonder te weten waartoe de weg hen leidde. 'Al
doende leren'noemeu ze hel. Inmiddels zijll ze al bijna eell jaar bezig om
die weg te plaveien. Dat gaal met vallen en opstaan." (ibid, p. 2)
Hiermee geven de onderzoekers aan dat zij zelf actief deel hebben uitgemaakt
van het project. Als lezer ervaar ik het verslag niet als een feitelijke presentatie; het is een
verhaal waarin de onderzoekers hun waarden, passies en verbeeldingskracht laten
meespreken. Het verslag herinnert mij als lezer eraan dat (ex-)psychiatrische patiënten
niet uitgesloten hoeven te worden, en dat het organiseren van een project niet noodza~
kelijkerwijs een moedige strijd is van een eenzame manager die vecht om bondgenoten
te maken. Het kan ook voelbaar en daadwerkelijk anders. Natuurlijk, dat vergt veel
inspanningen en geduld. Dit wordt niet verdoezeld, noch worden gouden bergen
beloofd. Ook sluiten de onderzoekers hun ogen niet voor de effecten van de standaardisering en verzakelijking in de geestelijke gezondheidszorg. Maar in weerwil tot deze
ontwikkelingen hebben ze een speciaal oog voor de kansen die de toekomst biedt, voor
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het plezier, vreugde en enthousiasme waarmee mensen de dingen doen, voor de zorg en
attenties en de kleine successen. Een project en evaluatie kunnen vanuit respect voor en
solidariteit met anderen worden opgezet onder het motto "samen op weg, samen
sturen" (ibid, p. 13) En het is mogelijk om met elkaar iets unieks te doen waar een ieder
trots op is (ibid, p. 37).
De verhalen in het onderzoeksverslag zijn specifiek. Mensen hebben een
gezicht en zij zijn in een concrete situatie geplaatst. Hardnekkige vooroordelen,
typificaties en stereotyperingen zijn zoveel mogelijk vermeden. Anonieme vreemden
krijgen een gezicht, types (klassen of categorieën) zijn teruggebracht tot personen. Deze
specificiteit is een belangrijk politiek instrument. Mensen zijn geneigd om dat wat zij
niet kennen te benaderen door gebruik te maken van schematische voorstellingen
('typificaties'), hoe anoniemer hoe meer objectivering plaatsvindt en hoe groter de
afstand. Hoe 'vreemder' de vreemden hoe groter het gevoel van onmacht over hoe te
handelen, wat te verwachten en hoe kleiner de bereidheid tot betrokkenheid (Schutz in
Bauman, 1993, p. 149). We trachten de vreemde te vermijden, maar dat doet de angst
en ongemakkelijkheid slechts deels afnemen. We vallen terug op bestaande categorieën
om de 'ander' in te delen 23. En het grootste gevaar dat we vrezen is dat die ander ons
systeem in de war schopt. Door specifiek te zijn, kunnen dialOgische verhalen de
politieke verbeelding stimuleren. Zij geven anderen de kans hun stem te laten horen,
om hen de macht te geven om betekenissen te schrijven H . De combinatie van
herkenning - dit is mijn verhaal- en vreemdheid - zo had ik het nog niet bekeken - bergt
mogelijkheden voor transformatie in zich 25 .
Samem'attend: Het is geen noodzaak om lezers te overtuigen door een
argumentatieve of logica-wetenschappelijke redeneertrant, we kunnen mensen aan het
denken zetten en hun verbeeldingskracht stimuleren met behulp van de onverkende
mogelijkheden van een 'natuurlijke' taal die ambiguïteit in tact laat en ruimte biedt voor
uiteenlopende interpretaties.
\Visselende perspectivering
OIIS in de tuin van een nieuwbouwcomplex in een
provinciestad. De werkbegeleidster fIJ de onderzoekster leggen wat
gereedschap op de grolld .. De deelnemers }wmen ooh aangelopen .... Ze
stelIelI 'lidi aan ellwar voor. De onderzoekster vertelt ... twijfelt of ze IJen
nog nleer moet illJonneren ...
lntussellileeft de begeleidster de schuurdeuren geopend ...

"We bevinden

Her werJtCll aall de acJJterJlant is IJeerlijk een warm juni-zonnetje bralldt
op de nlg van de onderzoe1lster ell ze geniet. "Zalig" den la ze bij zidlzelJ,
"IeHer om zo ilJ de aarde te wroeten. Dit is beter dan IIU in eell suf saai
hantoor te wer/len achter de pc ... " Ze wordt opeens gestoord in }Jaar
gedachten als ze de begeleidster 110ort roepen:
"Hé, dit is Î1lteressallt. Dat moeten jullie even zien!."
De deelnemers lopen naar haar toe. Ze staat bij eell s!n/iJlje.
"Weten jullie wa~ dit voor eell plant is? Wat valt eraall op? En weet
ienwlld lIoe deze gèslloeid moet worden?"
Ze vertelt wat meer over de bewuste stn/ill en probeert de reeds
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aanwezige heIJllis te prilll~elell bij de deelnemers. De jongen weet de
Latijnse naam.
"Goed dat je die nog weet I"
Daama laat ze zienllOe de plant gemoeid moet worden en verle111log wat
bijzonderheden over IICI l~weheIJ. De ollderzoebter vindt liet ooh reuze
interessant allemaal. Ze Ileeft er aardig wat van opgestollell."
(ibid, p. 27)
In bovenstaand fragment wordt de onderzoekster gepresenteerd als één van de
karakters. In het voorbeeld wordt de situatie eerst aanschouwd vanuit een extern
perspectief. In de eerste alinea maakt de lezer kennis met de karakters en de setting. Het
externe perspectief wordt verder gerealiseerd door de commentaarstem die indirect
verslag doet van de gebeurtenissen. Tegelijk wordt
een intern perspectief geschetst doordat de scene
wordt beschreven door een verteller die er deel van
uitmaakte. Dit wordt geïndiceerd door het gebruik
van het persoonlijke voornaamwoord: we. Dit is een
aanduiding dat de onderzoeker zelf samen met
anderen de situatie beleefde; ze staat er niet buiten,
maar maakt deel uit van de ploeg. Het interne
perspectief wordt verder versterkt door het
opnemen van een interne monoloog van de
onderzoeker ("Zalig denkt ze bij zichzelf ... "). Zo
wordt invulling gegeven aan het idee van
gepassioneerde afstandelijkheid. Het interne
perspectief en de interne monoloog creeren
betrokkenheid, het externe perspectief en de
commentaarstem maken een afstandelijke houding
voelbaar. De onderzoeker is zowel insider en
outsider. Deze wisselende perspectivering is
kenmerkend voor het gehele verslag.
vrouwenfiguur uit de collectie pretty ladies van Tlatilco, klei. Ca. 1300·700
voor Christus uit Tlatilco, hoogvlakte van Mexico. Verzameling Dr. Kurt
Stavenhagen, Mexico City26.

Distantie wordt gecreeerd door het gebruik van titulatuur en betrokkenheid
door het gebruik van voornamen (drs. Tineke A en drs. Patricia R). Afstand ontstaat
eveneens door het rapporteren over de gevolgde methoden. Dit distantierende effect
wordt weer gebalanceerd door hier relatief kort en gefragmenteerd bij stil te staan. Er is
bijvoorbeeld geen aparte paragraaf of hoofdstuk over de onderzoeksopzet enuitvoering opgenomen. De geïnteresseerde lezer wordt daarvoor verwezen naar de
bijlagen. Naast het onderzoeksvoorstel is een specificatie van de verzamelde
documenten, geinterviewde personen en bijgewoonde bijeenkomsten en een vragenlijst
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opgenomen27 • Slechts zijdelings staat te lezen dat interpretaties van de interviews en de
verwerking daarvan in het rapport ter herkenning is voorgelegd en besproken met
individuele respondenten, en dat eind maart een wat meer formele 'member check'
werd georganiseerd met de werkgroep (ibid, p.18-). Doorde geringe aandacht voor de
'juistheid' van de interpretatie wordt de indruk gewekt dat het voorleggen vooral een
kwestie van beleefdheid is en een manier om betrokkenheid te creëren. Het is dus
eerder een pragmatische werkwijze om mensen te vragen wat zij er zelf van vinden, dan
een objectiveringsprocedure om de 'ware betekenis' te achterhalen. Dit geldt in feite ook
voor het opnemen van allerlei citaten. Deze geven het verslag een authentieke
uitstraling en legitimeren dat het een correcte weergave is; ze doen vermoeden dat de
onderzoekers 'daadwerkelijk langdurig in de setting aanwezig zijn geweest' en 'dat
iemand dit exact zo zei, en dat dit gedocumenteerd is'. Door niet te veralgemeniseren
worden deze pretenties gerelativeerd. De indruk ontstaat dat de citaten eerder dienen
om specificiteit aan te brengen, en een 'dialogische dynamiek' te introduceren dan als
'bewijsmateriaal' ter bevestiging of venverping van een alomvattende hypothese
(Lather ,1994, p. lIl). Distantie wordt verder gerealiseerd door het gebruik, zij het zeer
schaars, van wetenschappelijke literatuur (vierverwijzingen, waaIVan één stageverslag,
één beleidsnota en slechts twee wetenschappelijke publikaties).
In de inleiding worden de onderzoeksvragen beschreven; hiermee wordt
aangegeven dat de gepresenteerde kennis verbonden is met een bepaalde (theoretische)
interesse. Andere vragen, zo wordt gesuggereerd, hadden andere uitkomsten
opgeleverd. Het expliciteren van vragen relativeert de pretenties van wetenschappelijk
onderzoek: de kennis is niet objectief en alomvattend, maar geconstrueerd en partieel.
Andere signalen die verwijzen naar de betrokkenheid zijn de in het verhaal zelf
opgenomen ontboezemingen over de onbekendheid en onelVarenheid, maar ook de
eigenzinnigheid en standvastigheid van de onderzoekers. Deze passages imponeren mij
als lezer vanwege de eerlijkheid en het zelf-inzicht wanneer deze zouden zijn
opgenomen in de vorm van bijlage in een realistisch-objectief verhaal; dan bevestigen
dergelijke reflecties als het ware de autoriteit van de onderzoeker. In dit geval geven de
onderzoekers - die hun eigen gezag toch al hebben gerelativeerd door samen met
anderen deel uit te maken van het verhaal- ermee aan dat zij als persoon niet buiten hun
onderzoek staan. Zij spreken over zichzelf in de derde-persoon enkel- of meervoud,
hetgeen aangeeft dat zij net zo goed als de anderen onderwerp van kritische reOectie
zijn. Net als de onderzochten, leren ook de onderzoekers met vallen en opstaan. Neem
de twee onderstaande fragmenten:

"De jOlige ollderzoel~er stort ziell vol overgave in het uitwerlwi van de
interviews die op cassette worden opgenomen. Al snel blijlll dat daar Ileel
veel tijd in gaat zitten, ze verliest zich ... Pas later dringt het tot Iwar
door dat ze llierdoor lIiet zichtbaar is in de organisatie en dat ze hienllee
allerlei olltwild~elillgell mist ... " (ibid, p. 18)
"Missclliell lIeeft ze ziell teveel opgesteld als eell proces-expert. Acllteraf
gezien realiseert ze zich }l0e moeilijh het is om em hritiselle liouding aan
te /Iemen zonder te vervallen in oppositie ". 111 de paradoxale relatie
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tussen opdrachtgever en onderzoeher is ze te veel doorgeschoten in de rol
van hulpverlener ... " (ibid, p. 22)
Naast deze reflecties op het eigen handelen komen ook allerlei morele en
sociaal-politieke kwesties aan de orde:

"De nieuwe ollderzoeller duillt de boellen in ... Ze spreeht ook met
collega-onderzoellers ... Het is voor haar eell hele alldere manier van
onderzoell doen .... Niet dat zij zich daar [traditionele onderzoebsdloolJ altijd zo prellig inheeft gevoeld, maar dit is toch wel heel anders
dali ze gewend was .... " (ibid, p. 16)
"De eerste interviews doen de ollderzoellers samen ' .. Na afloop sprellen
ze de interviews door ... doorvragen bij 'vanzelfspreluudheden' blijla een
belangrijk aandachtspunt voorde onderzoelur." (p. 17)
"De ollderzoellers worden erop attent gemaallt dat ze echter zeer
zorgvuldig met deelnemers moeten omgaan ... vanwege de veranderde
privacy-wetgeving. Om daaraan tegemoet te }wmen wordt een procedure
gestart bij de ethische Toetsingscommissie Zuid-Nederlmld." (ibid, p.
25)

"De onderzoekers Jwuden Jtet niet bij één ochtend meewerhen ' .. Ze
vinden dit eell goede manier om cOlltact te leggen ... maar ze zijn lIog niet
tevreden. Ze willen 0011 met de deelnemers praten over de betellenfs die
het project voor Jlen heeft." (ibid, p. 27)
"EntJlOlisiast latell de onderzoelIers de werJ/groep Jtet resultaat zien ell
vertellen over hUil plannen {voor een picJmidl met de deelnemers} ...
EIlIIele werllgroepledell hebben bedellhingen en 'djllen zorgelijh. "Deze
plaatjes zullen gegarandeerd dingen losma'ull bij de deelnemers, en wat
dali?" (ibid, p. 28)
Tevens tref ik als lezer passages aan waarin wordt beschreven hoe de
onderzoekers hebben geworsteld met de soms uiteenlopende opvattingen,
verwachtingen en belangen tussen hen en de opdrachtgevers. Door te schrijven welke
belangen er voor de opdrachtgevers (ibid, p. 13) en voor hen zelf op het spel staan,
tonen de onderzoekers hun eigen betrokkenheid:

"Ze was hartstil~I~e blij, ze had werll! Na een aantal maanden werldoos
thuiszitten had ze het gevoel "weer mee te teilen en zinvol bezig te zijn"
ell ze IWIl ziell wel eell beetje voorstellen wat er door (ex-)psychialriscltc
patiënten Ileengaat die reeds lange tijd uit het arbeidsproces zijn."
(ibid, p. 4)

"Begill ohtober 1994 vindt ew kellnisma'lingsgesprel~ plaats .... Zij
[onderzoeJler val! de universiteit} heeft zich toegelegd op ecn specifielle
onderzoehsbenadering ... In liet 'wder van haar proefschrift wil zij wel
een evaluatie opzetten." (ibid, p. 13)
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Uit het verslag spreekt passie en betrokkenheid; als lezer neem ik kennis van de
twijfels, irritaties, verlangens, scepsis, en verontwaardiging. Treffend is de bezorgdheid
over de marginaliseringvan mensen die niet mee kunnen met de prestatie-eisen die
gelden in de huidige economie van een toenemende concurrentiedruk, privatisering en
teruglopend werkaanbod (ibid, p. 5). Ofschoon het hart van de onderzoekers in eerste
instantie uitgaat naar patiènten, zijn niet uitsluitend met hen allianties gesloten. Er werd
ook geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met anderen, en er
werden bindingen aangegaan met de opdrachtgever, managers en professionals. De
lezer wordt deelgenoot gemaakt van hoe de onderzoekers probeerden om te laveren
tussen deze uiteenlopende (en soms conflicterende) bindingen, verplichtingen en
verwachtingen ten aanzien van de evaluatie (ibid, p. 14,22,38).
Afrondend kan worden gezegd dat het verslag een uitdrukking vormt van een
voorzichtig bewegen tussen distantie en betrokkenheid. De autoriteit van de
onderzoekers wordt in hoge mate gerelativeerd door zichzelf te presenteren als
meervoudig betrokken en op zijn tijd kwetsbare personen. Eris er niet sprake van een
bekentenis waar ik als lezer deelgenoot wordt van de zaken die het onderzoek
verstoorden, maar van een verhaal waarin persoonlijke ervaringen integraal onderdeel
vormen van het onderzoeksverslag28 • De onderzoekers en onderzochten staan daarmee
niet gescheiden tegenover elkaar in een hierarchische verhouding, maar interacteren
met elkaar in een asymmetrische verhouding die verschillen respecteert. De dichotomie
tussen subject -object en zelf-ander vervloeit wanneer het subject/zei f als een autonome
eenheid haar autoriteit relativeert.
Polyvocale tekst
Naast de indirecte stemmen van onderzochten, zijn vele tactieken gevolgd om
anderen direct aan het woord te laten komen, zoals het gebruik van one-liners en
middellange citaten (5 -10 regels). Meestal worden de citaten in het lopende verhaal van
de tekst verwerkt; ze dienen zoals gezegd niet als bewijs of ter ondersteuning van een
bepaald punt, maar eerder om specificiteit en dialogische dynamiek te introduceren.
Een enkele keer springt een citaat er uit. Soms staat zo'n citaat op zichzelf, in andere
gevallen wordt een set gepresenteerd. One-liners en korte citaten trekken veel
aandacht. In een set kunnen ze verschillende aspecten van een thema belichten.
Bijvoorbeeld de kritische, lastige, praktische en onverwachte vragen van medewerksters
tijdens een interne informatieronde over het project (ibid, p. 31-32). Citaten in de tekst
bereiden mij als lezer voor op een verschuiving, enlofbelichten minder belangrijke
details waardoor het betoog niet wordt afgeleid, maar er toch een herkenning optreedt.
Langere citaten kunnen meer complexe zaken illustreren. Bijvoorbeeld als het gaat om
de verschuivingen in de relatie tussen therapeuten en deelnemers. Een citaat daarover
wordt ingeleid door de opmerking over de ontwikkeling van een andere attitude en hoe
mensen daarmee worstelen:
"Dat betel/ent dat je als hulpverlener eell andere attitude moet
ontwiJd/elen. Iedereen geeft aan daannee te worstelen, want 'we doe je
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dat? "Hoe reageer ih op zo'n manier dat Hl de mensen aan de ene 1wnt wel
een stuh veiliglleid en zorg geef, maar aan de andere IWllt ooh weer niet te
veel uit handen neem en mensen toelt uitgenodigd worden dingen zelf te
doen? Dat is een complete JlOudingsverandering. ,,,, (ibid, p. 19)
Dit citaat geeft aan hoe ingewikkeld het is om te balanceren tussen zorg en
veiligheid enerzijds en mensen uitnodigen en stimuleren anderzijds. Naast de korte en
middellange monologische citaten, zijn ook een paar stukjes directe conversatie
opgenomen. Bijvoorbeeld een gesprek over de interpretatie van de onderzoeker in de
werkgroep. Het fragment belicht de verschillen van inzicht tussen de werkbegeleider,
arbeidstherapeut, maatschappelijk werker, secretaris en ergotherapeute (p. 19-20).
Tevens zijn korte verhaaltjes opgenomen in het lopende verhaal waarin dialogen en
(interne) monologen zijn verwerkt (zie bijvoorbeeld de eerder gepresenteerde
fragmenten over het werken in de boetiek of de tuin). Naast de onderzoeker komen hier
andere karakters direct aan het woord. Er spreken meerdere stemmen. Zo ontstaat een
polyvocale tekst. Dit is simultane presentatie van twee of meerdere stemmen die
samenhangen, maar toch hun relatieve onafhankelijkheid behouden (Kundera, 1986,
p. 74-75). Net als in polyphonische muziek is er sprake van een gelijkheid, geen enkele
stem (melodische lijn) domineert. Toch hangen de stemmen samen; ze zijn verbonden
rond een thema.
Door het citeren van verschillende stemmen worden in het verslag allerlei
verschillende talen, dialecten en jargons verwerkt. De lezer vindt bijvoorbeeld
begrippen terug uit:
het moderne managemellt: 'nut', 'output', 'resultaten', 'interne klanten',
'taakstellende opdrachten', 'budgetten', 'communicatie', 'informatieronde',
'draagvlak' etcetera;
de paramedische disciplines: 'exploratie', 'rehabilitalie', 'hospitalisatie',
'methodiek', 'naar buiten werken', 'screening', 'decompensatie', 'psychotisch
worden' etcelera;
deuniehe setthlg in zuid-oost Umburg: 'klikken' (""afstemmen), allerlei
specifieke afkortingen bijvoorbeeld 'de AT' (=arbeidstherapie);
de door ollderzoehers gebmihte literatuur: 'proces', 'betekenis', 'reflectie',
'resonantie', 'koppelingen', 'verschillen' etcelera.
De onderzoekers spreken met meerdere tongen, en tonen daarmee hun eigen
gefragmenteerdheid. Eén geheel zijn betekent machtig zijn, als god zijn, omnipotent.
Wanneer onderzoekers hun vastomlijnde identiteiten opgeven, verworden zij tot
gefragmenteerde en meervoudig betrokkenen. Betrokken zijnde in meerdere werelden
zal een hybride subject meerdere talen en tongen spreken. Wzij is een 'polyglot' die uit
de brokstukken van talen een nieuwe gespleten taal smeedt. De gepraktiseerde taal is
daarom niet homogeen, maar heterogeen. Ze draagt de sporen van tijd, van
betekenissen die komen en gaan. Taal is niet slechts gestratificeerd in dialecten, maar
ook ingeschreven met een diversiteit van professionele jargons, genres, generaties
etcetera. Deze stratificatie en diversiteit dringt steeds dieper door in de taal en zo is taal
in wording. 'Heteroglossia' staat voor hybride taal. Een uniforme taal is niet gegeven,
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maar vormt de uitkomst van de eenheidsvormende centripetale krachten die de
centrifugale krachten in taal proberen te domineren (Bath kin, 195311981). In het onderzoeksverslag blijft de heteroglossia van de taal bewaard.
Luisteren, proeven, ruiken en tasten
Het eerder gepresenteerde fragment uit het mini-verhaal over het werken in de
tuinen vertelt over de aanraking met de zachte modder, de zon en de warmte alsmede de
frisse lucht. Daarmee verliezen het visuele en de ogen hun primaat: het proeven, ruiken,
tasten en luisteren zijn de belangrijkste modaliteiten voor ervaring. Dergelijke zintuigen
scheppen gevoelsmatig veel minder afstand dan de blik en het kijken, de tekst wint aan
levendigheid, en is daarmee voor sommige lezers misschien te subjectief.
Discontinuiteit in tijd en plaats
In het tussentijdse verslag wordt heel precies aangegeven waar en wanneer de
evaluatie plaatsvond. Op het titelblad staan de instelling (psychiatrisch centrum
WelterhoO, plaatsnaam (Heerlen) en datum (10 oktober 1995) vermeld. Ook in het
verslag wordt steeds heel nauwkeurig het tijdstip en de locatie aangegeven. Dit kan
gelezen worden als een teken dat kennis tijd- en plaatsgebonden is. Naast deze
aanduidingen worden ook de beleefde tijd en ruimte op een impressionistische wijze
beschreven. Neem bijvoorbeeld het eerder gepresenteerde citaat waar 17 juni wordt
beschreven als de stralende en warme zomerdag waarop één van de onderzoekers
opnieuw kennis maakt met de instelling. De locatie ontvouwt zich hiervan binnenuit de
situatie. Door mensen op te zoeken in hun eigen locatie en 'nomadisch' te zwerven
tussen locaties (en daarmee het eigen centrum te decentreren), wordt respect geuit voor
de "plek" van mensen (Probyn, 1990).
Het temporele perspectief ontvouwt zich evenzo van binnenuit de
gebeurtenissen, niet als een lineair-chronologische stroom, maar geleid door de
ervaring. Tijd is beleefde tijd, het gevoel van tijd. Wanneer werkgroepleden zeggen
onder tijdsdruk te staan wordt niet gerefereerd aan kloktijd, maar aan de paniek die zij
voelen: " ... de tijd begint nu echt te dringen. Het is immers al bijna 1 januarH Er is nog zo
weinig en er moet nog zoveel" (ibid, p. 16). Het is deze gereïficeerde tijdsconceptie die
mensen de vreugde van het creatieve zoeken ontneemt (ibid, p. 20). Door als
onderzoekers te benadrukken dat tijd een menselijke creatie is, en deadlines dus niet
vastliggen, is het mogelijk om afstand te nemen van een tijdsconceptie die verbonden is
met productiviteit en discipline. Deze beleving van tijd en ruimte van binnenuit wordt
versterkt doordat ik als lezer nauwelijks over voorkennis beschik; wat er gaat komen
blijft een verrassing. Ik blijf als lezer geen afstandelijke toeschouwer, maar word
deelgenoot.
Wanneer de voorgeschiedenis van het project wordt beschreven, wordt geen
aanspraak gemaakt op volledigheid of continuiteÎt. Er wordt "een stukje geschiedenis"
beschreven (ibid, p. 6). Er wordt hierbij niet gekeken naar wat er van het verleden
geleerd kan worden, maar hoe entaringen van toen kunnen doonverken in het hier-en·
nu (ibid, p. 8). Door de geschiedenis opnieuw te interpreteren in het licht van vandaag,
verliest de historie de status van 'oorzaak' die noodzakelijk voorafging aan het effect. En
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door het opnemen van vele verhalen-in-het-verhaal wordt het lineair-chronologische
tijds perspectief doorbroken, hetgeen in het eindverslag verder is versterkt door recente
verhalen van deelnemers te laten voorafgaan aan de voorgeschiedenis van het project.
Dit stimuleert mij als lezer om te vragen wat werkelijk en wat fictie is, en prikkelt de
fantasie, creativiteit en verbeelding.

'SchrijPtekst
Het verslag heeft een open, verkennende stijl. De tekst eindigt niet met
conclusies en aanbevelingen en er zijn slechts terloops een paar samenvattingen
opgenomen, en deze hebben geen dwingend karakter door het gebruik van het
werkwoord 'kunnen' (p. 20). Eventuele suggesties worden gepresenteerd in de vorm
van vragen in de trant van "zou het handig zijn om ... " of"misschien kunnen ... (ibid, p.
20). Hiennee wordt mij als lezer de ruimte gelaten om de tekst vanuit mijn eigen
belevingen te her-schrijven. Als lezer krijg ik een actieve rol toebedeeld, De tekst wordt
daarmee ook een beetje eigendom van mij als lezer; ik traceer zelf conclusies en
actiepunten, in plaats die te vernemen van de onderzoekers. De verantwoordelijkheid
voor 'de' betekenis van de tekst ligt niet bij de auteur, maar wordt opzettelijk gedeeld
met de lezer29 .
M
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6.5

Verhalen als heterogene netwerken

Onderzoekers zetten hun bevindingen op papier, ontdekken al schrijvend wat
zij willen zeggen, trachten hun lezers te verleiden om hun rapporten te lezen, hen te
overtuigen en gezag te verkrijgen. Hoe ze dit doen - welke narratieve strategie ze
praktiseren - was in dit hoofdstuk onderwerp van studie. Ik heb zoveel aandacht
besteed aan VOnTI, omdat ik ervan uit ga dat beeld en taal constitutief en generatief zijn
in de constructie van kennis. De welbekende slogan The mealling is in the message
vertolkt deze gedachte. De notie dat vorm en inhoud verbonden zijn biedt ons op de
eerste plaats onverkende mogelijkheden, tegelijk zadelt deze notie ons op met verantwoordelijkheden. Schrijven en verbeelden - de macht om betekenissen toe te kennenis een serieuze politieke pral1tijh (Braidotti, 1994). Uitgaande van de mogelijkheden en
verantwoordelijkheden heb ik aan de hand van twee voorbeelden trachten te
verhelderen hoe datgene wat responsivisten voor ogen staat - rijk geschakeerde gevalsbeschrijvingen - ar\vijkt van een conventionele realistisch-objectieve rapportage, en wat
voor effect dit oproept bij de lezer. De onderlinge verschillen tussen de besproken
rapporten kunnen kort worden samengevat in onderstaande contrastparen:
meta-verhaal
gedrag
dunne beschrijvingen
kunstmatige taal
redeneertrant
extern perspectief
mono loge tekst
de blik en het kijken
lineaire-chronologische opbouw
leestekst

collage
betekenissen
impressionistische beschrijvingen
natuurlijke taal
verteltrant
wisselend perspectief
polyvocale tekst
luisteren, tasten, proeven, en ruiken
discontinuè opbouw
schrijftekst

Wij stelden onszelf als onderzoekers de opgave om de verhalen over het project
arbeidsrehabilitatie op zo'n manier te vertellen dat deze niet een gedachteloze
reproductie zouden zijn van bestaande posities en verhoudingen. Mensen begrijpen
zichzelf via verhalen. Mensen leven in verhalen. Als de beschikbare verhalen beperkend
en onproductief zijn voor mensen en de discursieve praktijken waar zij deel vanuit
maken, wanneer zij zich opgesloten voelen in een stereotiep verhaal dat geen recht doet
aan hun ervaringen, dan worden hlill levensvannen en praktijken textueel gereduceerd.
Wij hebben in nauwe samenwerking met de medewerkers van psychiatrisch centrum
Welterhof geprobeerd om het dominante discours te interrumperen door andere
verhalen te vertellen in de hoop dat deze dienen als inspiratiebron voor andere
praktijken, iets in gang zetten, een onvoorziene beweging entameren. Ik heb deze
narratieve strategie in navolging van de Rus Michael Bakhtin (1953/1981) 'dialogische
verbeelding' genoemd.
Nu wil ik die lezers van dat verslag zelf aan het woord laten om te achterhalen
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wat voor beeld een dergelijk verslag bij hen oproept. Wat vonden zij \'an het verslag? Wal
hadden zij eraan? ell aan Wie zouden zij het willen geven? waren de vragen die we hen
steldenJo. Eerst geef ik het woord aan de nabij betrokkenen die samen met ons het
verslag her-schreven. De opdrachtgever vond er "parels van beschrijvingen" in (ibid, p.
37). Zij geeft hiermee aan te denken in verhalen. Het liefst zou ze zelf intensief met een
ieder praten over hun belevenissen, maar omdat het niet mogelijk is, heeft zij behoefte
aan verhalen van mensen die zij vertrouwt. Onze impressie is haar veel waard, ook
omdat ze deze verhalen kan gebruiken in de communicatie van haar voornemens naar
anderen. Als leider creëert zij mythen die anderen voorzien van een context om hun
ervaringen betekenis te geven. Het verslag vormde een bruikbaar uitgangspunt voor een
nadere verkenning van mogelijke allianties binnen het veld van uiteenlopende
betekenissen die aan het project werden verleend. Vanuit deze variëteit zocht zij naar
gedeelde betekenissen. De opdrachtgever gebruikte de verhalen voorts om de aandacht
van mensen te krijgen; ze hebben voor haar 'attentie-waarde'. Het is aantrekkelijk om
voort te bouwen op verhalen van mensen om hun verhaal meer 'aP te maken, en te
verrijken met anekdotes, kortom om haar visie levendiger te kunnen brengen. Zo'n
verhaal moet voldoende rijkgeschakeerd zijn zodat anderen zich erin kunnen
herkennen, en tegelijk een perspectief creëren in de incoherente en wanordelijke
gebeurtenissen die mensen ervaren, een verhaal dat zowel de actuele als toekomstige
activiteiten een zinvolle plaats \'crschaft (Kensen, 1995b; Shotter, 1990). Een collage is
voor managers die gevoel hebben voor management of meaning relevant.
Nabij betrokkenen signaleren dat het geen gepolijst verhaal is; ook de
'trubbels' worden besproken, Dat roept bij enkelen een lichte schaamte op en maakt dat
zij moeite hebben met verdere externe verspreiding: "De vuile was hangje niet buiten".
Bij anderen overheersen gevoelens van trots: "Kijk eens waar we al zijn en wat we al
hebben gedaan!" Het betekent een erkenning van het vele vaak 'onzichtbare' werk dat is
verzet. Het verslag wordt ook ervaren als verhelderend en confronterend. Het werkt als
een 'spiegel' die de reflectie stimuleert: "Dan lees ik over mezelf en dan denk ik: het
klopt niet wat je doet.Je zegt iets anders dan je doet" (ibid, p. 38) Ik heb het leren uit
verhalen wel eens vergeleken met het leren van vrienden (Abrna, 1995a). Vrienden
vertellen 'geschikte' verhalen die ons iets doen vanwege hun specificiteit. We ervaren
dat het verhaal ons aangaat. Deze verhalen houden ons een spiegel voor, waardoor we
onszelf anders gaan zien. Ze helpen ons om dingen helderder enlofin een ander licht te
zien, en om zaken die we vergeten waren of waarvoor we blinde vlekken hadden
ontwikkeld te ontdekken. Daar verhalen aansluiten bij persoonlijke ervaringen van
mensen, zijn zij bereid om er iets mee te doen. Praktijkontwikkeling en -verandering
ontstaan namelijk niet in de eerste plaats door het rationeel aanwenden van betere
informatie ofbeter inzicht, maar zijn geworteld in veranderingen op een meer basaal
niveau: iemand verandert door nieuwe ervaringen toe te voegen aan bestaande. Pas
wanneer iets als problematisch wordt ervaren is iemand bereid om tot een
herdefiniëring van problemen en mogelijke oplossingen te komen. Actieve participatie
in het destilleren van actiepunten vormt eveneens een gunstige voorwaarde voor
verandering.
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Op minder nabij betrokkenen die hechten aan coherentie en een zakelijke
overdracht van informatie, komt het verslag over als een 'informatieve' en 'nuttige', maar
wat 'omstandige' tekst. "Ik moet teveel doen om de essentiële informatie te krijgen", zo
luidt een reactie van zo'n lezer. Zij ofhij wenst zaken gecomprimeerd en samengevat te
zien op 2 á 3 A4-tjes. Sommigen twijfelen "of dit onder de noemer "wetenschappelijk
onderzoek" moet vallen." Er wordt immers niet op een afstandelijke toon gesproken.
Anderen zullen een dergelijke vorm juist prijzen vanwege de herkenbaarheid en
levendigheid ("Leest als een roman, ik vergat er bijna de trein door"), of zelfs vragen om
meer verbeelding ("Laat zien die onrust en onzekerheid!"). Deze lezers genieten van de
verrassende stijL Wat betreft de praktische bruikbaarheid, zullen diegenen die eraan
hechten om te veralgemeniseren "combinaties met theorieën willen maken om een
breder beeld van de totale ontWIkkeling te krijgen". Voor hen is de gevalsbeschrijving
een verkenning die nuttig is in zoverre zij als bron dient voor verdere generalisatie.
Anderen vinden het geval op zichzelfinteressant, willen er lering uit trekken, en zien
het als een "voorbeeld bij het ontwikkelen" van soortgelijke projecten. Er is voldoende
ruimte voor uiteenlopende interpretaties. Het verslag is volgens de lezers geschikt voor
velen. In dit specifieke geval worden genoemd:
therapeuten;
patiënten;
bewonersraden;
instituten als Welterhof;
onderzoekers;
verpleegkundigen;
psychiaters;
managers;
studenten;
familie en vrienden;
verzekeraars;
werkgevers.
Het verhaal vormt zo een heterogeen netwerk; een bonte, bijna carnavaleske
verzameling van actieve lezers die zich onze verhalen eigen maken, ze verder vertellen
en daarmee herschrij\'en.
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Noten
1
In hoofdstuk 21s naar voren gebracht dat dit een betwiste zaak Is. De overtuiging
genereert binnen een conventionele wetenschapsopvatting een spanning die zich voortzet In
debatten waarin de I'art pour Part en toegepaste kunde tegenover elkaar staan en de laatste
In haar strlJdvoor haar emancipatie naar voren brengt dat bruikbaar onderzoek niet per
definitie ondeugdelijk of gemakkelijk onderzoek Is.
2
Dramatische vormen zoals toneel afdans worden bulten beschouwing gelaten
vanwege een gebrek aan ervaring mijnerzijds. Dezevormen kunnen echter zeer effectief zijn,
omdat ze voor uiteenlopende publieksgroepen begrijpelijk zijn en omdat ze andere reacties
oproepen danverhalen en poêzle (zie: van Dijk en van Soomeren in Abma en Kensen,
december, 1994, p. 38-39; Rlchardson, 1993).
3
Er zijn ook auteurs die de narratieve en/of retorische strategieën van anderen
bestuderen. S. Toulmin (1990) neemt een hernieuwde belangstelling waar voor onderwerpen
die tot het terrein van de retorica behoren {po 256}. Met de belangstelling voor praktische
kennis neemt ook de belangstelling voor verhalen toe. Henk Wagenaar (1995) heeft
bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de betekenisvan verhalen voor maatschappelijk werkers
in een psychiatrische instelllng. Hij beargumenteert dat professionals door hetvertellen van
verhalen - die ruimte bieden aan ambiguïteit - morele dilemma's hanteren die zij ondervinden
in hun werk. Waar in de zojuist genoemde voorbeelden de auteur zelf buiten schot blljft, zijn
er ook gevallen waar de auteur zich ook kritisch bezint op diens eigen strategieën. T. Watson
{1995} reflecteert bijvoorbeeld In een onderzoek naar de retorische strategieën die managers
VOlgen om paradoxen te hanteren, ook op de door hemzelf gepraktiseerde strategieën om
anderen te overtuigen.
4
Dit is ook wat Marcvan Twist (1994) heeft geprobeerd in zijn 'kunstwerk'Verbale
vernieuwing. Uitgaande van de overtuiging dat de bestuurskunde niet alleen een
Instrumentele, maar ook een inspirerende functie behoort te vervullen, heeft hij gekozen voor
een verhalende stijl. Zijn pleidooi voor een bestuurskunst vindt ziJn uitdrukking in zlln
vertelkunst. Zo begint zijn boek met het sprookjesachtige "Er was eens "" de bestuurskunde"
(p. 11). Voorts maakt hij op meesterlijke wijze gebruik van metaforen.
5
Het hoofdstuk is gebaseerd op een interpretatie van rapporten door mij als lezer en
niet op een onderzoek onder meerdere lezers. Dit met uitzondering van de laatste paragraaf,
waarinverslag wordt gedaan van de reacties van lezers op een van de rapportages. Zie noot 30
van dit hoofdstuk.
6
Deze evolutionaire maniervan veranderen zet Robert Stake (1986) af tegen een
tweetal andere concepties oververanderingen, te weten een rationele en existentiële: de
eerste isgelegen in het voorzien van betere Informatie en het rationaliseren van het gebruik,
de tweede betreft het verkrijgen van een diepgaander inzicht in het 'zelf' en het vinden van
betere manieren van communicatie. Betere informatie wordt verwacht van wetenschappelijk
onderzoek In de vorm van propositionele generalisaties. Een rationeler gebruik vereist het
maken van plannen met heldergestelde doelen en tijdschema's. Het betreft hier een
instrumentele conceptie van verandering door de manipulatie van causale variabelen
teneinde geprecodeerde doelen op efficiënte wijze te realiseren. De tweede vorm van
verandering omvat zelf-reflectie door individuen en groepen In afwezigheid van beperkingen
ten aanzien van expressie. Dit is een existentiële conceptie vanverandering die uitgaat van de
mogelijkheid van mensen om te transformeren.
7
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Vergelijk dit met D. Schön's (1990)vlsle op de professionele praktijk, waarin integraal

rekening wordt gehouden met de vaardigheden die mensen In de praktijk vertonen in
onzekere, complexe en unieke situaties. Bij deze epistemologie, waarin leren plaatsvindt in het
handelen, staan twee zaken centraal: 'reflectie-in-actie' en 'weten·Jn-actie'. Weten·in-actle
verwijst naar een weten hoe te handelen dat zich In het handelen zelf manifesteert. In
tegensteJllngtot reflectie-in-actie is dit een type weten waarover we noch voor, noch na, noch
tijdens het handelen zelf gearticuleerd kunnen nadenken. Een goedvoorbeeld Is het
herkennen van gezichten en het bewaren van evenwicht tijdens het fletsen. Reflectie·ln·actie
gebeurt echter wel zeker bewust, hetgeen overigens weer niet betekent dat reflectle·in·actie
zo eenvoudig te verwoorden is. Deze opvatting van de professionele praktijk als een
handelend leren sluit aan bij de opvatting dat belefdsevaluatle een 'praktische discipline' is.

B
Dit concept kan niet één opéénvertaald worden. De term 'working' verwijst naar het
speciale domein van de kennis dat relevantis voor Iemands werk, en naar het tentatieve,
ontwikkelende karakter ervan. Workingknowledge' Is de georganiseerde kennis die
professionals spontaan en routinematig gebruiken In hun werk. Het omvat een set van
overtuigingen, vooronderstellingen, belangen en ervaringen die individuen r/chtlnggeven In
hun werk. Het omvat ook wetenschappelijke kennis. Kennedy(1983) onderzocht hoe wetenschappelijke kennis en 'worklng knowIedge' zich tot elkaarverhouden: het verwerken van
(nieuwe) gegevens verloopt altijd vla de Interpretatie vanuit aanwezige kennis.
Ze kunnen volgens N. Denzin (1989) zijn gericht op verschillende zaken: micro,
9
macro, biografisch, situationeel, relationeel, Interactioneel, Indrlngend,incompleet,
oppervlakkig. puur-beschrijvend, beschrijvend· Interpretatief.
10
Vergelijk dit met Paula van lammeren, die naast het onderzoeksrapport een apart
boekje samenstelde voorde familieleden en vrienden van de doelgroep van het programma
dat zij evalueerde. Zie hoofdstuk 2. Ook Saskla ver der lyke volgde een dergelijke strategie In
haar onderzoek naar beelden van verzorgsters In de thuiszorg aan kankerpatiènten; naast
haar dissertatie is zij van plan om een boekje voor de verzorgsters te publiceren (In Abma en
Kensen, december, 1994).
11

Zie voordeze verschillen eveneens hoofdstuk 3.

12
De evaluatie werd in opdracht van het psychiatrisch centrum licht en Kracht
uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan het Andragogisch Instituut van de Rljksunlversl·
teit Groningen. De evaluatie werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van stichting De
Open Ankh, aangevuld met een financiële bijdrage van de opdrachtgever.
13
Een Ideaaltype verschilt van een karikatuur In de zin dat een Ideaaltyplsche
beschrijving tracht om de werkelijkheid op modelmatige wijze te representeren, terwijl een
karikatuur op licht Ironische toon spot met de werkeliJkheid. Een ideaaltype Is niet bedoeld om
de creativiteit te stimuleren, maar om de werkelijkheid in al haar complexiteit tot haar essentie
te reduceren zonder de waarheid geweld aan te doan.

14
N. Denzin (1989) onderscheidt vier typen 'thln descrlptlons': 1) everydayglosses:
vanzelfsprekendheden die mensen In hun alledaagse taalgebruik uiten; 2)social science
glosses:jargon, concepten; 3) glossed th/ckdescriptions: ervaringen dun beschreven, terwijl
iets anders wordt gepretendeerd; 4) typifled descr/pt/ons: typologieën en ideaal-typen (p. 87-).
15
In andere onderzoeken wordt ook vaak gesproken van 'de conclusies
rechtvaardigen', wat extra krachtig Is, omdat het werkwoord 'rechtvaardigen' ook nog eens
een morele lading heeft.
16

l. Richardson (1993) bijvoorbeeld doet middels een rollenspel verslag van de reacties
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die volgen op de voordracht van het gedicht 'Louisa May's levensverhaal', dat een rapportage
is van haaronderzoeksbevindingen van het leven van ongetrouwde vrouwen. Zevertelt dat
haar bevindingen door sommige collega's onder meer niet serieus worden genomen vanwege
de dichtvorm. Anderen herkennen zich juist in het gedicht.
M. Nussbaum (1990) stelt in Love's knowledge dat deze scheiding teruggaat naar de
17
klassieke strijd tussen Plato en Arlstoteles. Waar Plato zocht naar een onthecht goddelijk leven
en een leer, een kunde, eentechne om tragische situaties te bemeesteren, benadrukte
Arlstoteles dat het geluk altijd kwetsbaar Is en dat ethiek zich niet laat meten enwegen.
Arlstote\es zocht zijn heil niet biJ de Goden, maar ging te rade bij mensen die gevangen zitten
in dilemma's. Deze uiteenlopende wereldbeelden maakten dat Plato en Aristoteles
fundamenteel verschilden over de rol die literatuur zou kunnen spelen in het vinden van een
antwoord op de vraag 'Hoe te leven'. Waar P\ato fel tegenstander was van poezie, pleitte
Aristoteles voor een verruiming van middelen en receptiviteit. In navolging van Aristoteles'
ethiek propageert Nussbaum om de zintuigen te laten meespreken om nuances te erkennen.
We moeten ons open stellen, gevoelig tonen en ontvankelijk zijn. Poe zie en literatuur kunnen
daarbij helpen doorde morele en politieke verbeelding stimuleren.
18
Net als in vele populaire autoblografieên neemt de auteurde rol aan van een wijze
vaderlijke figuur die zich richt tot de lezer als zoon of nicht. Het principe van de autobiografische relatie Is die van de expert die zich wendt tot de onervaren beginneling, oudere tot
jongere, meestertot leerling, of machtige tot machteloze. De nadruk wordt gelegd op het
succes of falen, en met name hoe dat eerste te bereiken en het tweede te voorkomen. De
auteurwordt dikwijls erkend om diens prestaties. De auteur maakt een held(ln}van zich of
haar zelf (Gergen en Gergen, 1993, p. 193·194).
19
Het visuele is bij uitstek de metafoor waarin kennisverwerving In een conventionele
wetenschapsopvatting wordt begrepen. Denk aan 'het oplichten van de sluier' en het 'blind'
en dubbelblind' toetsen.
20
Dergelijke evaluaties hebben In principe geen einde; het proces van betekenisgeving
en interpretatie is immers een doorgaand proces; er Is geen finale Interpretatie. In dit geval
werd op grond van praktische overwegingen besloten om de externe evaluatie na een jaar te
beeindlgen. Dit was een mln of meer 'natuurllJk' breekpunt. Samen met de werkgroep
dachten we als onderzoekers mee over de wijze waarop de evaluatie na afloop van dit jaar kon
worden voortgezet. Naast de continue reflectie opde kwaliteit van de dienstverlening en de
tussentijdse bezinning op het project tijdens de werkconferenties werd besloten om een elk
jaar af te sluiten met eenjaarverslag in de vorm van een soort collage van fragmenten.
AI In de Jaren vijftig riep de DuitserWolfVostell de straat uit tot ziJn podium en
21
expositieruimte en organiseerde happenings. In 1954 ontwikkelde hij de zogenaamde
décollage-technlek: reklameborden met afgescheurde restantenvan politieke en commerc1êle
posters vertolkten voor hem de verscheurdheid van het nieuwe wereldbeeld. 'Auto·ongeluk' Is
een combinatie van décollage en happening. In de collage van reportagefoto's . soldaten,
militaire laarzen, autowrakken en toevallIge passanten - ziJn echte haren en stukken autoband
verwerkt. Het beeld van een ongeluk op straat Is nauwelijks te onderscheiden van een
gewapend politieoptreden. Een ongeluk Is niet alleen een alledaagse gebeurtenis, maar ook
een soclaal·polltiek proces dat personen uit verschillendewerelden bij elkaar brengt.
22
Voorbeelden vanverhalende genres zijn korte verhalen, reportages, gedichten,
essays, fabels en anekdotes.
23
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Wat de constructie van de 'Ander', de 'buitenstaander', de 'vreemdeling' verbindt is

de dubbelzinnigheid (8auman, 1993, p. 162; KrIsteva, 1988/1991; Haraway, 1994). Er is altijd
een mengeling van erotiek en aantrekkingskracht enerzijds en afgunst anderzijds ten opzichte
van de Ander.
24
D. Haraway (1994) benadrukt dat taalonderwijs en kunnen schrijven een zeer
speciale betekenis heeft voor 'gekoloniseerde groepen', Juist. omdat het schrift zo cruciaal is in
de westerse mythe van onderscheid tussen orale en schriftelijke culturen, tussen primitieve en
beschaafde mentaliteiten en, meer recent, In de uithollingervan hebben deze niet
bevoorrechte groepen altijd groot belang gehecht aan de politiek van schrijven. Debatten
over de betekenissen van het schrijven, zijn dus een belangrijke vorm van politieke strijd. Het
politieke belangvan het schrijven is terug te vinden In de poêzie en prozavan Amerikaanse
gekleurdevrouwen. Deze gaan herhaaldelijk over het schrijven zelf, overtoegang krijgen tot
de macht om betekenis te geven. In hun poging om anders te schrijven, verlangen sommige
feministes onschuldig terug naar de heelheid van pre-schrlftelJjke cultuur. Haraway pleit
daarentegen voor een niet-masculiene en niet onschuldige schrijfwijze Cp. 135).
25
l. Richardson (1990) benadrukt dat een wat zij noemt 'coJlectlefverhaal' - een
verhaal waarbij een gemarginaliseerd individueel leven staat voor een gemarginaliseerde
groep, al dan nIet georganiseerd - transformatleve mogelijkheden In zich bergt. Het kan het
Isolement en de vervreemdIng die velen ervaren doorbreken, en bijdragen aan de
bewustwording dat iemand niet alleen staat. Het schept emotioneleverbondenheId zonder
dat mensen elkaar direct kennen. Het gedeelde bewustzIjn schept mogelijkheden voor sociale
actie namens een collectief, en daarmee mogelIjkhedenvoorsociale transformatie (p. 26). D.
Haraway (1991/1994) wijst op de transformatieve kracht van de hervertelllngen van het
verhaal van de inheemse vrouw Mallnche, moeder van de mestiezen voor de constructie van
Chlcana·ldentlteiten (p. 136), Sister Outsider als voorbeeld van de hoop om als buitenstaander
te overleven (p. 137), en de cyborgs in science flctlon verhalen en films zoals bijvoorbeeld
Rachelln 8/ade Runneren de vier genotypes in The FemaleMan om op productieve wijze
Invulling te geven aan het doolhof van dualismen (p. 141 e.v.).
26
Of het hier gaat om godinnen dervruchtbaarheid dan wel om danseressen in dienst
van sJamannen (priesters) is onzeker. Misschien heeft de kunstenaar van de hier afgebeelde
vrouwenfiguur alleen de beweging van het hoofd Willen vastleggen.
27

Naarvoorbeeld van Sandra Kensen (maart, 1995c).

28
Een inspirerend voorbeeld Is de intelligente wijze waarop S. Relnharz in Becominga
socialscientlst(1979) vertelt over de onderzoeken die haar bewust maakten van wat het
betekent om onderzoeker te zijn en hoe ziJ hierin haar weg vindt.
29
De auteur Is mijns Inziens niet 'dood' zoals sommigen beweren; want hoe open de
tekst ook Is en hoezeer de auteur het eigen gezag ook relativeert, zij of hij blijft uiteindelijk
degene die schrijft en behoudt daarmee een stukje autoriteit. Wel kunnen pogingen worden
gedaan omeen tekst gezamenlijk te schrijven. Door deze bijvoorbeeld in een conceptueel
stadium met elkaar te bespreken, zoals we dat d ed en op werkconferenties.
30
Naast de reacties van nabij betrokkenen baseer ik me op eentwintigtal reacties van
een heterogene groeplezersdie een kleine vragenlijst daaromtrent invulde. Er werden drie
vragen gesteld, te weten: 1) Wat vindt u van de voortgangsnotitie7; 2) Wat kuntu metde
voortgangsnotitie 7; en 3) Aan wie zou u de voortgangsnotitie geven? De respondenten
konden een serie antwoorden aan kruisen, en erwas ruimte voor een vrije reactie.
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7

Beleidsevaluatie als een waarde(n)volle praktijk
"Waar de postmodcmc geest ziel! van bewust is, is dat er problemen zijn
inliet mellselijlu CII sociale leven zonder goede oplossingen, l~rollllels die
niet gladgestrehen kUlI/lCII worden, ambivalenties die meer zijlt dali

Uliguistisclie blunders die sc11reeUWClI om gecorrigeerd te worden,
twijfels die niet weggereguleerd }numen wordelI, morele angsten die /liet
l11et behulp van door de rede gedicteerde recepten worden verzacht, laat
staan gcucze/1. De poslmodcmc geest venvaclit lIiet langer een allesoverIwepelcnde. totale Cllultieme formule voor ecn levcn zonder ambiguiteit,
risico's, gevaar ell jouten, en verdcnlu elke stem die anders belooft ... De
postmodemc geest heeft ziel! verzoend met liet jdee dat de rommeligheid
vau de menselijhe bestemming onder 01lS blijft. n (Bali mail, 1993, p. 245)

7.1

Inleiding

Deze studie is verricht vanuit de overtuiging dat beleidsevaluatie, ondanks de
gesignaleerde tekortkomingen, een waarde(n}volle praktijk kan zijn, en vanuit het
verlangen om de beleidsevaluatie een meer eigentijds, democratisch en ethisch gezicht
te geven. Eigentijds in de zin dat het beter aansluit bij onze postmoderne conditie
waarin pluraliteit het sleutelwoord vormt. Een beleidsevaluatie die niet recht kan doen
aan de verschillen die mensen vandaag de dag beleven en ervaren is in mijn ogen weinig
betekenisvol en kan geen praktisch bruikbare kennis leveren. Een evaluatie kan
democratisch zijn in de zin dat belanghebbenden infonnatie krijgen, invloed kunnen
uitoefenen en vanaf begin tot eind meesturen in het proces van evaluatie. Een evaluatie
kan ethisch zijn door ons gevoelig te tonen voor onrechtvaardigheden en het zinloze
lijden in de individuele levens van anderen, door hen niet bejegenen als objecten, maar
als competente en volwaardige partners. Gezien de onbenutte potentie van beleidseva~
luatie, achtte ik het relevant om te verkennen hoe de beleidsevaluatie verrijkt kan
worden met noties uit het postmoderne denken. Uitgangspunt was dat het postmodernistisch gedachtengoed meer betekent dan een 'crisis', 'verlies' en 'verval' van waarden.
Het belang ervan is wat mij betreft gelegen in de decentrering van het (Carthesiaanse)
subject door de aandacht te vestigen op taal, andersheid en lichamelijkheid; \vij worden
geschreven door discoursen en geconstitueerd door waarden, emoties en de relaties met
anderen. Het postmodernisme bevestigt onze (klein)menselijkheid en eindigheid, en
maakt ons bescheidener in onze ambities. Het confronteert ons met de onvermijdelijke
ambiguïteit, en leert ons verschillen te koesteren in plaats Van te normaliseren of te
tolereren. Een postmoderne wetenschap gaat en'an uit dat kennis de uitkomst is van
een sociaal~politiek proces geconstitueerd in beeld en taal en stelt onderzoekers samen
met anderen als actieve 'betekenisschappers" verantwoordelijk voor hun constructies.
~Hjn interesse kwam tot uitdrukking in de centrale onderzoeksvraag, die
luidde: Hoe hall be/eidsevaluatie worden verrijht met postmodemistîsche theorieën, en welhe
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implicaties heeft dit \'oor beleidsevaluatie? Om niet in algemeenheden te blijven hangen en
abstracte noties te concretiseren en te doorleven vanuit een terrein waarin ik mij
inhoudelijk thuis voel, beperkte ik mij voornamelijk tot gevallen in de zorgsector. De
hoofdvraag werd in vier deelvragen uiteengelegd. Deze zijn in de voorgaande twee
delen beantwoord: in deel A verkende ik dominante en onderbelichte discoursen en
discursieve praktijken; in deel B behandelde ik een drietal controversen rond
responsieve beleidsevaluatie. In de introductie beloofde ik de lezer de eindjes weer aan
elkaar te knopen in het slothoofdstuk. Hier zal ik proberen om deze belofte in te
\villigen.

7. 2

Discoursen en discursieve praktijken

Beleidsevaluatie is een product van het modernisme dat wortelt in de l8e
eeuwse Verlichting. Probeer de praktijk van beleidsevaluatie te definiéren en vroeger of
later spreek je over de rationalisering van de samenleving op basis van wetenschappelijke kennis. In weerwil tot deze grootse ambities doen zich echter tekortkomingen voor.
Onderzoekers hebben deze verschillend gedefinieerd afhankelijk van het discours!manieren van schrijven en spreken - dat zij praktiseren. In het eerste deel van deze
studie zijn deze definities en de daaruit voortvloeiende antwoorden om deze
tekortkomingen te ondervangen onderzocht. De verkenning toont dat het landschap
van de beleidsevaluatie wordt gedomineerd door een systeem-analytisch en kritischtheoretisch discours. Daarnaast zijn onderbelichte discoursen gesignaleerd. Ze worden
hieronder kort besproken.

Dominante discoursen en praktijken
Het systeem-analytisch discours kan worden gezien als de dominante
redeneervorm van dit moment. De typische vraag in deze beleidsevaluaties luidt: Zijn de
beleidsdoelen gerealiseerd en zijn de uidwmsten toe te schrijven aau hel beleid? Onderzoekers
beginnen hun evaluatie met een specificatie en operationalisering van de doelmiddelen-relatie, en worden hierbij geconfronteerd met het feit dat er dikwijls
meerdere, soms tegenstrijdige en niet helder gespecificeerde doelen te onderkennen
zijn. Een manier om hier mee om te gaan is om zelf als onderzoeker doelen te
specificeren, bijvoorbeeld op basis van beleidsnota's, of om de vaak speculatieve vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het beleid te rationaliseren op basis van
reeds getoetste sociaal-wetenschappelijke theorieèn. Eventueel wordt het uitvoeringsproces gevolgd (monitoren) en beoordeeld in het licht van de plannen. Beleidsprogramma's voltrekken zich echter niet in een vacuüm, maar worden beinvloed door sociale,
politieke, en economische instituties en activiteiten. Dit wordt vooral duidelijk als het
gaatom grootschalige beleidsprogramma's die moeilijk te controleren zijn, zoals de in
hoofdstuk twee besproken evaluatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Almere laat
zien, en minder als het gaat om kleinschalige beleidsprogramma's voor een specifieke
doelgroep, zoals bijvoorbeeld de eveneens in hoofdstuk twee gepresenteerde evaluatie
van de preventieve cursus voor eenzame weduwen illustreert. Maar zelfs daar blijkt het
202

moeilijk om 'harde' causale uitspraken te doen over de oorzaak van het succes of falen.
Dit wordt toegeschreven aan de moeilijkheden die de onderzoekers ondervinden bij het
uitvoeren van experimentele designs: zelfs een polder blijkt geen ideale 'proeftuin'.
Betere methoden moeten oplossingen bieden. Maar technisch betere gegevens
garanderen niet dat deze gegevens ook daadwerkelijk worden benut in de
besluitvorming. Daarom worden pogingen ondernomen om de bruikbaarheid van
kennis te optimaliseren door te investeren in de overdracht en communicatie van
bevindingen. Toch zal niet elke onderzoeker zich aan deze in hun ogen buiten-wetenschappelijke activiteit wagen~strikt genomen behoren wetenschappers niet te
interpreteren en betekenis te verlenen aan de data.
Niet in alle gevallen worden beleidsdoelen als gegeven beschouwd. Zij die
werken vanuit een kritisch-theoretisch discours menen dat economische criteriaeffectiviteit en efficiêntie - vaak niet adequaat zijn om beleid te beoordelen. Ze baseren
zich hierbij op de principiêle kritiek dat beleidsevaluatie door haar gerichtheid opde
tijdige invoering van informatie in de beleidsvorming is verworden tot een technisch en
analytisch procédé. Door het technocratische karakter zouden publieke discussies over
beleidsbeslissingen niet langer betekenisvol zijn voor gewone burgers. Zij menen dat de
vraag naar de effectiviteit en efficiêntie zou moeten worden uitgebreid met de vraag: Zijn
de beleidsdoelen en in te zellcn middelen verdedigbaar uit normatiefoogpunt? Verschillende
waardensystemen en rationaliteiten - naast economische ook juridische, wetenschappelijke en politieke - kunnen maatstaven leveren ter beoordeling van het beleid en
tezamen een totaaloordeel genereren. Dat de oproepen voor een verbreding van de set
van beoordelingscriteria tot voor kort weinig effect hebben gehad, moet volgens hen
worden begrepen in het licht van de institutionele context en de op het spel staande
belangen. Het normatief discours neemt deels afstand van het systeem-analytisch
discours. Beleid zou gericht moeten zijn op de vonningen instandhouding van
instituties in de leefwereld die dienen ter ondersteuning van de systeemwereld. Hoewel
er kritiek is op de kolonisering van de leefwereld door de instrumentele rationaliteit van
de systeem wereld, wordt de wetenschappelijke rationaliteit niet verlaten, maar
aangevuld met criteria en maatstaven uit andere rationaliteiten.
Afgezien van deze verschillen wordt er in beide discoursen vanuit gegaan dat
het doel van wetenschappelijk onderzoek is om de werkelijkheid te ontrafelen, en om
door te dringen in het causale mechanisme van de werkelijkheid. De belangrijkste
implicatie van deze opvattingen over wetenschap en kennis is de onderkenning dat er
objectieve oplossingen zijn voor sociaal-maatschappelijke problemen en dat deze
kunnen worden ontdekt door het gebruik van methoden der wetenschap. En hoewel we
niet direct toegang hebben tot de werkelijkheid vanwege onze imperfecte waarnemingsinstrumenten, is de werkelijkheid in principe toegankelijk en objectiefkenbaar. Dit
betekent dat er alles aan wordt gedaan omde indruk te vestigen dat beleidsevaluatie,
ook al vindt het plaats in een politiek-geladen context, een 'rationele' en 'wetenschappelijke' ondernemingis. Verondersteld wordt dat het mogelijk en essentÎeel is om als
onderzoeker een afstandelijke, non-interactieve positie in te nemen ten opzichte van het
onderzoeksobject. De epistemologie is dualistisch in de zin dat subject en object,
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cognitie en emotie, feiten en waarden als homogene grootheden tegenover elkaar
worden geplaatst. Verder geldt dat het subject transparant moet zijn voor zich~ of
haarzelf, dat wil zeggen dat het moet beschikken over een bewustzijn dat de rede kan
zuiveren van de onrede. De methodologie speelt hierbij een belangrijke rol, zij reguleert
namelijk zowel de vertekening aan de kant van de onderzoeker als de verstoring door
het onderzoeksobject aan de andere kant. Het regulerende ideaal van objectiviteit vormt
de basis voor de scepsis tegenover kwalitatieve onderzoeksmethoden. Deze kunnen
daarom alleen worden getolereerd als verkenning of ter aanvulling op de
kwantificerende onderzoeksmethoden. Hetzelfde geldt voor het doen van beleidsaan~
bevelingen. Alleen zij die belang hechten aan de benutting van gegevens zullen hiertoe
overgaan. Gezien de aard van de besluitvorming in organisaties wordt erop gewezen dat
gegevens vaak niet op instrumentele, maar op strategische of symbolische wijzen
worden gebruikt.
Samenvattend kan worden gesteld dat het systeem~analytische discours de
dominante redeneervonn is Van dit moment. Problemen worden gedefinieerd in termen
van een gebrekkige methode entof geringe bruikbaarheid van gegevens. Nu nog niet
maar eens, zo wordt er geredeneerd, zal het mogelijk zijn om de samenleving op grond
van wetenschappelijke kennis te sturen. Dat wij sociale gedragingen niet kunnen
verklaren en voorspellen is slechts een tijdelijke imperfectie, en dat wij de beschikbare
kennis niet benutten is slechts een kortstondige dwaling op de weg naar perfectie: in
principe zijn maatschappelijke problemen oplosbaar). Betere methoden vormen
daartoe de uitkomst.

Onderbelichte discoursen en praktijken
Het is Robert Stake (1975) die er, mede geinspireerd door de discussies in een
informele groep onderwi.jskundig evaluatoren, geleidelijk van overtuigd raakt dat de
focus van evaluatie moet worden verbreed van uitkomsten naar de interactieve
processen en context. Elke onderzochte situatie moet worden beschouwd als een uniek
geval waarin personen een centrale rol vervullen. Stake is geinteresseerd in de acties die
zij ondernemen. Zijn centrale vraag luidt: Welfle lmelptmtel1 ervaren betroldunen in deze
specifieke situatie? HoewelStake onderstreept dat evaluatie meer is dan beschrijven,
wenst hij zelf geen oordeel over het beleid uit te spreken. Hij ondersteunt anderen in
hun oordeelsvorming door het aanreiken van verhalen die 'plaatsvervangende
ervaringen' oproepen en de 'naturalistische generaHsatie' bij lezers faciliteren. De
responsieve benadering vloeit voort uit de wens om recht te doen aan waardenplurali~
teit en om bij te dragen aan de ontwikkeling V;ln de praktijk door een beroep op de
specifieke (ervarings~ )deskundigheden van betrokkenen. Op basis van empirisch
onderzoek mag worden verwacht dat door uit te gaan van de vermogens en kennis van
betrokkenen de kans op acceptatie van kennis wordt vergroot en de weerstand die
evaluatie oproept afneemt (Greene, 1988ab). Met het praktische argument dat men niet
alleen zorgvuldig moet overwegen welk soort gegevens relevant zijn, maar ook voor wie
deze informatie is bedoeld, introduceert Stake tevens een politieke stijL In zijn ogen is
namelijk niet alleen de beleidmaker eigenaar van de informatie, maar vooral de lokale
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belanghebbenden, waaronder de beleidsuÎtvoerders (in geval van bijvoorbeeld een
onderwijsevaluatie zijn dat onderwijzers en docenten) en de doelgroepen waarvoor het

beleid is bedoeld.
Egon Guba en Yvonna Lincoln interpreteren Stake's voorstel voor responsieve
evaluatie als een pleidooi voor een democratische en ethische werkwijze; het begrip
'responsieP betekent voor hen dat evaluatie in samenspraak met en vanuit respect voor
anderen tot stand komt. Guba en Lincoln (1989) zijn geïnteresseerd in de
uiteenlopende betekenissen die verschillende belanghebbenden toekennen aan beleid,
Hun centrale vraag luidt: We/ke betelunissen verlenen belanghebbenden aan hel beleid?
Actieve participatie van belanghebbenden als partners (versus infannatieverstrekkers)
is Van belang, omdat dit de reikwijdte van de evaluatie verbreedt en betrokkenheid
genereert. De betekenissen - geordend naar claims, concerns en issues - vande
verschillende belanghebbenden worden geinventariseerd en in verband gebracht met
de achterliggende waarden. Deze worden in een dialoog met elkaar geconfronteerd;
belanghebbenden worden uitgenodigd om te reageren op elkaar. en argumenten te
geven. Verschillen over het beleid en de wenselijkheid van veranderingen worden niet
opgelost door louter rationele argumenten, maar door politieke onderhandeling.
Uiteindelijk wordt een 'onderhandelingsagenda' met issues opgesteld en ingebracht op
een onderhandelingsbijeenkomst met meerdere belanghebbenden. De evaluator treedt
in deze onderhandeling op als bemiddelaar en facilitator~ deze moet de voorwaarden
scheppen die nodig zijn voor een open onderhandelingsproces tussen gelijkwaardige
gesprekspartners. Naar venvachting wordt het proces beëindigd wanneer consensus is
bereikt over onopgeloste issues of, indien dit niet mogelijk is, er overeenstemming is
o\'er een minimaal aantal betekenissen. Dus zelfs al ontstaat er geen consensus of
gedeelde constructie dan nog kan de evaluatie resulteren in een verhoging van het
wederzijds begrip en het zelf-inzicht en in een reconstructie in de zin dat men 'beter' is
gelnfonneerd in vergelijking tot voor de evaluatie.
Beleid is in de ogen van besproken auteurs geen instrument, maar een
discursieve praktijk die vorm krijgt in een samenspel tussen vele actoren die handelen
op grond van uiteenlopende betekenissen. Mensen zijn actieve constructors Van 'de'
werkelijkheid: zij interpreteren en creeren hun werkelijkheid in interactie met elkaar.
Hierin spelen persoonlijke ervaringen en 'tacit knowiedge' (stilzwijgende kennis) een
belangrijke rol. Kennis is uitgaande van deze opvattingen de uitkomst Van een sociaalpolitiek onderhandelingsproces waarin de interactie tussen object en subject
onvermijdelijk is. Uitgaande van beleid als een discursieve praktijk richt een
responsieve evaluatie zich op het \'erhelderen van specifiek beleid in lokale contexten.
Uitgangspunt is de constatering dat als een beleid is toegesneden op een bepaalde
situatie dit nog niets zegt over de waarde ervan onder andere omstandigheden. Het
succes of falen van beleid Is altijd afhankelijk van lokale contexten, lokale
belanghebbenden, en lokale waarden. Daar oplossingen variabel zijn en geen algemene
strekkingskracht bezitten is de taak van een responsieve evaluator primair gelegen in
het interpreteren van unieke situaties. Het is de lezer/gebruiker die uiteindelijk het
beste kan beoordelen of kennis overdraagbaar is van de bestudeerde naareen andere
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context. Er is altijd een vertaalslag nodig, een aanpassingen afstemming op de
specifieke eisen van een bepaalde situatie. Niet alleen het concept van generalisatie
wordt hiermee geherformuleerd, dat geldt eveneens voor het daar nauw mee verweven
concept van causaliteit. Alleen patronen van elkaar wederzijds beinvloedende
gebeurtenissen kunnen iets van de complexiteit van beleid inzichtelijk maken. Hiermee
wordt indirect afstand genomen van eenvoudige manipuleerbare sturing.
Onderwijskundige evaluatoren in de Verenigde Staten definiëren
tekortkomingen in beleidsevaluatie in termen van een eenzijdige management bias,
geringe mogelijkheden tot participatie en een objectivering van menselijke relaties.
Antwoorden worden niet gezocht in een verdere optimalisering van methoden en
overdracht van kennis binnen de kaders van een positivistische wetenschap. Er wordt
daarentegen gepleit voor een interpretatieve methodologie die het inzicht (in de zin van
Verstehen) in menselijke ervaringen en betekenissen verhoogt.
Samenvatting deel A
De eerste deelvraag werd als volgt geformuleerd: We/Ile uiteenlopende betel~enissell
worden verfeendaan beleidsevafualie en hoe worden ervaren tellortlwmingen beleefd en
gedefinieerd?Op grond van mijn verkenningen kan deze deelvraag kort samengevat als
volgt worden beantwoord: Binnen de dominante discoursen heeft beleidsevaluatie de
betekenis vaneen meting of beoordeling van beleid door een evaluator als expert. De
waarde van het beldden de evaluatie worden primair beoordeeld op grond van hun
instrumentele waarde. Tekortkomingen worden gedefinieerd in termen van gebrekkige
methoden en communicatie van bevindingen en een eenzijdige vertekening dooreen te
smalle set van (economische) beoordelingsmaatstaven. Binnen het onderbelichte,
responsievediscours worden tekortkomingen gedefinieerd in termen van een
management-bias en geringe mogelijkheid voor participatie van belanghebbende actoren.
De betekenis van beleidsevaluatie heeft hier de betekenis van een intrinsieke gevalsstudie
ter verhoging van de perceptie en oordeelsvorming (Stake, Schwandt) of van een
gezamenlijke onderhandeling om tot gedeelde constructies te komen (Guba en Lincoln,
Greene, Fortuin). Verschillen tussen en binnen besproken discoursen kunnen in verband
worden gebracht met meer of minder uiteenlopende visies op beleid, kennis, wetenschap
en samenleving.,Een in het oog springende overeenkomst tussen bovengenoemde
benaderingen is dat zij de tekortkomingen trachten op te lossen binnen het raamwer k
waar de beleidsevaluatie vanafhaar oorsprong is ingekaderd. Dat geldt vooral voor de
systeem-analytische en kritisch-theoretische benaderingen. Deze discoursen bouwen
voort op het humanistische Verlichtingsproject dat uitgaat van:
mensen als zijnde rationele, coherente en autonome subjecten met een stabiele
identiteit;
wetenschap als leverancier van objectieve, betrouwbare en universeel toepasbare
kennis;
taal als een transparant en neutraal medium dat de werkelijkheid presenteert en dat
een scherp onderscheid tussen feit en fictie moge lijk maakt;
wetenschappelijke kennis als instrument ter rationalisering van systemen en
emancipering van mensen.
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Het responsieve discours neemt hier grotendeels afstand van. Daar responsieve
benaderingen goed zijn toegesneden opde pluraliteit in de hedendaagse samenleving,
en zij beloften inhouden voor een democratische en ethische werkwijze is het de moeite
waard dit onderbelichte discours nader te verkennen.

7. 3

Controversen

In deel B werd aan de hand van een drietal controversen responsieve beleidsevaluatie nader beschouwd. De controversen hadden betrekkingop: 1) de
interpretatieve methoden. 2) de democratische politiek van samenspraak, en 3) de rijkgeschakeerde gevalsbeschrijvingen. Telkens zijn deze kritisch geanalyseerd en voorzien
van voorstellen die zijn geïnspireerd op noties uit het postmoderne denken. In de
onderstaande gedeelten ga ik met name in op mijn amenderingen en voorgestelde
verrijkingen.
Voorbij methode
Responsieve benaderingen nemen net a\sde interpretatieve onderzoekstraditie
afstand van een positivistische wetenschapsopvatting en de overtuiging dat de
objectieve (natuur-)wetenschappelijke methode overdraagbaar is naar de sociale
wetenschappen. Op grond van praktische, epistemologische en ethische argumenten
wordt een pleidooi gehouden voor een fenomenologische benadering die inzicht geeft
in beleefde ervaringen vanuit het perspectief van de deelnemers zelf. De kennis die dit
oplevert is relevant voor directe belanghebbenden; omdat het ontwerp zich geleidelijk
in samenspraak met de deelnemers ontwikkelt. kan tegemoet worden gekomen aan de
behoefte aan context-gebonden infonnatie die de uniciteit van gevallen en beleefde
ervaringen van mensen erkent. Beleid wordt bestudeerd in het licht van een complex
van elkaar wederzijds beïnvloedende factoren. en daarmee wordt het succes of falen niet
alliankelijk gemaakt van een smalle set van goed operationaliseerbare variabelen. Door
ook idiosyncratische gegevens. zoals spraakmakende anekdotes en metaforen, te
verzamelen wordt een context geschapen die de informatie betekenisvol maakt. De
methode kan voorts flexibel inspelen op verschuivingen die zich tijdens het onderzoek
voordoen. In combinatie met de participatie van hen die (ervarings)deskundigzijn en
belang hebben bij de uitkomsten maakt dit een betere benutting van gegevens mogelijk.
Door het streven naar 'waarheid' en 'objectiviteit'los te laten, kan een attitude worden
aangenomen waarin gevoelens van empathie en consideratie ook een rol spelen. Dit zijn
de beloften die responsivisten ons voorhouden.
De interpretatieve methoden zoals gepraktiseerd in een responsieve beleidsevaluatie zijn vanuit een overgedragen wetenschaps- en kennisopvatting vanwege hun
vermeende subjectiviteit en geringe generaliseerbaarheid betwist. In reactie op deze
kritiek is een reeks methodische strategieën, procedures en criteria ontwikkeld. Deze
zijn door mij geproblematiseerd. Objectiviteitsprocedures gaan toch, zij het subtiel,
weer uit van waarheid en authenticiteit. Ze zijn niet adequaat, omdat ze geen recht doen
aan de constituerende rol die onze ervaringen, venvachtingen en vooringenomenheden
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spelen in het interactieve proces van betekenisverlening. Emoties, ervaringen,
verwachtingen en vooroordelen van de onderzoeker kunnen en mogen niet worden
uitgeschakeld. Ze vormen namelijk een mogelUllslteidsvoonvaarde voor het kennen. Een
ander kritiek punt betreft de criteria ter legitimering en beoordeling van kennis.
Responsivisten claimen weliswaar ruimte voor een interpretatieve beleidsevaluatie,
maar blijven zich (met uitzondering van Schwandt) beroepen op de speciale status van
criteria als waarheidsarbiters voor wetenschappelijke kennis. De hiërarchie in
kennisvonnen blijft hiermee gehandhaafd, terwijl hier in epistemologisch opzicht geen
grond voor is. Mijn grootste zorg over het zoeken naar criteria is dat dit ons gevangen
houdt in een methodisch discours waarin toch weer wordt gezocht naar de ware en
zekere kennis. De vraag of kennis 'waar' of 'authentiek' is, vormt echter geen relevante
vraag meer wanneer men ervan uitgaat dat kennis een product is van een po1itiek~
sociaal proces geconstitueerd in taal en beelden. Eerder gaat het om de vraag of de
onderzoeker zich actiefheeft ingezet om zoveel mogelijk belanghebbenden, en met
name zij die 'slachtoffer' zijn, uit te nodigen en de ruimte te geven om hun stem te laten
horen in het proces van betekenisverlening. De uitweg is niet gelegen in het fonnuleren
van nieuwe reeksen criteria, maar in het accepteren van de basale onzekerheid en van
het toelaten van andersheid in oordeelsvorming.
Guba en Lincoln (1989) herdefiniëren het doel van evaluatie als het bereiken
van consensus. Ik heb kanttekeningen geplaatst bij de mogelijkheid en wenselijkheid
om consensus te realiseren. Goede wil en bereidheid om te praten zijn niet altijd genoeg
om verschillen te overbruggen. De taal vormt hierbij vaak een beperking, omdat of en
hoe woorden worden geladen met betekenis niet bepaald wordt door de intentie van de
spreker, maar in de interactie tussen de sprekers. Daar echter ieder zijn of haar interpre~
tatiekader heeft, kunnen woorden op zichzelf nooit voldoende zijn om begrip te
kweken. Het bereiken van een gemeenschappelijke grond is dus niet zo eenvoudig.
Dikwijls is dit ook niet nodig om tot actie te kunnen overgaan. Vaak is het onderkennen
van wederzijdse afhankelijkheden en belangen voldoende voor een vruchtbare alliantie
(een verbintenis rond een bepaald issue die verschillen toelaat op andere issues). Voorts
is het streven naar consensus of integratie dikwijls niet wenselijk. De gerichtheid op
eenheid van betekenis betekent dat dynamische (versus dialectische of oppositionele)
verschillen worden genegeerd. Dit is uit ethisch oogpunt problematisch; dat wat ahvijkt
van de dominante betekenis wordt bestempeld als anders zonder de norm zelf ter
discussie te stellen, eenmaal hier is de overgang naar marginaliseringgemakkelijk
gemaakt. Het uitsluiten van verschnten is echter onproductief, omdat andersheid op
momenten juist faciliterend kan zijn voor het doorgaande proces van betekenisgeving;
zo stelt het venvisselen van rollen {de Ander opgraven in het ZelO mensen in staat om
zich te her~positioneren en om de zaak vanuit een ander perspectief te bekijken.
Mensen worden uitgenodigd om het eigen territorium even te verlaten, om tijdelijk
even afstand te nemen van hun rol en identiteit teneinde andersheid te introduceren die
dynamiek faciliteert. Naast dit 'roteren' kan de evaluator gefixeerde betekenissen
decentreren door te 'transponeren' (gebruik maken van andere media) en te
'metaforiseren' (introduceren van andere metaforen).
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Het verwerpen van een realistische ontologie en dualistische epistemologie
impliceert niet dat we niets kunnen weten of dat kennis waardeloos is. Kennis wordt
niet verkregen vanuit een lege, abstracte, omnipotente positie, maar vanuit een
bepaalde, beperkte, wisselende positie. Kennis is daarmee partieel (niet alomvattend)
en gesitueerd. Explicatie en kritische reflectie op de eigen positie is de enige norm voor
onderzoekers die deze visie onderschrijven. Dit houdt in dat we ons bezinnen op \vie
\vij zijn, en wat dat betekent voor de kennis die wij construeren, Niet door het afleggen
van schuldbekentenissen of door een steriele vonn van identiteitspolitiek die vaste
groepsidentiteiten en categorieën bevestigt, maar door als onderzoeker per situatie een
plaats te construeren die leidt tot kritische ondervraging, destabilisatie en hercodering.
In concreto betekent dit dat de onderzoeker voor zichzelf nagaat waar hij of zij in eerste
instantie een verbond mee wil aangaan, Ik voel mezelfbijvoorbeeld altijd meer
aangetrokken tot degenen die pijn en lasten ondervinden van hun uitsluiting, zonder
hun ervaringen te romantiseren, Dat zou immers slechts hun slachtofferschap
bevestigen, Ik probeer hen aan te spreken op hun mogelijkheden en competenties, en
daarmee te laten zien dat zij niet gefixeerd zijn in hun identiteit; in mijn relatie met
bijvoorbeeld de deelnemers van het project arbeidsrehabilitate trachtte ik te
benadrukken dat patiënten niet samenvallen met hun psychiatrische ziekte, maar dat zij
als persoon veel meer zijn, Mijn affiniteit met gemarginaHseerden bepaalt niet alleen of
ik op een bepaalde opdracht en vraag inga, maar eveneens waar ik mijn onderzoek start,
en welke betekenissen extra worden belicht. Het impliceert niet dat ik me volledig
afsluit voor andere meer dominante betekenissen. Wel worden specifieke accenten en
kleuringen aangebracht, gearticuleerd en voor zover mogelijk bereflecteerd,
De tweede deelvraag van deze studie luidde: Hoe hall eell evaluator interactieve
processen van betehellisverleningJaciliterell? Voor zover het mogelijk is om deze vraag
bondig te beantwoorden, kan worden gesteld dat ter behoud van différance moet
worden afgezien van methoden, procedures en criteria die kennis centreren. Dit
impliceert een verlating van het bekende terrein van de epistemologie ende
methodologie, en een verkenning van het onzekere terrein van de kennispolitiek. Het
gaal hier niet om het vaststellen van de waarheid of authenticiteit van kennis, maar in de
eerste plaats om het zoveel mogelijk openhouden van processen van betekenisgeving,
Dit vraagt om behoud van dubbelzinnigheden en ambivalenties, Eventuele fixaties
kunnen worden gedeconstrueerd door de introductie van andersheid, Deze openheid
voor andersheid kent een ethische en esthetische inspiratie om zich te laten verrassen
door dat Wat zich niet laat herleiden tot het Zelf en het Zelfde. Goede ervaringen werden
opgedaan met een combinatie van roteren, transponeren en metaforiseren, Wat
wanneer en bij wie het beste werkt, is niet met zekerheid te zeggen, Het is op
onverwachte momenten en op grond van ogenschijnlijk minieme opmerkingen of
gebeurtenissen dat mensen andersheid toelaten. Ervaring leert dat een combinatie en
herhaling vruchtbaar is, omdat de vonn en de momenten van persoon tot persoon
verschillen, Zoals gezegd betekent de bepleite verschuiving naar een kennispolitiek een
afscheid van prescriptieve methodische strategieen, procedures en criteria. Dit
impliceert niet dat ons de mogelijkheid wordt ontnomen om kennis over te dragen aan
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beginnend onderzoekers en studenten. Het betekent wel dat we ons moeten afvragen
hoe we het methodologie-onderwijs beter kunnen afstemmen op de notie dat kennis
niet procedureel, maar relationeel van aard is, en dat het doen van onderzoek dus
morele en sociaal-politieke dimensies kent. Gedacht kan worden aan het vertellen van
verhalen, zoals in de zijteksten van hoofdstuk vier en vijf. Verhalen zijn immers bij
uitstek geschikt om plaatsvervangende ervaringen te faciliteren.
Politiek der verschillen
De inzet van responsivisten is om kennis te democratiseren om mensen
(zelObewust te maken, en hen in staat te stellen om op grond van bewustwording
zelfstandig actie te ondernemen ten behoeve van sociale transformatie. Guba en Uncoln
(1989) willen dit bereiken door het organiseren van een gezamenlyl! proces van
'onderhandeling'. Zij menen dat informatie uit evaluaties toe be hoon aan hen die er
belang bij hebben, ook al hebben zij er niet voor betaald. Voorbijgaan aan
belanghebbenden die het beleid daadwerkelijk uitvoeren laat hun
(ervarings)deskundigheid onbenut en is een teken van een gebrek aan respect en
waardering voor het werk dat zij doen. Een dergelijke werkwijze mag op het eerste
gezicht snel en efficiênt lijken, het niet actief betrekken van belanghebbenden verkleint
de kans op draagvlak voor de bevindingen en is op de langere temlijn vaak weinig
productief. In de hedendaagse samenleving waarin pluraliteit een centrale plaats
inneemt en gezag niet meer klakkeloos wordt geaccepteerd is het ontoereikend om uit
te gaan van consensus over doelen. We worden geconfronteerd met een bonte variêteit
van levensvormen en overtuigingen; representatie is niet langer gegarandeerd nu
mensen niet meer zijn onder te brengen in traditionele en vaste categorieên. Mensen
nemen niet genoegen met een werkwijze die niet serieus zoveel mogelijk op het spel
staande waarden en belangen betrekt en meeweegt. Het is op grond van deze ethische,
politiek-sociale, sociaal-culturele argumenten dat evaluatie als een gezamenlijke
onderhandeling wordt voorgesteld.
Een dergelijke onderhandeling begint met het identificeren van hen die een
belang hebben in de evaluatie van het beleid. Dit is overigens, net als het ontwerp, een
voortrollend proces; de onderzoeker weet niet op voorhand wie belanghebbend zijn. In
eerste instantie zal de onderzoeker in overleg treden met de opdrachtgever, gaandeweg
zullen ook anderen een inbreng krijgen in het vaststellen van wie belanghebbend zijn.
Hierbij moet de onderzoeker er op attent zijn dat niet allen zich profileren als
belanghebbende, bijvoorbeeld omdat zij liever onzichtbaar blijven. Speciale aandacht
dient uit te gaan naar hen die 'slachtoffer' dreigen te worden, bijvoorbeeld omdat zij een
deel van hun autonomie dreigen te verliezen. Guba, en voorallincoln tonen zich
hiennee gevoelig voor de minder welgevallige kanten van uitsluiting: de pijn,lasten,
ontberingen en het lijden. En ofschoon ik deze (politieke) positie onderschrijf, meen ik
dat het vruchtbaarder is om in plaats van machteloosheid en passiviteit, uit te gaan van
competenties en het inventieve gedrag van mensen. In dat opzicht is het gepaster om te
spreken van overle\'enden. Anders dan de termen 'slachtoffer' of 'underdog' ,die vooral
het lijden benadrukken, geeft deze term aan dat gemarginaliseerde mensen, ondanks de
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lasten en ontberingen die zij moeten doorstaan, in staat zijn om strategisch gebruik te
maken van situaties. Natuurlijk, zij behoeven onze zorg en aandacht, maar ze zitten niet
te wachten op ons als hun beschenners. Door anderen aan te spreken op hun
competenties en hen niet voor te stellen als authentiek en onschuldig wordt een
romantisering van 'gemarginaliseerden' voorkomen. De keuze om extra aandacht te
geven aan overlevenden, impliceert niet dat andere belanghebbenden worden
uitgesloten van deelname. Wel zat in geval van een gebrek aan tijd entof middelen, op
grond van het relatie\'e belang en in gezamenlijk overleg worden besloten welke actoren
meedoen. Dit is een politieke keuze.
Meerstemmigheid heeft meer om het lijf dan louter een verkenning van
uiteenlopende standpunten vertolkt door verschillende belanghebbenden. De inzet is
uitdrukkelijk om een samenspraak op gang te brengen waarin partijen kennis nemen
van elkaars standpunten en deze bekritiseren, corrigeren, amenderen of uitbreiden.
Guba en lîncoln (1989) vergelijken dit met een onderhandelingsproces dat volgens de
principes van een representatieve democratie verloopt. Om medewerking te verkrijgen
zou een contract dienen te worden opgesteld. Dit biedt echter geen uitkomst. Het
paradoxale is dat het streven naar solidariteit, communicatieve interactie, en dialoog
zich uit haar aard niet laat sturen. Het denken in tennen van een contract leidt
bovendien de aandacht af van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 'open'
conversatie. Respect en vertrouwen zijn daarvoor de allerbelangrijkste waarden; deze
worden niet vanzelfsprekend geschonken, maar moeten worden verdiend door
consistent te handelen. Door de inperking van de onderhandeling tot fonnele,
representatieve overlegvormen (vertegenwoordiging en mandaterîng) wordt naar mijn
oordeel onvoldoende erkend dat juist in alledaagse conversaties onderhandelingen
plaatsvinden over posities en identiteiten, en sociale constructies van problemen
worden uitgewisseld. Ik zou de tenn 'onderhandeling' liever breed willen opvatten;
verwijzend naar het ontvouwen en verglijden van constructies in doorgaande
interacties. Wanneer we deze processen willen faciliteren, dan kunnen we een beleidsevaluatie beter vormgeven volgens de 'ritmes' van discursieve praktijken met oog voor
de micropolitiek die daar plaatsvindt. Betekenissen staan immers niet vooraf vast, maar
vormen de inzet van een sociaal-politiek proces. Indien de politieke stellingname wordt
onderschreven zal de onderzoeker met name onderbelichte betekenissen, en het
inventieve gedrag dat nodig is om te overleven belichten.
Guba en Lineoln (1989) vergelijken hun evaluatie met een proces waar
belanghebbende partijen v!a kritische deliberatie tot consensus komen. Hun
'hermeneutische~dialectiek' krijgt hiermee een sterk rationeel-argumentatieve inslag. In
plaats van een 'debat', dat altijd resulteert in winners en verliezers, kunnen we denken
in termen van een 'conversatie'. Een debat leidt tot een uitsluiting van metaforische,
retorische, speelse en belichaamde aspecten van het spreken, en heeft ongelijke
consequenties voor wie een stem kan laten horen op de 'academische marktplaats'. Zijn

communicatieve vaardighedelllliel in sterhe mate afhanhelijh van hoe erin een speclfiehe
context wordtgecommuniceerd? Waar het mij om gaat is dat de eisen die aan de
communicatie worden gesteld, het karakter krijgen van uitsluitingsprocedures. Noties
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zoals kritiseerbaarheid gaan functioneren als discursieve instrumenten waarmee
uitingen die niet beantwoorden aan heersende taalregimes gediskwalificeerd worden.
Recht doen aan verschillen vereist een verbreding van 'gesprekscontexten' . Hierbij
volstaat het niet om zelf dan wel anderen te laten optreden als spreekbuis ofbelangenbehartiger namens de Ander. Dit spreken voor de Ander komt meestal voort uiteen zorg
voor diens welzijn, maar verwordt tot macht wanneer de belangenbehartiger beter
meent te weten wat goed is voor de Ander. Beslissen voor verlamt de potenties en fixeert
de 'identiteit' van de Ander . Het gaat er niet om voor de Ander te spreken, maar om te
luisteren. Een evaluator die de stem van de uitgesloten Ander wil betrekken in een
gesprek, zal daarom altijd eerst de vraag stellen Waar voelt die ander zich comfortabel en
zeiler? Daar dit zal verschillen van persoon tot persoon, is de opgave gelegen in het
opzoeken en creèren van verschillende communicatieve contexten waarin anderen zich
op hun gemak voelen (en de onderzoeker soms misschien wat minder) om zelf het
woord te nemen. Daarbinnen zal de onderzoeker de Ander de mimte laten om 'nee' te
zeggen, ook als dit betekent dat daarmee waardevolle informatie wordt gemist.
Ik herhaal de derde deelvraag: Hoe hall eell e\'aluatoreen open conversatie creëren
waarin zij die de pijn elliasten ondervinden vanlnUl uitsluitingzelfhet woord nemen om over
hun ervaringen te vertellen? Het antwoord daarop luidt dat we de wetenschappelijke
rationaliteit van kritische deliberatie moeten relativeren om ruimte te creèren voor
andere gesprekscontexten waar slachtoffers/overlevenden op hun manier kunnen
spreken. Voorts moeten we de hoop opgeven dat een contractgaranties biedt voor een
open conversatie. Vertrouwen en respect kunnen uit hun aard niet worden
afgedwongen. Wel kunnen we als onderzoekers het goede voorbeeld geven door de
Ander op een liefdevolle manier uit te nodigen om meer te zijn dan het zelfmedelijden
en de wanhoop die zij uitstralen. Afgezien van deze accenten onderschrijf ik in grote
lijnen Guba en Lincoln's inzet voor 'empowerment' en sociale transformatie. Met
nadruk zeg ik nog eens dat het mij hierbij niet gaat om bevrijding en emancipatie in de
klassieke zin van het woord (herstel van authentieke identiteiten en posities door de
Ander te vertellen hoe en wat hij of zij moet zijn), maar om 'wordingen' die de Ander de
ruimte laten om te bewegen in richtingen die onbenoemd zijn.
Dialogische verbeelding

"Een argumentatieve rationaliteit creëert winnaars en verliezers, tenYijl
een narratieve rationaliteit werht door 'te illustreren in plaats van te
claimelt'" (van Maanen, 1988, p. 122)
Responsivisten willen hun opvattingen in hun vonn tot uitdrukking laten
komen, en opteren daarom voor rijkgeschakeerde gevalsbeschrijvingen. Zij menen dat
gevalsbeschrijvingen beter dan de gebruikelijke 'dunne' beschrijvingen de complexiteit,
gelaagdheid en dubbelzinnigheid van beleefde ervaringen kunnen overdragen.
Praktisch gezien sluiten dergelijke beschrijvingen beter aan bij de handelingsepistemologie van mensen in de praktijk. h-lensen laten zich niet zozeer overtuigen door
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propositionele kennis die zij vervolgens op instrumentele wijze toepassen. Zij handelen
op basis van hun ervaringen, belangen, waarden en gewoonten, en zullen hun handelen
eventueel bijstellen op basis van nieuwe (plaatsvervangende) ervaringen. Gevalsbeschrijvingen vormen hiervoor een goede basis en faciliteren 'naturalistische
generalisatie'. Uit politiek oogpunt verdienen gevalsbeschrijvingen de voorkeur omdat
ze geschikt zijn voor heterogene publieksgroepen. En tot slot kunnen verhalen een
goede basis vormen voor morele afwegingen, omdat ze de particulariteit en uniciteit van
een situatie portretteren en ruimte laten voor de ambivalenties die morele situaties
kenmerken.
De stijl die responsivisten ons voorspiegelen, wijkt af van de meer
gebruikelijke onderzoeksverslagen. Uitgaande van een conventionele wetenschapsopvatting zal een realistisch-objectieve rapportage worden gepresenteerd waarin alle data
worden onder gebracht in een alomvattend kader of metaverhaal. De aandacht wordt
gericht op waarneembare gedragsindicatoren uitgaande van beleid als een instrument
ter realisering van bepaalde doelen. Beschrijvingen zijn 'dun'; zaken worden benoemd
en verklaard, details en specifieke tijd- en plaàtsaanduidingen ontbreken. Erworden
feiten onthuld en gepresenteerd in een 'kunstmatige' taal die een precieze en omlijnde
boodschap zo exact mogelijk tracht over te dragen. De redeneertrant is argumentatief of
logico-wetenschappelijk; feiten en argumenten moeten de lezers overtuigen van de
juistheid van een bepaalde stelling. De waargenomen observaties worden beschreven
vanuit een extern en afstandelijk perspectief. In de monoloog van de auteur komen
anderen (in)direct aan het woord, maar slechts binnen het door de onderzoeker
bepaalde kader. De blik en het kijken hebben het primaat over het luisteren, andere
zintuigen spelen geen noemenswaardige rol. De opbouw is lineair; er vindt een
opeenstapeling van kennis plaats,en voor zover tijd en geschiedenis een rol spelen
wordt een chronologische lijn gevolgd. Het project en de evaluatie zijn gescheiden en er
wordt relatief zeer uitvoerig aandacht besteed aan de methodische verantwoording. De
rapportage eindigt met een serie (eind)conclusies en aanbevelingen.
In contrast hiermee en in navolging van responsÎ\'isten heb ik gepleit voor het
schrijven van dialogische verhalen die onze verbeeldingskracht stimuleren. De lezer
krijgt een collage waarin ruimte is voor inconsistenties, ambiguïteiten en discontinuïteiten. Er wordt gekeken naar beleefde ervaringen en gebeurtenissen die voor mensen
verschillende betekenissen hebben. Impressionistische beschrijvingen geven de lezer
door hun specificiteit en details, een plaatsvervangende ervaring en faciliteren een
'naturalistische generalisatie'. 'Natuurlijk' taalgebruik sluit aan bij de taal zoals
gesproken, en heeft een gelaagdheid die meervoudige lezingen toe laat. Verhalen wijken
af van de wetenschappelijke en argumentatieve redeneertrant; ze bieden meerdere
narratieve plots en sporen. Andere of opnieuw vertelde verhalen, versies die dominante
verhoudingen omdraaien en ontwrichten, scheppen mogelijkheden voor andere
praktijken. Daarmee stimuleren ze de verbeeldingskracht. Door situaties wisselend
vanuit een extern en intern perspectief te beschrijven, wordt gestalte gegeven aan de
meervoudige betrokkenheid en distantie. De onderzoeker verschuilt zich niet als
passieve, onschuldige onthulIer, maar positioneert zich als een actie\'e constructor.
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Andere stemmen komen veelvuldig aan het woord in een polyvocale tekst: niet alleen
door letterlijk dialogen op te nemen, maar door een patchwork van discoursen,
dialecten en genres (heteroglossia) te creéren. De focus op mensen, hun interacties en
alledaagse conversaties en de specifieke context waarin dat plaatsvindt wordt nabij
gebracht door beschrijvingen van de sferen, geuren en kleuren 4• Niet het kijken, maar
het luisteren, tasten, proeven en ruiken staan centraal. Een chronologische en lineaire
opbouw maakt plaats voor discontinue tijd- en plaatsaanduidingen. De tekst staat open
voor her-inschrijvingen van betekenissen door actieve lezers. En hiermee is de vierde en
laatste deelvraag, die luidde Welhe narratieve strategie is geschilH om ttitdnddûng te ge\'en
aan de verlangens en waarden die responsieve beleidsevaluatie informeren? beantwoord.
We hoeven heus geen romanschrijvers, kunstenaars,journalisten of dichters te
worden - die talenten, en zeker de combinatie, zijn voor slechts weinigen onder ons is
weggelegd -, maar we kunnen als het gaat om mooie, indringende beelden en
beschrijvingen veel leren van de kunst, literatuur, poëzie en journalistiek.

7. 4

Responsieve evaluatie herschreven

In deel B van dit boek heb ik een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij
het responsieve discours en laten zien hoe dit discours herschreven kan worden met
noties uit het postmoderne denken. Deze kennispolitieke opvattingen worden
hieronder in een Kleine Catechismuss , die vanzelf uitmondt in dialoog, nog eens
uiteengezet. Het is een parodie op de lijst met "principes" die Guba en Lincoln (1989)
geven om lezers eraan te herinneren aan "hoe nieuw, hoe anders dan de conventionele
praktijk en hoe krachtig deze benadering is" (p. 262). In tegenstelling tot hun oproep
zal ik er bij lezers niet op aan dringen deze Kleine Catechismus boven hun bureau te
hangen (uit het hoofd leren hoeft ook niet).

7,4,1

Een Kleine Catechismus
VRAAG: Hoe moeten wij olJSzelfbegrijpen?
ANTWOORD: Als gesitlleerde, ofbeter gezegd, geconstitueerde subjecten

die zijn opgenomen in een patroon van discoursen, heteroglossia noemde
II? dat, die ollze identiteit 1Jonnaliseren en bepalen wat mogelijh is en wat
niet.

VRAAG:Je zegt discoursen. Bedoelje meerdere?
ANnVOORD: Ja, inderdaad. Wij zijn als het ware ingescllrevell door

vele verschillellde discoursen, en dat maala dat wij in staat zijn om
meerdere talen tegelij/~ te hUllnen sprellen, Wij zijn meertalige
'polyglotten'.
VRAAG: Hoe staat zo'n polyglot ten opzichte van anderen?
ANTWOORD: Subjecten staan niet tegenover ellwar, maar zijn
onderling verbonden en afhanhelijk Wij zijn niet autonoom.
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VRAAG: Zijn we gelijlû
ANT\VOORD: Nee we versdlillen van ellwar, maar zijn wel
gelijhwaardig. Onze verschillen zijn niet uatuurlijh gegeven, maar
geconstmeerd. \Vij zijn daarbij geneigd om verscllillen te categoriseren
en te didlOtomiseren zodat er een Iliërardlie ontstaat waarin Iiel zelf
tegenover de 'Ander' staat ell 'Anders-zijn' minder waard zijn het eiWIt.
Dit proces van uitsluiting gaat gepaard met pijn, fnlstratie en
ontberingen. \Ve mogen onze ogen daar niet voor sluiten.
VRAAG: Maar zijll deze slachtoffers niet Ileel goed in staat om te
overleven?
ANTWOORD: Ja zeiler. Zij zijn dihwijls Ileel inventief, IlOewel dat vaah
lIiel wordt gesiglwleerd. \Ve zijn geneigd liet zwahlle en hulpeloze te
zien. Natuurlijh we bedoelenllel goed. Onze zorg is integer. Maar toch
zouden we er den/l ill beter aan doen om het inventieve gedrag te
1101loreren ell te stimuleren. Laat je stem maar l!Oren, ooll al worden wij
daar soms door in verlegenlleid gebradu.
VRAAG: Hoe verloopt dat COllstmerell van verschillen?
ANTWOORD: In alledaagse conversaties worden betellmissen uit
diverse discoursen ingebracht, uitgewisseld ell ge(re)collstmeerd.
Bbmell dit micropolitielle spel zullen belanghebbende actoren geridlt
zijn op liet vaststellen vall een dominallte beteIwlis ten belloeve van eell
in/nUl ogell wenselijhe actie.
VRAAG:Je spreela van betellen is. \Velile rol speelt taal llÎerin?
ANTWOORD: Naast andere symbolische tehens een relatiefbelangrijhe.
Maar na de audio-visuele wending zijn beelden wellidltnog bepalender
in de cOllstmctie van dominante bete1lenissell. Interessant is dat taallliet
een neutraal, transparant medium is om wat we llebben gezien te
representeren of onszelf uil te dm/~hen, maar een 'illslnmlent' waamlee
een bepaald perspectief op de werhelijllileid wordt geconstmeerd. Taal is
niet onschuldig.
VRAAG: Hoezo niet onsdlllidig?
ANTWOORD: De pralaijll vall liet sc1lrijven omvat de macht en
autoriteit om dominante betellenissen te (re)produceren. Daar waar taal
ell lIet benoemen mac1lt impliceren, is stilte een tellen van olJderdmlllûng.
We IWIJnen stem geven aan anderen door polyvocale te1lsten te malwi.
Door 'Ict schrijven van opell 'schrijfteIlsten' 'Wil de auteur diens gezag
relativeren CII mimte geven voor andere bete1lCnissen.
VRAAG: WaaronÎ opell te1~stell schrijven? Te1lSten decollstmerell
zic1lzelftoc11 al?
ANnVOORD: Natuurlijk Je Ilebt helemaal gelijll. Door de autonome
(grafische en pllOllisc1iC) werhing vall de tellens (talig of symbolisch)
treedt ollvennijdelijll eell verglijding vall belehenÎssell op. Tellens
(bijvoorbeeld woorden) ontlenen hUil betellCllÎs lIamelijll niet aalJ dat
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waamaar zij verwijzen of Mar een extcmc referent, maar oalt de relaties
tussen tellens. We Ilebben dan ooh geen be1lcersillg over de bedoelingen en
intenties die we willell communiceren via tebt, en zo ontstaan
'mis'verstanden, of minder negatief uitgedmla, wordt ondcrslleid
geIntroduceerd en verglijden bete1:Cllisscli. Het verschil en de dyllamiel~
val! betekenissen is door Derrida samengevoegd in de tenn difftrance.
We hUlinen hel spontane proces van decolIstmctie lIatuurlijl/ opzettelijh
versnellen. We kUllnen lezers uitnodigen om ollze tel/sten te bewerllcn,
om ze eigen te mallen. Dan wordt de te/Hl Jum tekst in plaats die van de
auteur. Vandaar die open 'scJuijftebtclI.
VRAAG: De lezer hoeft zich niets aan te treHen van de intenties vaf) de
auteur?
ANTWOORD: Nee, want de tebt is geen sluier waarachter ziell eCII

verborgen betehenis of waarJleid bevindt. Een tebt is eerder te zien als
een ollophoudelijl~ maaswerl~ dat ziel1zelf bewerht. Dat is haar

generatieve I~raelll, en dat brengt het pleziervall de tebt voort.
VRAAG: Wat voor implicaties heeft dit voor hennis?
ANTWOORD: Kennis is altijd de uitlwmst van eell onderJlalldelingspro~
ces. Interactie tusscn subject en object is onvennijdelij}~. In een
conventionele wetenschapsopvattillg wordt deze onderhandeling
verdoezeld 0111 de indmh te weIdtelI dat feiten bestaan elJ Iwnnen worden
onthuld.

VRAAG: Olwy, we staan niet buiten die onderhandeling, maar llOe
}uI/men we ollze 'tennis dali verantwoorden?
ANTWOORD: Kennis vindt haar legitimering niet in eell set van

methodische strategieën, maar in de ltritisc1le reflectie op en arlicidering
van de eigen mobiele positie(s) van de onderzoe1~er; deze }wn zichlliet
losmaitelI van veelal stilzwijgende hennis gevomld door ervaringen,
verlangens ell waarde)!. Waarden elJ emoties (zij vonnen de belichaming
van waarden) hoevel111iet negatiefgeduid te worden in termen van blinde
reacties, bias of ideologie, maar Zijll te zien als de llIogelij1d!eidsvoor~
waarden om te IWlllen. Respol1sivisten hebben zich gecommitteerd aan
een set van waarden waarin liet zich inzetten voor de mens die
'slachtoffer' is geworden van uitsluiting eell prominente plaats hllleemt.
Dit heeft hele concrete implicaties.
VRAAG: Voor dc 'onderhandeling' over llel te evalueren beleid
bijvoorbeeld?
ANTWOORD: Ja. Vaall wordt alleen met besillitvonners, geldschieters
en managers gesproJwl. En als anderen worden betroHen dan alleen als
infonnallten of verstrehJlCrs van gegevens. Maar llel is mogelijh om er
een gezamenlijh proces vall te mahen waarin anderen worden benaderd
als actieve partners in de evaluatie. Daar lIiet iedere inbreng automatisch
even serieus wordt genomen en om dil proccs eerlijll te doen verlopell stel
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ih voor om onderbelichte betehenissen extra aandacht te geven en 01)1
diverse communicatieve contexten op te zoellen en te creëren om ooh niet
gehoorde stemmen een plaats te geven.
VRAAG: Wat betelmlt dit voor de status van wetensdlappelijlle hellnis?
ANTWOORD: Er is in mijn ogell geen llièrardlie in 1mmisvonnen in
epistemologische zin (meer of minder waar). \VeI zijn bepaalde
helluisvormell meer of minder relevant ill pral:tische zin. We hUlI/leli 'de'
werhelijJdleid (van beleid) bijvoorbeeld proberen te vallgen in fonnele ell
causale proposities. Maar het is de vraag of deze formele hennis goed
aallsluit bij de prahtijh. I1l deuh van niet. I1l den/l dat co1ltext-gebondel1
Immis, inclusief anehdotische en metaforisdlC elementen. beter aansluit
bij de ervarillgs1wlllis en de handelingsepistemologie van betrohltenen.
VRAAG: Komt daar je voor1leurvoorverhalen uil voort?
ANTWOORD: Ja. Mensen begrijpen zichzelf middels ver11Qlen. Verhalen
geven betehenis aan feiten die 01lS anders lwud laten. Dus als we ellwar
verhalen vertellen dan maileli we dllidelijh waarom iets belangrijh voor
OIIS is. Bovendien 'mnllen verllQlen beter Ititdndl1lÎng geven aan de
ambivalenties die we dagelijhs ervaren. Verllalen zijn dus bij llÎtSte1l
gesdlilu voor evaluaties; daar gaat liet immers 0111 een bezinning op en
collversatie over de waarde van wat we doen.
VRAAG: Waartoe dienen deze verhalen?
ANTWOORD: Om de hoop op een beter leven voor met name lIen die
buiten gangbare categorieën vallen levend te JlOuden door liet verbeelden
van onverlmlde beteJwlissen ell mogelijhheden.
VRAAG: Is dit niet een beetje naref en onrealistisch gezien de opmldwllde
rationalisering in onze hedendaagse samenleving?
ANTWOORD: Nee Ilaar mijn overtuiging niet. Hoewel ill mijn ogen niet
wil sluiten voor de minder welgevallige kanten van de postmodentisering. zie lil tegelijll 1lansen voor een benadering die uitgaat van
vertrouwen en respect voor mensen. Laat ilt dat in de volgende paragraaf
verder uitleggen aan de hand van mijll ervaringen in de zorgsector. Eerst
IlOg eell paar concrete aandaciltsplilltell i" de vorm van eell 'clledtlist'
voor responsieve evaluatie (die pas een 'echte' c"eclllist wordt, wanlleeru
er als lezer mee aan de haal gaat).

7.... 2

Een Checklist voor responsieve evaluatie
Bepaal of de condities aanwezig zijn vooreen open conversatie: Is er roldoende
wederzijds vertrouwen, willell anderC/1 hlill zorgen, onzeherJledCli en kwetsbaarhedCli
toevertrOlOl'ell? Is er voldoende respect, dat wil zeggen achtillg voorde persoonlijkheid vall
anderen? Is er bereidheid omgezllmelilijll verwltwoordelijklJeid te dragen voorde e\'aluatie?

Identificeer samen de belanghebbenden: Wie profiteren vall het beieidlWieo'lder\'inden
(onbedoeld) de ,wdelell ell hoe weten zij teoverle\'ell? Voorwelhe publieksgroepen is de
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emluatie primair bedoeld? Met welke belanghebbende start de e\'aluatie?
Bepaal gezamenlijk de gesprekscontexten waarde e\'aluatie kan plaatsvinden: Waar
voelen diverse belanghebbendell zich zeker, comfortabel efl op hungemall om zelf te spreken?
Is erWJ terrein waardi\'erse belanghebbendell elkaaropenlijlt kUlllleII ontmoeten? Om dit te
kUlilleli bepalen zal de onderzoeker anderen Iliernaar moeten vragen.
Bespreek op welke issues de evaluatie de aandacht richt: Wellle betekenissen zijn
dominant en welke blij\'en ollderbelicht? Hoe wordt omgegaan met deze verschillen in
betekenis? Zijn er (verborgen) conflicten die het doorgaande proces \'an betekenisgeving
belemmeren?
Bespreek mogelijkheden om fixaties in de interacties te openen: Sociale activiteiten,
simulaties en rollenspellen Zijfl geschiltt wmilleeridentiteiten en posities zijngefLxeerd. Het
werken met andere media en metaforen is geschiltt om de creati\'iteit te priltltelelJ en andere
betekenissen te \'erkelllien.
Bespreek interpretaties met belanghebbenden: Herkennen zij zich erin?Wat missen ze?
Welke conclusies en actiepunten de5tilleren ze \'oor zic11zelf en het \'er\'olg \'an de emlua/ie?
Reflecteer hoe de positie van de onderzoeker doorwerkt in de evaluatie: Weille
\'erbintenissen worden aangegaan? Op wellle wijze wordt de interpretatie belnvloed door de
waarden en 'tacit kllowledge'\'an de onderzoeker?\Vordt voldoende mimte gelaten voorde
inbreng \'an anderen?

7.5

Responsieve beleidsevaluatie in de zorgsector

Responsieve evaluatie is een discours dat tot op heden in de zorgsector
nauwelijks is belicht. Dit wordt door sommige critici van het dominante discours
geïnterpreteerd als een gebrek aan bereidheid; geen van de betrokkenen zou belang
hebben bij het verlaten van het dominante discours. Wat deze critici daarmee over het
hoofd zien is dat, afgezien van bovengenoemde factoren, ook het ontbreken van een
praktisch toepasbaar en theoretisch verankerd alternatief een wending voorbij de
technocratische oriéntatie belemmert (Abma, 1993). Bovendien word·t vaak voorbij
gegaan aan een aantal hedendaagse ontwikkelingen op het terrein van de zorg en het
management die vruchtbare allianties mogelijk maken. Ik wil dit laten zien door eerst
stil te staan bij de verbintenissen en voorwaarden die een responsieve evaluatie in
psychiatrisch centrum Welterhof mogelijk maakten, om vervolgens wat meer algemene
ontwikkelingen in de zorgsector te beschrijven die openingen bieden voor het
beoefenen van responsieve beleidsevaluatie.

7.5.1

Allianties aangaan

De vraag hoe beleidsevaluatie verrijkt kan worden met noties uit het
postmoderne denken, is steeds doordacht en doorvoeld vanuit mijn ervaringen in de
zorgsector, meer in het bijzonder de evaluatie van het project
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arbeidsexploratie/rehabilitatie in het psychiatrisch centrum Welterhof. Ik nodig de
lezer uit om de kennis en inzichten verkregen indeze context te vertalen, en daarmee te
transformeren, naar de eigen context. In dit geval luidde de probleemstellîngals volgt:
Op welhe wijzegeveI1 professionals, cliënten en andere actoren in de pralltijhgestalte aan een

arbeidsexploratie!rehabilital1e functie die zÎlH'ol bijdraagt aan de integratie van
(ex)psychiatrisclie cliënten in liet arbeidsproces? (Abmaen Ritterbeeks, 10 oktober 1995;
Abma en Ritterbeeks, 5 april 1996) Het doel werd omschreven als het faciliteren van het
project binnen de instelling en het vergroten en overdragen van inzichten in het
organiseren van arbeidsexploratie en -rehabilitatie projecten voor (ex-)psychiatrische
patiënten door het geven van plaatsvervangende ervaringen in de vorm van rijkgeschakeerde verhalen. In overleg met de opdrachtgever besloten we om vooral nabije
belanghebbenden aan het woord te laten. De evaluatie was primair voor uitvoerende
professionals (voornamelijk therapeuten) en hun patiënten (later zullen we spreken van
'deelnemers') bedoeld. Informele gesprekken, (groeps-)interviews, beeldmateriaal,
rollenspellen, participatieve observaties, documenten en werkconferenties vormden
onze middelen.
Drie verhalen als een polyphonisch muziekstuk
Er zijn ten minste drie verhalen te vertellen over het project. Het eerste verhaal
vertelt over het project vanuit een managers-perspectief. De manager die leiding gaf aan
het project zag het als haar opgave om bondgenoten te maken, onder meerdoor
metaforen te introduceren die werelden samenbrengen. Zo wist zij de directie met een
wervende presentatie te overtuigen van het belang van een experiment (en daarvoor
vereiste middelen) op het terrein van arbeid: met behulp van cijfers en trend-projecties
toonde zij aan dat er sprake is van een 'maatschappelijke behoefte' en 'gat in de markt'
dat niet wordt opgepakt door andere instellingen in de regio. Dat arbeid behoort tot de
kerntaken van de instelling werd onderschreven, en het project kon doorgang vinden.
De manager wist ook steun te verwerven bij uitvoerders, en hen actief te betrekken door
het opzetten en overdragen van taken aan een multidisciplinair samengestelde
werkgroep van therapeuten. En ze speelde een niet onbelangrijke rol bij het ontstaan
van een samenwerkingsrelatie met een Regionale instelling ambulante geestelijke
gezondheidszorg (Riagg). Ondertussen probeerde de werkgroep bij 'interne klanten' en
'verwijzers' aannemelijk maken dat dit project zich onderscheidde van de gebruikelijke
arbeidstherapie en toegevoegde waarde had. Dit verhaal volgend kan het project
worden gezien als "de uitkomst van stromen van gebeurtenissen binnen en buiten
Welterhof die op een gegeven moment op een succesvolle manier worden gekoppeld:
mensen en dingen raken als het ware vervlochten in een collectieve assemblage die een
dusdanige stevigheid kent, dat zij een min of meer autonome werking krijgt. De
consequentie hiervan is dat niemand meer een exclusieve invloed kan maken op dat
proces." (ibid, p. III
Er is een tweede verhaal te vertellen. Dit is het verhaal bezien vanuit
uitvoerende professionals. Sommige therapeuten ervoeren het project als een zware
'klus' waar anderen 'mooie sier mee maken', terwijl zij er het werk en inspanningen voor
moesten verzetten. Voor weer anderen was het vooral een onzekere 'zoek- of overle219

vingstocht' waar 'met vallen en opstaan' en onder enorme tijdsdruk werd gewerkt aan
iets nieuws. Aanvankelijk hadden vooral de arbeids~ en ergotherapeute het idee dat de
betekenissen die het project voor hen had niet voldoende werden erkend, maar zij
verzwegen dit. Ze ervoeren hun situatie als gegeven, en zagen niet dat het in hun macht
lag om deze te veranderen. Deadlines waren in hun ogen onveranderbaar. Door het
vermogen om te reflecteren te activeren (tijd is een construct, het kan ook anders),
verschenen zij weer aan zichzelf als actoren en waren zij in staat om hun gevoelens
publiekelijk ter sprake te brengen. Managers erkenden dat een zoekproces tijd vraagt
die niet vooraf geprecodeerd kan worden, strikte deadlines werden losgelaten. Het
verhaal van professionals omvat ook een 'strijd' over de betekenis van methodieken. De
uitnodiging van het management aan de ergotherapeute en maatschappelijkwerkster uit
de werkgroep om passende exploratie· methodieken te ontwikkelen werd ambivalent
begroet. Het verzoek bood mogelijkheden om werk dat in de context van dit
psychiatrische centrum als vanzelfsprekend werd ervaren - zeker in vergelijking tot het
werk en de status van de psychologen - meer zichtbaar te maken en de kwaliteit ervan te
verbeteren. Anderzijds betekende dit echter dat de mogelijkheden voor controle
toenamen; hoe meer zichtbaar, hoe kwetsbaarder voor Tayloristische interventies, en
hoe geringer de autonomie en discretionaire macht van de professionals. Voorts maakt
standaardisatie vergelijkingen mogelijk, maar het doet eveneens albreuk aan de
flexibiliteit ten opzichte van unieke gevallen.
Het derde verhaal omvat de betekenissen welke de deelnemers verlenen aan
het project. Zo is bijvoorbeeld een mini~verhaal opgenomen in het eindverslag (een
fragment is opgenomen in hoofdstuk 6.4) dat beschrijft hoe Zef en Trees· een man en
een vrouw van middelbare leeftijd - als een hecht team, een wat verwaardeloosde
'boetiek' omtoveren tot een goedlopende 'marktkraam' en 'ontmoetingsplaats', hoe ze
zich hechten aan deze plek (die voor hen veel meer is dan een 'oefenplek' zoals voor de
therapeuten), en de tragiek wanneer zij hun geliefde plek moeten verlaten in het kader
van de 'doorstroming'. Naast zef en Trees maakt de lezer kennis met de ambivalente
ervaringen van Peter, Arthur, Marcel enJet. Zij verschijnen als personen die allen op
hun eigen maar actieve wijze trachten om na een periode van herstel (niet genezing) van
hun psychiatrische ziekte weer een (eigenhvaarde en betekenisvol bestaan op te
bouwen door onder meer het vervullen van (on)betaald werk. Bij allen levert dit
onzekerheden op die betrekking hebben op de acceptatie van de eigen grenzen, de
verkenning van de eigen wensen en de kansen in de samenleving. De hoop op een beter,
zij het gebroken, leven dreigt telkens weer overspoeld te worden door angst en twijfel.
Arthur vergelijkt zichzelf met een krachtige olifant en een klein weggedoken jongetje.
Peter voelt zich verdeeld als twee gekleurde vlakken in een abstract schilderij, maar ziet
eveneens een orchidee als toekomstdroom die in hem bloeit. Indirect komen in deze
mini~\'erhalen ook de relatie tussen de deelnemers en therapeuten aan de orde; hoe zij
worstelen met de overgang van een traditionele afhankelijkheidsrelatie naar een meer
horizontale onderhandelingsrelatie. Zorg voor kan verworden tot macht over mensen
die hun potenties voor herstel reduceert. Door het vertellen van deze confronterende
mini~verhalen werd en bleef dit een veel besproken punt van zorg en aandacht onder
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therapeuten en managers die betrokken waren bij het project.
Om te voorkomen dat een van deze drie verhalen (en er zijn ongetwijfeld nog
andere te vertellen) de boventoon ging voeren, werden deze tot een min of meer
samenhangend verhaal vervlochten zoals relatief autonome melodische lijnen
thematisch met elkaar zijn verbonden in een polyphonisch muziekstuk.
Spelen met verschillen
Het terugkerende thema dat at deze verhalen verbond is 'samen sturen'. Dit
motto was leidend in de evaluatie, de zorg en het management, en het vormde de basis
voor een vruchtbare alliantie. Dit betekende niet dat verschillen en eventuele
spanningen, onenigheid en conflicten die daaruit kunnen voortvloeien werden
weggepoetst. Om verschillen te hanteren werd geexperimenteerd met uiteenlopende
vormen en niet alleen gezocht naar gemeenschappelijkheden. Zo experimenteerden we
met het wisselen van rollen om tijdelijk even de eigen identiteit en grond te verlaten en
te leren denken 'als' de ander. Als onderzoekerverliet ik mijn positie tegenover de
opdrachtgever door bijvoorbeeld even plaats te nemen op haar bureaustoel en
andersom. Therapeuten werden met een opmerking van de manager als "Kanje nagaan
hoe moeilijk het is voor de patiënt" uitgenodigd om zich te verplaatsen in de rol van de
patiënt die net als zij wordt uitgenodigd om meer bevoegdheden (en verantwoording) te
nemen. Naast roteren, speelden we met diverse media. Zo organiseerden we een
picknick waarin deelnemers aan de hand van beeldend materiaal (serie van veertig
foto's, tekeningen, cartoons, schilderijen etcetera) iets over zichzelf en de betekenis van
het project vertelden. Wat tot dan toe ongehoord was, kwam opeens in geuren en
kleuren aan het licht en stimuleerde de reflectie bij enkele therapeuten die onder de
indruk waren van het (zelOkritische vermogen van de deelnemers. Voorts speelden we
een spel met cijfers; deze kregen verschillende betekenissen bezien vanuit de rol van
manager, diensthoofd, directeur, therapeut, 'interne' verwijzer, deelnemer en samenwerkingspartner .
Het arbeidsexploratie en -rehabilitatieproject zoals door ons geevalueerd werd
gezien als een kans om de zorg beter af te stemmen op de individuele behoeften van
patienten en om hen meer ruimte te geven om zelf beslissingen te nemen. Het
impliceerde voor betrokkenen een verschuiving van een relatie waarin de expert
afhankelijkheid (re)produceert naar een relatie waarin er een positieve kracht wordt
aangewend die patienten ruimte geeft. Het hoofd therapieën benadrukte dat dit meer
behelsde dan een uiterlijke verandering. Zij sprak van een 'cultuurverandering'. Iets
soortgelijks gold voor de stijl van leidinggeven. De initiatiefneemster toonde zich mede
door het opzetten van een multidisciplinaire werkgroep met mensen van de 'werkvloer'
voorstander van een participatieve stijl die aan uitvoerende medewerkers de ruimte
bood om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de besluitvorming en om hun
deskundigheid aan te wenden bij de ontwikkeling van het project. Ze sprak zich uit
voor een benadering waarin respect, vertrouwen en samenwerken centraal staan, en dat
vormde de aanleiding om een responsieve beleidsevaluatie te laten plaatsvinden. Eerder
signaleerde ik dat de bereidheid van belanghebbenden (inclusief onderzoekers!) om een
deel van hun macht af te staan en haar te delen met andere groepen een voorwaarde
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vormt voor responsieve beleidsevaluatie (Abma, 1993). Dit betekent onherroepelijk
ook een stukje prijsgeven van de eigen autoriteit en gezag. Ik stelde dat het hierbij gaat
om een andere waardenorientatie die uit haar aard niet kan worden geforceerd. Net als
in de besproken evaluatie zat het dikwijls zo gaan dat zij die gewend zijn aan een meer
participatieve stijl van leidinggeven en zorgverlening zich gelnteresseerd en bereid
tonen om hun medewerking te geven aan een responsieve beleidsevaluatie; hun waardenorientatie stemt deels overeen.
Een resonerende waardenorientatie vormt een goede basis voor een vruchtbare
alliantie. Toch kunnen ook in deze situatie dissonanties opspelen; bekend is de
spanning tussen daadkracht en draagvlak. De evaluator staat hier voor het dilemma dat
enerzijds wordt verwacht dat zij zich responsief opstelt naar alle belanghebbende
partijen, anderzijds lijkt zij zich te moeten opwerpen als het 'geweten' van de
technocratisch georiénteerde cultuur. Dit geeft, zoals de zijteksten van hoofdstuk vier
en vijflaten zien, spanningen die niet altijd even gemakkelijk zijn om te hanteren.
Ambivalenties zijn nooit geheel uit te sluiten. Dal wij ermee moeten leren leven, is mooi
gezegd (Bauman, 1993). Ik heb laten zien hoe een evaluator concreet met deze
spanningen kan omgaan; door zich niet te fixeren in diens eigen identiteit en positie,
door gehoor te geven aan de vragen en behoeften van anderen (luisteren en
dOOlvragen). en zich zichtbaar bereid te tonen om zich te laten veranderen door
degenen met wie wordt geïnteracteerd. Dit alles betekent overigens niet het volledig
opgeven van de eigen overtuigingen en waarden. Enige vasthoudendheid kan in
sommige situaties heel productief zijn; denk aan de zojuist genoemde picknick met
deelnemers. Deze vonn werd in eerste instantie door de therapeuten afgewezen als
onverantwoord. Uiteindelijk resulteerde de gebeurtenis in een onverwachte rijkdom
aan infonnatie, en stimuleerde het de reflectie bij degenen die zich opwierpen als
voorstanders van een minder paternalistische zorg. Soms kunnen compromissen
worden gesloten. In dit geval combineerden wij bijvoorbeeld onze interesse in beleefde
ervaringen met de wens aan 'hard' cijfermateriaal door samen met gebruikers een gestandaardiseerde vragenlijst te maken en patientenstromen te registreren. Soms ook
kunnen andere betekenissen worden gegenereerd die reiken voorbij de ingenomen
posities.
Meer dan een (kwalitatieve) methode
Een andere voonvaarde voor responsieve beleidscvaluatie is dat onderzoekers
een aantal aanvullende vaardigheden in de sfeer van kwalitatieve onderzoeksmethoden
moeten leren. Beleefde ervaringen laten zich immers moeilijk uitdrukken in maat en
getal. Deze vaardigheden worden nogal eens onderschat en ondergewaardeerd. In
reactie daarop bekleedt Yvonna Lincoln ze met een exclusieve status (interview, zomer
1994). Ik denk dat dit niet productief is, omdat de nadruk op methoden en technieken
onze aandaèht afleidt van waar het in eerste instantie om gaat, namelijk het voeren van
een open conversatie. In de besproken evaluatie leerde de en'aring bijvoorbeeld dat de
zorg over het verkrijgen van zoveel mogelijk betrouwbare en valide informatie, ertoe
leidde dat de onderzoeker de meeste tijd in haar kantoor verbleef om de intenriews zo
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precies mogelijk uit te werken. Dit betekende dat zij geen relatie opbouwde die nodig is
om een gesprek aan te gaan. Om vertrouwen te verkrijgen en gewend te raken aan elkaar
is het 'rondhangen' op plekken en het aanknopen van informele 'gesprekjes' heel
belangrijk. Het geduld dat hiervoor nodig is, zal voor een resultaatgerichte onderzoeker
soms moeilijk zijn op te brengen. De onderzoeker met wie ik samenwerkte voelde
vooral schroom; zij wilde anderen niet begluren. Samen dingen doen voorkomt dat men
zich een voyeur voelt. Een conversatie aangaan betekent voorts dat de onderzoeker
verschillende talen leert spreken. Daar niet een ieder zich voelt aangesproken door een
'beleidstaal' kunnen andere (non)verbale uitdrukkingsvormen worden gecultiveerd.
Het is hoopvol om te ervaren dat deze vaardigheden niet zijn voorbehouden aan
getalenteerden; onderzoekers kunnen deze vaardigheden leren door imitatie van meer
geroutineerde begeleiders. Door samen te werken, zelf te experimenteren en kritisch te
reflecteren, door te praten met andere onderzoekers en het lezen van verhalen kunnen
onderzoekers een stijl uitvinden die hen past.
Bij responsieve evaluatie gaat het echter niet in de eerste plaats om het leren
van (kwalitatieve) methoden, procedures of technieken, maar om het ontwikkelen van
een responsiev.e attitude die een voorwaarde vormt voor een interactionistische
werkwijze. De praktijk van onderzoek staat niet los van het 'zijn', maar is nauw
gerelateerd aan de wijze waarop de onderzoeker als persoon in het leven staat
(Schwandt,1995, p. 132), Denken en ademen, kennen en leven zijn nauwverbonden,
Vandaar dat de morele, esthetische en sociaal-politieke 'carrière' een belangrijke
component vormt in de ontwikkeling als responsieve evaluator. Kennis van de ander
wordt hier immers gedefinieerd in relationele termen, en is moreel, esthetisch en
politiek-sociaal, en niet procedureel ofbeschrijvend van aard.

7.5.2

Aansluiten bij hedendaagse ontwikkelingen

In dit deel ga ik in op de vraag in hoeverre deze benadering overdraagbaar is
naar andere contexten inde zorgsector door een aantal opmerkelijke overeenkomsten
in management, zorg en evaluatie te schetsen, De zorgsector staat financieel onder druk.
In verscheidene beleidsnota's van de rijksoverheid is te lezen dat de zorgsector als
systeem effectiever en efficiënter moet worden georganiseerd. Tegelijk moet ze
democratischer en consument-vriendelijker. De modernisering van de zorgsector is
voor sommigen een schrikbeeld. Ritzer (1993) spreekt bijvoorbeeld over een proces van
'MacDonaldisering'. Relaties zouden doortrokken zijn van waarden als efficientie,
meetbaarheid, voorspelbaarheid en beheersing. Onbedoeld zou de rationalisering van
de zorg uitmonden in een afname van de kwaliteit in de medische praktijk en een
terugval in de gezondheid van patiënten. Ik wil de modernisering bespreken vanuit een
wat vrolijker optiek en doe dat aan de hand van een viertal begrippen die Paul Frissen (4
maart 1996) introduceert om ontwikkelingen in onze postmoderne informatiesamenleving te verbeelden.
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Horizontalisering
Bestuurlijk zien we een verschuiving van een unicentristisch
planningsdenken waarbij de overheid als centrale actor boven de partijen stond, naar
een pluricentrisch model waarbij de overheid als een van partners in het netwerk een
faciliterende rol gaat vervullen (in 't Veld, 1995). Een mooi voorbeeld is de uitspraak die
minister Borst uitdroeg bij haar aantreden. "De Deltawerken zijn voltooid", zo sprak zij.
Op symbolische wijze nam zij hiermee afscheid van het denken in 'grand designs' (van
der Grinten, 1995). De rol van de overheid verandert van meesterplanner naar
procesarchitect, maar is niet uitgespeeld. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld probeert
de overheid de spelregels te bepalen waaronder aanbieders en zorg\'erzekeraars kunnen
onderhandelen (Ham, 1992; Nooren en van der Grinten, 1995) .
.'Ik bepaal zelf wel of ik
De toegenomen beleidsvrijheid creëert strategische opgaven
arbeidstherapie wil.'
zoals in elke andere bedrijfstak; niet langer is de eigen
marktpositie gegeven (de Roo, 1993). Eenzelfde verschuiving
doet zich voor binnen instellingen (Abma en de Roo, 1992;
Dent, 1995; Moen en Abma, 1992). De expertise van
professionals en diffuse machtsrelaties maken dat managers niet
alleen aan de 'touwtjes trekken'. De rol van het management
verschuift naar het bespelen van interdependente relaties in een
transactienetwerk. De manager treedt hierin op als regisseur of
coach. Verhoudingen krijgen hierdoor een meer horizontaal
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onder aids-patienten genereren (Berg en van der Lyke, 1995).
Allerlei nieuwe zorgtechnologieên grijpen aan op de behoefte en
het vermogen van patiënten om zelf sturing te geven aan hun leven. Als ervaringsdeskundige treden zij in onderhandeling'met hun dokter enlof therapeut. Tot ergernis
soms van laatstgenoemden, kan ook hier een horizontalisering van relaties worden
gesignaleerd.
Responsieve evaluatie sluit prachtig aan bij deze horizontalisering; de
onderzoeker claimt geen autoriteit op basis van diens exclusieve beschikking over
methoden, maar geeft mensen als competente partners in onderzoek de gelegenheid om
daadwerkelijk van begin tot eind invloed uit te oefenen op de evaluatie. De rol van de
onderzoeker verschuift van expert of rechter naar die van facilitator, bemiddelaar,
veranderkundige, tolk en katalysator van doorgaande processen van betekenisverlening.
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Autol1omisering
Bestuurlijk leidt het aantal verzelfstandigingen tot meer en meer autonomie
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van afzonderlijke organisaties. Ook in de zorgsector doet zich een proces van
autonomisering voor. Gezien de geringe mogelijkheden om een organisatie vanuit een
centraal punt te sturen, worden business-units bekleed met meer of minder beslissingsbevoegdheden: eenheden worden uitgedaagd om hun interne en externe interacties te
sturen zonder tussenkomst van buitenaf. Business-units worden vaak verantwoordelijk
gesteld voor de gemaakte kosten. In de Nederlandse zorgsector heeft de commissie
Biesheuvel met haar pleidooi voor het medisch geïntegreerd bedrijf gewerkt als
katalysator voor allerlei regionale experimenten. Opmerkelijk is dat het management
van ziekenhuizen en medisch specialisten als aanbieders coalities vormen in de
onderhandeling met zorgverkeraars. Casuistiek uit Engeland leert dat het actief
betrekken van medisch specialisten door hen als consultants op te nemen in het multidisciplinaire management van ziekenhuisafdelingen en de medische staf te vervangen
dooreen adviescommissie zonder formele macht, verrassende resultaten kan opleveren
in de zin dat het 'Nieuwe Ziekenhuis' effectiever is in het betrekken van artsen, en
flexibeler en informeler qua omgangsvormen dan de bureaucratie (Dent, 1995). Door
de integratie van medische specialisten en het overdragen van budgetverantwoordelijkheid kan de autonomie van de decentrale units toenemen, mits de samenstellingvan de
'clusters' en 'output' in gezamenlijk overleg tussen 'hogere organen' en de decentrale
units wordt bepaald (Abma, 1995b; Abma en de Roo, 1992). In navolging hiervan is er
een verschuiving te zien van centrale doelgerichte sturing naar management op
hoofdlijnen en 'zelfsturing' . Autonomiseringvoltrekt zich eveneens in de zorg. Allerlei
nieuwe zorgtechnologieèn zijn gebaseerd op het principe van zelf-management. Het is
de patiènt die met een grote mate van zelfstandigheid diens eigen zorg op zich neemt
balancerend tussen volgzaamheid en autonomie (Stüssen, 1995). Sinds de komst van de
draagbare infuuspomp is het bijvoorbeeld mogelijk om een terminale kankerpatiènt
met hevige pijn, die tien jaar geleden alleen intramuraal geholpen kon worden, thuis te
verzorgen (Berg en van der Lyke, 1995). Er zijn tal van andere voorbeelden van 'ziekenhuisverplaatste zorg' te geven: voorpatiènten in een terminaal stadium, oncologische
patiènten, parenterale voeding, stomazorg, en diabetes-patiènten en dialyse, en nog
onbenut zijn onder meer de zwangerschapsmonitoring (Stichting ZiekenhuiS
Verplaatste Zorg, 1993).
Responsieve beleidsevaluatie sluit aan bij deze autonomisering in de zin dat
recht wordt gedaan aan de vaardigheden en deskundigheden van belanghebbenden. Zij
worden aangesproken op hun competenties en het inventieve gedrag dat zij ten toon
spreiden. In plaats van algemene oplossingen aan te dragen worden mensen
uitgenodigd om zelfideeèn te genereren en specifieke actiepunten te destilleren die
aansluiten bij hun situatie.
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De-te rritori al is eri ng

van centraal planningsmodel naar gedeterritorialiseerde netwerken,
illustratie uit Stadsontwerp Groningen.
Afgezien van soms onvruchtbare regiodiscussies, worden maatschappelijke
vraagstukken bestuurlijk steeds vakermet een zo groot mogelijke schaalvarieteit
tegemoet getreden. Niet langer hoeft elk gebied een uniforme structuur en karakter te
hebben. Gezien ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen steeds meer werknemers
tegelijk deel uit maken van vele kleinschalige informele en tijdelijke groepen en meer
duurzame middelgrote verbanden. Informatie- en communicatietechnologische
ontwikkelingen creëren de mogelijkheid om te werken vanuit de thuissituatie. Nieuwe
zorgtechnologieen maken allerlei tijd- en ruimtelijke belemmeringen achterhaald, zoals
bijvoorbeeld het computerdorp voorseropositieven laat zien. Waar je je als patiënt ook
bevindt,je kunt ervaringen bespreken met - al dan niet anonieme -lotgenoten. Internet
heeft een moderne vorm van lotgenotencontact mogelijk gemaakt, waarbij de
mogelijkheid tot anonimiteit in combinatie met het informele, flexibele, altijd
beschikbare en directe karakter van de contacten voor velen de voorkeur verdient
boven meer 'traditionele' vormen van zelfhulp (Berg en van der Lyke, 1995). Niet alleen
in de zorg voltrekt zich een proces van de-territorialisering. Omvang en territorium
worden als criterium voor organisatieontwerp ook steeds minder belangrijk. Mensen
prefereren thuis te blijven en hoeven de deur niet meer uil nu zij steeds meer activiteiten
kunnen regelen en relaties kunnen onderhouden vanuit hun 'boerderij' (Terreehorst,
1994). Dit betekent dat als een patiënt bereikbaar is per internet, het er eenvoudigweg
niet langer toe doet waar de zorg vandaan komt als deze in kwalitatief opzicht (en
hierbij is het contact en de bejegening uitermate belangrijk zo laat de kritische
bespreking van moderniseringen in de maaltijdvoorziening aan ouderen thuis zien),
maar goed is.
Responsieve beleidsevaluatie sluit hierbij aan in zoverre dat zij mensen
benadert als zijnde be\'oll~te en nomadische subjecten: mensen worden niet op hun vaste
identiteit aangesproken, maar op de mogelijkheden die zij hebben om (denkbeeldig)
hun tenten tijdelijk elders op te slaan, nieuwe verbintenissen aan te gaan, en te
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transformeren. Doordat mensen deel uitmaken van vele tijdelijke verbanden hebben zij
meerdere gezichten; responsieve beleidsevaluatie speelt hierop in door mensen niet te
benaderen als coherente, maar gefragmenteerde subjecten die in staat zijn om situaties
vanuit verschillende perspectieven te doorleven.
Virtualisering

"Naannale ollze mogelijk/leden om de wereld te representerell toenemen,
Ilebben we grotere moeite om ons te llerillueren IlOe de wereld er
daadwerkelijh uitziet, en neemt de twijfel toe dat we ooit zullen weten
IlOe 11ft is." (Stalle, 1993, p. 8)
Metaforisch staat virtualisering voor het vervagen van grenzen: lussen
disciplines, tussen organisaties, tussen beeld en werkelijkheid, tussen origineel en
kopie. In hoofdstuk 1 constateerde ik dat beelden de werkelijkheid vervangen door een
liyperrealiteit. Ik verwees naar de nieuwe trend in het adverteren - er wordt geen
product, maareen imago verkocht met behulp van vaak stereotiepe beelden - in gang
gezet door Benetton. Was voorheende gebruiks- of ruilwaarde belangrijk,
tegenwoordig staat steeds meer de reputatie centraaL In de zorgsectorvertaalt dit zich
onder meer in de zorg als consumentengoed (Featherstone, 1991). Naast de
verschuivingen van curatieve zorg naar preventieve vonnen van gezondheidspromotie,
wordt meer gewicht toegekend aan de wensen en behoeften van consumenten, en het
opbouwen van duurzame relaties meer in het algemeen. Marketing vervult in
toenemende mate een rol in de zorgsector (Boonekamp, 1993). De vinualisering wordt
onderstreept door de populaire soaps en medische drama's. Deze soaps hebben net zo'n
belangrijke betekenis als 'echte' verhalen en belevenissen, en kunnen verbeelden hoe
het anders kan (Fox, 1993). Dit geldt eveneens voor het spelen van simulaties: dit stelt
deelnemers in staat om te experimenteren met hun rol Uit een simulatiespel waarin
onderhandelingen tussen actoren in de geestelijke gezondheidszorg en met name de rol
van de zorgverkeraar centraal stond, bleek de nagebootste werkelijkheid een
zelfstandige betekenis te krijgen die doonverkt in 'de' werkelijke situatie of deze
vef\'angt (Nooren, van der Grinten en Donker, 1995). In het management treedt
virtualisering aan het licht in het toenemende belang dat wordt toegekend aan
symbolen, verhalen en retoriek (Walson, 1995). Metaforen kunnen als compacte
beelden van gecompliceerde ideeën de fantasie prikkelen en mensen voorzien van een
context waarbinnen anderen hun handelen betekenis geven. Bestuurders en managers
in de zorgsector tonen zich hiervoor gevoelig, zo blijkt bijvoorbeeld uit een interview
met minister Borst (van Heeteren en Klazinga, 1995).
Responsieve beleidsevaluatie sluit aan bij de t\vijfels die naar aanleiding van de
vinualisering rijzen over de mogelijkheid om te weten hoe 'de' werkelijkheid echt is
door een construclÎ\'istische kennisopvatting te volgen en zich te concentreren op
processen van betekenis\'erlening. Wetenschappers zijn geen passie\'e onthulIers, maar
actie\'e betekenisschappers. Zij staan niet als koele waarnemers tegenover de
onderzochte objecten, maar betrekken hun respondenten in een open conversatie en
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appelleren aan de verbeeldingskracht van mensen door het spelen van simulaties,
rollenspel1en en het schrijven van science fiction. Kennis is daarmee de uitkomst van
een sociaal-politiek proces geconstitueerd in beeld en taal. Om mensen eraan te
herinneren dat we nooit zullen weten hoe het werkelijk is, houden responsivisten ervan
om de werkelijkheid op de hak te nemen. Zij zullen de verleiding niet weerstaan om
gebruik te maken van het enorme scala aan mogelijkheden dat thans tot onze
beschikking staat om 'de' werkelijkheid zo te representeren dat het een plaatsvervangende ervaring verschaft, maar beschouwen het ravotten met taal en beelden als een
serieus spel.
Nog een paar slotwoorden
Afrondend kan worden gezegd dat hedendaagse ont\vikkelingen in onze
postmoderne infonnatiesamenleving goede aanknopingspunten bieden om
daadwerkelijk gestalte te geven aan een met het postmodernisme verrijkte responsieve
beleidsevaluatie. Hiermee neem ik afscheid:
De beloften zijn uiteengezet,

ongemeten zijn de kansen
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Noten
Deze term werd mij in een discussie over dit hoofdstuk aan de hand gedaan door
Wllfred Mijnhardt.
In plaats van de evolutionaire orde van chronologische stadia (Shadlsh, (ook en
2
leviton, 1991) en hiërarchie van paradigmatische modellen of opeenvolgende generaties
(Guba en llneoln, 1989), heb Ik laten zien dat het gaat om een meervoud van naast elkaar
bestaande discoursen en discursieve praktijken die continu in verandering zijn. Het begrip
discours duidt aan dat wij niet kiezen voor een bepaalde theorie, maar dat wij worden
geconstitueerd en genormaliseerd door manieren van spreken en schrijven die op ons zijn
overgedragen. Het begrip geeft aan dat Inhoud en vorm zijn gekoppeld; hoe wij spreken of
schrijven is nauw verbonden met wat wiJ zeggen of schrijven. In de overgedragen discoursen
vinden wij onze weg. We geven ereen eigen Invulling aan, en daarmee veranderen discoursen.
Z. Bauman (1993, p. 8) laat zjen dat dit ook de redeneerwijze Isvan modernisten als
3
het gaat om moraliteit: ambivalente situaties kunnen nog niet worden opgelost, maar zijn In
principe oplosbaar.
4
Beschrijvingen kunnen worden verlevendigd met beeldend materiaal, en zoals Jople
Nooren suggereerde zelfs met geurpagina's. Hiermee wordt onderkend dat niet alle media
even geschikt zijn om bepaalde ervaringen over te dragen. Zo laten menselijke gevoelens zich
beter uitdrukken In nondlscursJeve dan discursieve vormen (zie bijvoorbeeld: Abma en
Ritterbeeks, 5 april, 1996). De suggestie om geurpagina's opte nemen herinnerde mij eraan
dat de rijkdom aan expressie-middelen nog lang niet is uitgeput als het gaat om het
overdragen van onderzoeksbevindingen.
Ik heb dit idee overgenomen van Charlotte Mutsaers 0994/5) die in de ruisende
5
roman Rachelsrokfe biJ plooi zesentwintig een Kleine Catechismus van de rok opzet die
vanzelf uitmondt in een dialoog.
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WOORDENLIJST

Deze woordenlijst is bedoeld om lezers een indicatie te geven van de wijze waaropbepaalde
termen uil het postmoderne denken en responsieve beleidsevaluatie in dit boek worden gebruikt. Meer
gangbare concepten uit de beleidsevaluatieve literatuurworden niet opgenomen. De plaatsen waar de
termen uitvoeriger worden besproken in de tekst worden met paginanummers aangeduid. Soms wordt
(ook) verwezen naar de auteur(s) die de betreffende term hebben uitgevonden of opnieuw hebben
geintroduceerd.
agenda vooronderhandefing - open presentatie van bevindingen in de vorm van controversiele

aandachtspunten om verdere onderhandeling te faciliteren (Guba en lineoln, 1989). Zie ook
onderhandeling en p. 68, 162
alfiantie- verbintenissen of coalities die zjch groeperen rond een inspirerendveld van krachten;
affiniteiten en affecties die een gemeenschapservarÎng mogelijk maken, maar ruimte laten
voor individueleverschiUen. Een 'flexibele' of 'mobiele' alliantie politiek staat tegenover de
politiek van consensusvorming en binaire oppositie. Zie ook cyborg(Haraway, 1994).
andersheid, de Ander - letterlijk dat wat niet zelf is, een mens, ding of betekenis die geen plaats heeft en
niet wordt gehoord of belicht in het dominante discours. In het postmoderne denken wordt
de Ander geaffirmeerd en andersheid verkend zonder de normen geldend binnen het
dominante discours als vanzelfsprekend referentiepunt te nemen en zonder het te willen
herleiden tot hetZelf(de). Zie p. 19,113. Zie ook verschillen.
audit(or) - systematische en gestructureerde vorm van meta-evaluatie door onafhankelijke
onderzoeker. Zie p. 96-97.
auteur- figuur die een tekst maakt, daarmee een boodschap wil overdragen en verantwoordelijk wordt
gehouden voor de uitkomst. Volgens postmodernisten worden teksten echter anders
geïnterpreteerd dan bedoeld. Steeds komen er weer anderebetekenissennaarvoren. Dit
heeft sommigen ertoe gebracht de auteur dood teverklaren. Een uitspraak die wil zeggen
dan dat de auteur geen eigenaar is van de tekst. Omgekeerd betekent dit dat de lezer herleeft
(Barthes, 197311995).Zie p. 19,199.
authenticiteit, -criteria - oorspronkelijkheid. Responsivisten gebruiken het begrip als aanduiding voor
een waarachtige ervaring en willen zich verantwoorden aan de hand van aUlhentidteitscriteria. Zie p. Postmodernisten stellen dat er geen oorspronkelijke ervaring is, maar dat deze altijd
textueel is bemiddeld en geconstrueerd. Zie essentialisme en tekst.
autonomisering - processen van decentralisatie, de<oncentratie en verzelfstandiging mede mogelijk
gemaakt door informatisering. Het grootschalige kan kleinschalig en 'op maat' worden
aangeboden. Deze ontwikkeling heeft tezamen met andere processen ingrijpende
consequenties voor het bestuur en de organisatie van ons sociale en persoonlijke leven. Zie p.
224.
belanghebbende - responsivisten gebruiken de term in de zin van groepen die een belang hebben bij de

uitkomst van (de evaluatie van) beleid. Guba en lincorn (1989)onderscheiden' agents',
'beneticiaries' en 'victims'. Zie slachtofferloverfevendeen p.127-128.
betekenaar, betekende - begrippen uit de semiotiek. Volgens de Saussure corresponderen betekenaren
(tekens, symbolen) niet met externe referenten, maar verwijzen naar andere betekenaren.
Tekens ontlenen hun betekenis met andere woorden niet aan de correspondentie met de
werkelijkheid, maar aan de mobiele positie in een netwerk van tekens. Zie différance.
bricoleur - dit is een vakkundige knutselaar die op vele markten thuis is, her en der wat meepikt, om er
vervolgens iets anders van te maken. Zie bricollage en p.26.
bricolfage - een collage samengesteld uit een ongerelateerde (afva1}berg fragmenten en scherven. Een
bricoHage is incompleet. negeert regelmatigheid, logica en symmetrie, en viert onderscheidingen en verwarring. Zie voor een contrast metaverhaal.
constructivisme - theorie die ervan uitgaat dat kennis uitkomst is van een sociaal-politiek proces
geconstitueerd in taal en beeld. Zie p.18.
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conversatie· een informeel gesprek waarin ervaringen worden uitgewisseld, gesprekspartners luisteren

riaar elkaar, elkaar laten uitspreken, en op tijd hun mond weten te houden. Wordt door mij
gebruikt in contrast met een argumentatief debat waar mensen elkaar de loef afsteken om
zichzelf te profileren. Zie ook narratlefen p. 137.
cyborg· er is sprake van een cyborg wanneer twee soorten grenzen problematisch zijn: a) tussen dieren
(of andere organismen) en mensen; b) tussen machines en organismen, in het bijzonder
mensen. Oe cyborg is een hybride monster geboren op het grensvlak tussen automaat en
autonomie (Haraway, 1994). Het cyborg bewustzijn vormt de technologische belichaming
van een specifieke vorm van alliantie-politiek. Zie ookafliantie.
decentrering • af\....ezigheid van een centrum of een allesoverkoepelende waarheid. Impliceert een
gerichtheid op de marge.
deconstructie· openheid voor andersheid. Zie ookandersheiden différanceen p.19, 110, 114, 122
deterritorialisering· processen waarbij tijd en ruimte steeds meer inboeten aan betekenis. Informatie en
technologische onMikkelingen relativeren de notie van territorium. Dit heeft tezamen met
andere processen ingrijpende consequenties voor het bestuur en de organisatie van ons
sociale en persoonlijke leven. Zie p. 226.
différance· dit neologisme verwijst naar de fundamentele onbeslisbaarheid in tekst en het continue
verschil en uitstel van betekenissen. Hoe we ook proberen de werkelijkheid te representeren,
de betekenis ontglipt ons (Derrida, 1972/1989). Zie betekenaar.
discours, discursieve praktijk· geschreven, gesproken of beleefde praktijken die voorzien in een
coherente claim op een bepaalde positie of perspectief. Discoursen worden ge(re)produceerd
in discursieve praktijken en kunnen als teksten worden gelezen. Indien de werkelijkheid een
product is van sociale praktijken, dan is het niet waarschijnlijk dat onze discoursen neutraal of
onschuldig zijn (foucault, 1971/1988). Zie kennispolitiek en tekst.
emancipatie· in de klassieke zin staat emancipatie voor het humanistische streven naar de bevrijding
van de onderdrukte mens door de verlichtendewerking van wetenschappelijke kennis.
Postmodernisten wijzen op de normaliserende en disciplinerende werking van een
wetenschap. Responsivisten hebben zich altijd afgezet tegen de Intellectueel als pedagoog,
maar zij wijzen de hoop op een beter leven voor hen die buiten de gangbare categorieên
vallen niet van de hand. Zie p. 30,124,136, 154.lk tracht het begrip te herdefiniêren In termen
van 'wordingen' .
epistemologie· discipline die tracht om een prescriptieve leer over het objectief kennen van de
werkelijkheid te ontwikkelen. Staat tegenover de hermeneutiek die stelt dat mensen betekenisgevende wezens zijn, en dat wij niet anders kunnen dan 'de' werkelijkheid te
interpreteren. Interpretatieve processen hebben geen eindpunt, en zijn te vergelijken met
een doorgaande conversatie (Rorly, 1979).
essentialisme, essentie· een filosofische overtuiging over de menselijke identiteit die het zelf begrijpt als
een onafhankelijke en coherente actor die bestaat voorafgaand aan sociale structuren entof
taal. Handelen is in deze visie mogelijk dankzij de innerlijke kern in het zelf. Wordt door
postmodernisten bekritiseerd. Zie p.l8.
generatieve concepten, mythes· concepten die niet streven naar representatie van de werkelijkheid,
maar die de zijn bedoeld om de verbeelding te prikkelen (Gergen, 1982/1995). Zie p. 27.
hermeneutische dialectiek· begrip dat voor responsivistenverwijst naar een gezamenlijk proces van
betekenisverlening waarbij these en antithese uiteindelijk versmelten in een hogere
Hegeliaanse synthese (Guba en lincoln, 1989). Wordt in dit boek bekritiseerd, omdat het
différance fixeert. Zie p. 66, 96, 134.
heteroglossia· een patchwork van aan elkaar gestikte dialecten, jargons en genres die een uitdrukking
vormen van sociale verhoudingen. Centripetale krachten homogeniseren taal. Tegelijkertijd
zijn er centrifugale krachten die het dominante discours infiltreren. Deze 'profane', 'vulgaire'
of 'groteske' discoursen vormen een bron van ambiguïteit en ontregelen het dominante
discours(Bathkin, 1953/1981). Zie p. 177. 191. Ziepolygfot.
horizonta/isering· processen waarin hiêrarchische gezagsrelaties verschuiven in de richting van meer
252

democratiseerde relatiepatronen. Deze ont-Nikkeling heeft ingrijpende consequenties voor
het bestuur en de organisatie van ons sociale en persoonlijke leven. Zie pluraliteit.
intertextualiteit- begrip om aan te duiden dat teksten een eigen leven leidenen op onbedoelde wijze op
elkaar inwerken. Als coherente teksten kunnen discoursen worden gelezen en inwerken op
andere teksten, dezeschrijvend en her-schrijvend.
kennispolitiek - kennis vormt de uitkomst van een sociaal-politiek proces geconstitueerd dOOf beeld en
taal. Macht en belangen zijn onvermijdelijk verbonden met kennis; zij produceren waarheidseffecten.
leestekst - een tekst die is geschreven met de intentie om een precieze boodschap te communiceren. De
schrijver heeft tot taak de werkelijkheid te representeren. De lezer is passief. Zie p. 174.
Vergelijk met schrijftekst.
lezing - interpretalievan een tekst. In postmoderne termen wordt gesproken over 'mijn lezing', 'jouw
lezing' of 'een lezing'.
lichaam, lichamelijkheid - oppervlakte waar verlangens en 'externe' sociale krachten strijden. De
aandacht voor lichamelijkheid impliceert een decentrering van het rationele subject.
Ziep.17,216.
lokaal. lokale kennis - verwijst naar de tijd- en plaatsgebondenheid van kennis, en wordt gecontrasteerd
met universele kenn·ls.
fogocentrisme - staat voor de claim dat het mogelijk is om met behulp van de rede een onbemiddelde
kennis van de werkelijkheid te verkrijgen. In wetenschappelijke vertogen komt het
logocentrisme tot uitdrukking in de daim dat wetenschappelijke methoden de werkelijkheid
toegankelijk maken, zonder de interventie van een bewerkingsproces dat onze perceptie
verstoort. Het logocentrisme staat niet op zichzelf maar wordt vergezeld door andere
centrismen (zoals het etnocentrische denken waar kennis wordt gezien als transcultureel en
transhistorisch) die doortrokken zijn van het streven naar presentie. Zie presentie.
macht - verhaal dat dominante betekenissen (re)produceert. Kan op subversieve wijze worden
weerstaan. We hebben geen macht, maar beleven macht. Ugt niet gecentreerd, maar diffuus
verspreid in praktijken. Zie p.140.
metaverhaal- een aHesoverkoepelende manier van spreken die verschillende posities op coherente en
logische wijze ordent. In het postmoderne tijdperk moeten we omgaan met een meervoud
van uiteenlopende, soms conflicterende, losjes gekoppelde kleine verhalen, waarvan niet één
dominant;s. Postmodernisten beschouwen deze ont-Nikkeling als een bevrijding van de
knellende totalitaire meta-verhalen (lyotard, 1979/t987). Ziepfuraliteit en heteroglossia.
modernisme, moderniteit - een geleefde mythe die instemt met 'waarheid', 'rationaliteit' en
'rationalisering, 'progressie', en met het geloof dat wetenschappelijke analyse het middel is
om de werkelijkheid te kennen en te besturen alsook met 'humanisme' en een rationeel,
coherent 'subject'.
narratief-verhalende redeneertrant waarin gebeurtenissen betekenis krijgen. Een verhalende stijl is
open, concreet, specifiek, dubbelzinnig en ambivalent. Zij geniet daaromvoor
postmodernisten de voorkeur boven een logica-wetenschappelijke of argumentatieve
redeneertrant. Zie p. t 82.
naturalistische generalisatie - verplaatsing van informele kennis van een bestudeerde context naar de
context vanen door de gebruiker. Zie p. 65, 76, 99, 160.
naturalistische setting - niet kunstmatig georganiseerde onderzoekssetting, wordt gecontrasteerd met
een laboratoriumsetting waarin de onderzoeker (on)afhankelijke variabelen tracht te
controlleren teneinde de onderliggende mechanismen te kunnen verklaren en voorspellen.
Ziep90,118
natuurlijk taalgebruik - alledaags woordgebruik dat figuurlijke manieren van spreken toelaat, wordt
gecontrasteerd met kunstmatig taalgebruik dat dient om zo exact mogelijk de waargenomen
werkelijkheid te representeren. Zie ook retoriek en schojftekst en p.79, 183.
nomade, nomadisch subject - een politieke fictie die het \vorden' (versus 'zijn') als uitgangspunt neemt
in het/even. In tegenstelling tot de migrant heeft de nomade geen duidelijke bestemming
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voor ogen. Net als de vreemdeling valt de nomade buiten gangbare categorieen, De nomade
is meertalig, intermezzo, deterritorialisatie, houdt van doorgangsplaatsen en zet haar tent
tijdelijk op (Braidotti, 1994),
onderhandeling - volgens Guba en Uncoln (1989) uitwisseling van standpunten om te komen tot
consensus via een formeel, representatief overleg met vertegenwoordiging en mandatering,
Zie voor een kritiek p, 139, 144, Ik vat de term breed op; verwijzend naar ontvouwen en
verglijden van betekenissen in doorgaande interacties,
overlevende(n) - mens(en) die ondanks de ervaren pijn en ontberingen op inventieve wijze weten te
overleven ,Zie p. 128,
paradigma - poSlpositivistisch begrip dat verwijst naar een coherent raamwerk van opvattingen dat niet
herleidbaar is tot andere raamwerken. Voorts suggereert de term een opeenvolging waarbij
een tijdelijke chaos (revolutionaire stadium) uiteindelijk wordt overwonnen en de eenheid
zich herstelt (normale stadium). Postmodernisten kritiseren het begrip, omdat het de ruimte
voor creatieve uitvindingen inperkt; zij geven de voorkeur om te denken in termen van een
heterogeen palet van discoursen waaruit de bricoleur zelf een nieuwe taal smeedt (lather,
1992). Zieheteroglossia,
plaatsveNangendeelVaring -substituut voor een directe ervaring (Stake, 1975), Zie p, 64, 79, 98, 160
en naturalistische generalisafie.
pluraliteit- ervarenverschilten tussen mensen, Heeft nietalleen betrekking op onveranderlijke
grootheden zoals klasse, sekse of ras, maar komt in allerlei vloeiende vormen voor in de
dagelijkse interactie tussen mensen, Pluraliteit neemt in de postmoderne samenleving een
centrale plaats in; niet langer is er een allesoverkoepelende vertelling voorhanden om
pluraliteit gezaghebbend te ordenen (van Gunsteren, 1992). Zie ook horizontafisering en
metaverhaal,
polyglot - meertalig subject. Zie ook heteroglossia en nomade en p,214.
polyvrxale tekst - een tekst waarin een stem niet wordt omkleed met een speciale (helden)status, maar
waarin meerdere stemmen, en daarmee meerdere perspectieven en talen, aan het woord
komen en vermengd raken, Zie heterogfoss;a en p, 214.
positie, positionering - specifieke [ocatie{s) van waaruit kennis wordt geconstrueerd, Door te
benadrukken dat wij niet omnipotent zijn en onze kennis derhalve altijd partieel is, relativeren
we de auteur/autoriteit van de tekst. Zie af/iantie,
postmodernisme - poging om na de confrontatie met de minder welgevallige kanten van de moderne
mythe, het modernisme opnieuw te denken. De decentrering van het rationele, coherente en
autonome subject door de aandacht voor taal, andersheid en lichamelijkheid vormt een
belangrijk thema, Zie p, 17.
postmoderniteit - contingente reactie op het kapitalisme, weerspiegelt de overgang van een productie
naar consumptie [ogica (Jameson, 1991), Zie p, 14-16.
presentie - verwijst naar onbemiddelde zekere kennis, staat voor authenticiteit, ervaring van de
werkelijkheid, of - simpel gezegd -voorde mogelijkheid om 'waarheid' te spreken,
reflectie, reflexiviteit - interruptie van het proces van betekenisverlening vanuit de notie dat de
interpretaties van de auteur on[osmakeUjk deel uit maken van een discours dat betekenissen
en afhankelijkheidsrelaties reproduceert. Zie ook positionering en p, 21,106,
representatie - in de klassieke zin van het woord het voorstellen van iets door iets anders (concept,
persoon, plaast of tijd) zonder dat hiermee de oorspronkelijke inhoud of bedoeling geweld
wordt aangedaan of wordt getransformeerd, Wordt door postmodernisten geproblemati·
seerd, Zie p.19-21.
retoriek - de kunst van het overtuigen. Heeft voor postmodernisten geen negatieve connotatie (in de zin
van een zwaar overdreven presentatie die de inhoudverhulten contrasteert met een
serieuze, gedegen wetenschappelijke verhandeling), maar verwijst naar het op kunstzinnige
wijze presenteren van ideeen, spelen met symbolen en betekenissen in een open tekst die
niet is bedoeld om een superieure en alomvattende betekenis te vestigen,
rizoom - een horizontaal voortwoekerende wortel of grassoort. De botanische term verwijst in het werk
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van postmodernisten naar een niet-lineaire en dynamische kennisopvatting waarin de
continue transformatie van betekenissen en repetitie centraal staan, Wordt gecontrasteerd
met boomvormige systemen die statisch en accumulatief zijn (Deleuze en Guattari,
1980/1988).

schrijftekst - open (of vage) tekst die lezers uitnodigt om iets anders te lezen in teksten dan bedoeld
door de auteur, Teksten zijn geschreven om te worden her-schreven, Zie voor contrast
leesteksten p. 192,
s/achtoffer(s) - mens(en) die worden uitgesloten enlof genormaliseerd en daarvan de pijn en last
ondervinden. Niet op voorhand te herleiden tot grote categorie!!n zoals klasse, sekse, ras ete.
Zie ook belanghebbenden en overlevend(en) en p.127, 128,
subject, subjectiviteit - kentheoretisch construct. Komt tot leven op het moment dat het zelf reflecteert
op vragen als Wie ben ik? en Hoe kan ik de werkelijkheid kennen? Postmodernisten
bekritiseren het subject en subjectiviteit als een betrouwbare en rationele grond voor kennis.
Zij decentreren het subject met hun aandacht voor taal, andersheid en lichamelijkheid. Zie
nomadeen cyborgen p, 17,
taa/- volgens postmodernisten kunnen we de werkelijkheid niet kennen buiten taal om, Taal is niet een
neutraal, transparant medium om wat we hebben gezien te representeren of onszelf uit te
drukken, maar een 'instrument' waarmee een bepaald perspectief op de werkelijkheid wordt
geconstrueerd, We hebben echter geen beheersing over de bedoelingen en intenties die we
willen communiceren via taal. We mogen de iUusienodig hebben dat de zaken zich eenduidig
laten verwoorden, de materialiteit van tekens leidt ertoe dat teksten zichzelf deconstrueren
(Derrida, 197211989), Zieauteuren deconstructie,
tadt knowledge - stilzwijgende kennis (PoJanyi, 1969), Zie p. 91.
tekst - een set van tekens - geschreven, gesproken of gepraktiseerd, en dus niet noodzakelijk talig - die
kunnen worden gelezen. Een tekst is evenwel geen sluier waarachter zich de verborgen
betekenis (de waarheid) bevindt, maar te zien als een onophoudelijk maaswerk dat zichzelf
bewerkt. Dat is haar generatieve kracht, en dat brengt het plezier van de tekst voort (Barthes,
1973/1995). Zie ook intertextualiteit.
verhaal, vertel/en· er zijn verschillende soorten verhalen. Mela-vertellingen, globale ideologieên en
meestercodes veronderstellen dat de geclaimde waarheid valide is op grond van de gevolgde
methodologie, Postmodernisten leggen een voorkeur aan de dag voor mini·verhalen, microverhalen, lokale verhalen of tradilionele verhalen die geen aanspraak maken op waarheid,
verschillen - onderscheidingen die niet in statische identiteiten of groeperingen wordt begrepen, noch
in hiêrarchische dU3liteiten, Postmodernisten ontwikkelen een non-dualistische kijk op
verschillen, Dynamische verschillen vormen een ondermijning van het streven naar presentie
en waarheid, Zie ook différance, andersheid.
virtueel, virtualisering - processen waardoor de grenzen tussen schijn en werkelijkheid, kopie en
origineel steeds problematischer worden. Deze ontwikkeling heeft tezamen met andere
processen ingrijpende consequenties voor het bestuur en de organisatie van ons sociale en
persoonlijke leven. Zie p, 227,
waarde(n) - dat waaraan mensen belang hechten. Niet louter negatief te begrijpen in termen van geld,
ideologie of bias. Emoties vormen de belichaming van waarden (Nussbaum, 1990), Zie p,216
worden, wording - een dynamisch proces van transformatie. Worden staat tegenover de fixatie van
'zijn' of 'identiteit'. Vaak gebruikt in relatie tot het anders, verschillend of nomadisch worden,
zonder specifiek referentie- of eindpunt als doel (en daarom geen reproductie of imitatie,
noch een evolutie of ontwikkeling). Worden is het verlaten van een territorium eneen nabije
en intensieve verbintenis aangaan. (Deleuze en Guattari, 1980/1988). Zie ook nomade en
p.152.
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De hc!ciclscvnlui\\.ic hed\. zich gedurende de haLst\'! ien jam- in Nederland ontwikkeld lot een signilkanlc pl'<lk!ijk. Een kaart van het intellectuele
l<lmlscllap laal zien ebt de hekicbev:\luatic wordt gl'Clomineerd door een strevcn
nanr rationele planning VUl de sametllcvin<~ op bnsis van wetenSdl<1ppc!ijke
kcnnis. Ervaringen wijzen uit del! deze modernist ische voorui 19angs;llnbit ies
niet wilder meer zij n te rca IiserCIl en in velerlei opzichten tekortschieten
(w.o. gehrekkige lnethodcn, onderbenutting, lllanagcITlCnt-bias). Responsieve
ev;\luatic biedt eetl êl!teLllatifL De benadering facilitccrl processen van
helekcnisvcrleniJlg duor zovec I mugelij k belanghebbenden ab parlncrs in cen
open convcrsalie te betrekkcll bij en daéldwcrlwhjk invloed te latt'll uitoefenen
op dc evaluatie. lil plaats van algell1ene oplossingen aan te dragen worden
bnrokkcllul uitgcnudigd nm zelf ideeell te genereren UI specifieke actiepullten
te destilleren die a<lnsluilcn hi,j hun specifieke situatie. De rol van de onderzoeker vnschuHt van cApen or rechter tiaar die van racilit<ltor, be1l1iddcla,ll',
vcrandcrklltldige en tol kil"! doorgaande intcrac\ les. Fcs)Jnl1sicvc hclcidscvalu. alie volgt el'll situationele Ctl intcr"cl.ClicVl' :Jèll1pak en erkent w<.\ardcilpluralileit.
Dil schept IK'!ortcn voor ecn eigentIjdse, t.!emocm( ischc en ethische \verkwijzc
dil' aansluit hi,j inlcnlcliew vormen V~\ll diel1stwrlening, beleidsvorming en
mall<\gclucnt Respollslevc bc1cidsc\'alll,llie wordt in dit proefschrift kritisch
besproken en vurijkt V<lnuit inzichten uit hel postmoderne denken. Casuïstiek
uil de zorg- en dic\l;,lt'I1SCOOl" vc rlC\'cndigt de tekst etl iJl ust reen concreet hoc
een rcspol1sic\'e eva!uatJc kan \vordcn uitgevoerd.
Hel hock beschrijft cic huidige sl~\l\c1 van zaken op hel terrein v;m de
reikl een \venkend pcrspct"lidaan en introduceert lezers in dc
re1cvallllt: van het postmodernc denken voor bclcklscv,ll-uattc, Da,-lfmcc is het
inleress;mt voor st l1c1cntl'1l en gevorderde lezers die tekortkomingen in de
bc!cidscvaluatic onderschrijven en uitz.ien n:\,H een ander vocabulaire.
beleidsev~)luatie,
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