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Aanleiding en vraagstelling

Om de beleving van een ingreep in het landschap te betrekken bij de besluitvorming over die
ingreep, voert de Bouwdienst van Rijkswaterstaat 'belevingswaardenonderzoek' uit. Volgens een
zelf ontwikkelde methode wordt vastgesteld wat een gebied voor mensen betekent en welk
planalternatief bestaande waarden het minste verstoort.
Het doel van het belevingswaardenonderzoek, namelijk voorwaarden scheppen voor de
mogelijkheid dat bij de beleidsvorming en -implementatie ten voile rekening gehouden kan
worden met het perspectief van de lokaal betrokkenen, wordt nog niet in voldoende mate bereikt
geacht. Momenteel bestaat de behoefte om een conceptueel kader te ontwikkelen dat gebruikt
kan worden voor de opzet en uitvoering van toekomstige verkennende
belevingswaardenonderzoeken. Hierbij dient tevens aandacht te zijn voor de context waarbinnen
het belevingswaardenonderzoek wordt uitgevoerd, zodat voor beleidsmakers bruikbare
informatie wordt opgeleverd.
Het onderzoek vindt plaats in het kader van het project ‘Methode ontwikkeling
Belevingswaardenonderzoek' en heeft als doel tot een specifieke methode van
belevingswaardenonderzoek te komen. Daarvoor is de ontwikkeling van een conceptueel kader
nodig. Hieruit valt de volgende onderzoeksvraag te formuleren:

"Welk conceptueel kader levert bij verkennend belevingswaardenonderzoek informatie op die
voor beleidsanalyse bruikbaar is?"

Bruikbare informatie voor de beleidsanalyse

Vaak is kritiek geleverd op de rationele benadering van beleid. Om echter structuur aan te
kunnen brengen in het beleidsproces is het toch zinvol om beleid te zien als onderdeel van
rationele besluitvorming.
Belevingswaardenonderzoek is meestal een onderdeel van een milieueffectrapportage
(m.e.r.). Dit deelgebied van de beleidsanalyse heeft tot doel het faciliteren van evenwichtige
besluitvorming. Hierbij worden onderzoeksgegevens geaggregeerd tot overzichten van effecten
van planalternatieven op de omgeving zodat de beste oplossing kan worden vastgesteld.
'Scoping' is het proces van het richten van de besluitvorming op de daarvoor essentiele
informatie. Informatie is essentieel als het de verschillen tussen alternatieven duidelijk maakt, met
andere woorden: als het onderscheidend is.
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Een conceptueel kader met behulp waarvan bruikbare informatie kan worden gevonden
voor de beleidsanalyse moet bet dus mogelijk maken de onderscheidendheid van gegevens voor
de besluitvorming zichtbaarte maken in de onderzoeksresultaten.

Uitgevoerd verkennend belevingswaardenonderzoek

In totaal zijn er achttien verkennende belevingswaardenonderzoeken uitgevoerd door de
Bouwdienst. De beoordelingskaders van de uitgevoerde verkennende
belevingswaardenonderzoeken blijken grote verschillen vertonen. Op grand van de vergelijking
tussen de beoordelingskaders blijkt geen sprake van een bepaalde ontwikkeling te zijn. Een ander
opvallend punt is dat de doelen en de definities niet eenduidig zijn. Zelfs voor de kernbegrippen
zijn er vele synoniemen.
Tevens blijkt bet verkennend belevingswaardenonderzoek bet meest overeen te komen
met bet hoofdtype ‘case study' van kwalitatief onderzoek. De uitgevoerde analysemethoden
lijken een eenduidig proces, maar wanneer je kijkt naar bet resultaat van de analyse, de
rapportages van de verkennende belevingswaardenonderzoeken, dan is deze eenduidigheid niet
terug te vinden. Er wordt tijdens bet analyseren van een ad hoc analysekader gebruik gemaakt.
Dit kader wordt echter in de rapportage weer losgelaten. Het type kwalitatieve data-analyse
'structured analyse', welke zich kenmerkt door het zoeken naar patronen die besloten liggen in
de conversaties zonder aandacht te besteden aan de betekenis van die patronen, lijkt echter het
meest van toepassing te zijn op het verkennend belevingswaardenonderzoek.

Naar een conceptueel kader

'Bij belevingswaardenonderzoek wordt gestreefd een zo betrouwbaar en realistisch mogelijk
beeld te schetsen van de betekenis van de omgeving en ingrepen daarin voor de direct
belanghebbenden.' (bran: verkennend belevingsonderzoek 'A2 Spiegeltrace'). Een element van
de omgeving is een bepaald fysiek of non-fysiek onderdeel van een geografisch gebied.
'Belevingswaarde' definieren wij daarom als de betekenis die een betrokkene aan een element
van de omgeving toekent. Een betekenis wordt toegekend aan een element van de omgeving.
Zonder elementen van de omgeving kunnen er dus ook geen betekenissen aan worden
toegekend. Zonder betekenissen bestaan er echter wel elementen van de omgeving. Hier is dus
sprake van een asymmetrisch verband. Dit verband wordt theoretisch benaderd als een causaal
verband. Het belevingswaardenonderzoek beschrijft alleen de relatie tussen de elementen van de
omgeving en de betekenissen. Het mechanisme achter deze relatie beschrijft
belevingswaardenonderzoek, in tegenstelling tot belevingsonderzoek, tot dusver niet.
Belevingswaardenonderzoek beschrijft alleen wat de betekenis van een element van de omgeving
is voor een respondent. Een soortgelijk onderscheid in relatie en onderliggend mechanisme wordt
weergegeven in het Coleman-Lindenberg diagram. Het diagram geeft aan hoe het collectieve
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niveau zich verhoudt tot het individuele niveau. Volgens Abell (1992) kan dit zg. ColemanLindenberg-diagram ook analoog worden uitgebreid, zowel naar higher system levels en lagere
sub-individuele pico-levels. Bij belevingswaardenonderzoek gaat het om het individuele (micro-)
niveau dat daarbij wordt onderscheiden van het sub-individuele (pico-)niveau. Als dit diagram
wordt toegepast op belevingswaardenonderzoek dan ontstaat de volgende figuur:

Wat?

Element
van de
omgeving

Betekenis

ransale relatie

mechanisme

Waarom?

Beleving
door de
respondent

figuur S.1: Een conceptueel kader voor belevingswaardenonderzoek

Een mogelijkheid van voorstructurering voor verkennend belevingswaardenonderzoek

Het doel van deze voorstructurering is de elementen van de omgeving te organiseren in
abstractere categorieen. Onze analyse is deels uitgevoerd aan de hand van de classificatie van
omgevingselementen ontwikkeld door Levi-Strauss (in: De Ruijter, 1979:31). Het denken van de
mens, het vormgeven aan zintuiglijke ervaringen, voltrekt zich volgens deze antropoloog vooral
via binaire opposities, bijvoorbeeld dag en nacht of links en rechts. Deze ordenende
denkstructuren bewerkstelligen patronen van relaties tussen elementen of verschijnselen in de
omgeving van de mens. Het zijn deze structuren die aan de empiric ten grondslag liggen. LeviStrauss verbindt hieraan de volgende methode van data-analyse:
a. definieer het te bestuderen verschijnsel als een relatie tussen twee of meer bestaande of
veronderstelde termen;
b. construeer een tabel van mogelijke permutaties tussen deze termen;
c. beschouw deze tabel als het object voor de analyse. Het empirische verschijnsel waarvan men
uitgaat is slechts een mogelijke combinatie te midden van andere combinaties.
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Het vermoeden is dus dat de volgende verdeling bestaat:

element

natuur

hybride

cultuur

betekenis:
functioned
structureel

figuur S.2: Vermoeden van een verdeling van belevingswaarden over de typologie

Er kan ook binnen de zes vakken worden gezocht naar verbanden. Op basis van de ons
beschikbare data kunnen zoals gezegd slechts vermoedens, hypothesen, worden geformuleerd
Het vergt een nieuw, grootschaliger onderzoek met representatieve data, eigen interviews en
interviewverslagen om verantwoord tot conclusies te komen. We hebben tijdens de studie de
successieve approximatieve benadering (Neuman, 2000:426) gevolgd. Vanaf twee
bruggenhoofden, theorie en data, hebben we getracht om naar elkaar toe werken. Het
conceptuele kader (figuur S.1) en de typologie (figuur S.2) kunnen gezien worden als het ene
bruggenhoofd, terwijl de interviewverslagen, de empirische data, als het andere bruggenhoofd
aangeduid kan worden.

Toepassing in verkennend belevingswaardenonderzoek

Het doel van verkennend belevingswaardenonderzoek is volgens ons de belevingswaarden van
een gebied accuraat weer te geven. De representativiteit ervan kan in de volgende fase getoetst
worden. Toetsing is alleen mogelijk als de uitkomsten van het verkennend onderzoek concreet
zijn en eenduidig. Dit willen wij realiseren door de nadruk te leggen op de onlosmakelijkheid van
betekenissen enerzijds en elementen van het landschap waaraan die betekenis wordt toegekend
anderzijds. Omdat mensen een gebied voornamelijk zullen beschrijven door hette contrasteren
met andere gebieden zal de eindtabel bestaan uit min of meer unieke kenmerken. Dit kan een
aanknopingspunt zijn voor toekomstig onderzoek: uniciteit van de genoemde kenmerken is
bepalend voor de relevantie voor de besluitvorming. Het ontwikkelde conceptuele kader betekent
een ontwikkeling van de Bouwdienst-methode in de richting van theorie-gestuurd onderzoek.
Het ontwikkelde conceptuele kader maakt belevingswaardenonderzoek doorzichtiger en dus
beter te verkopen: doordat er met van tevoren vaststaande begrippen en een causale relatie is
gewerkt is enige afstand genomen van de fenomenologie. De 'hardere' methode verkleint de
kloof tussen belevingswaardenonderzoek en andere m.e.r.-deelstudies. Consequent werken met
element-betekenis-paren maakt het tevens eenvoudig om bij effectbeoordeling (fase 4) alle nietonderscheidende elementen van de omgeving buiten beschouwing te laten.
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Inleiding

In het kader van milieu-effectrapportages worden allerlei deelstudies uitgevoerd. Dergelijke
deelstudies zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de veranderingen die projecten zullen
bewerkstelligen. Veel minder aandacht gaat echter uit naar wat een voorgenomen ingreep nu
eigenlijk betekent voor de mensen die er persoonlijk door geraakt kunnen worden, omdat ze in
de omgeving daarvan wonen, werken en recreeren. Een van de verklaringen is dat het ontbrak
aan geschikte onderzoeksmethoden. In een milieu-effectrapport moeten effecten systematisch en
zo objectief mogelijk beschreven worden. De menselijke leefomgeving lijkt zich daar minder goed
voor te lenen, want dan stuit je al snel op zaken in het psychisch emotionele viak, die moeilijk
objectiveerbaar en kwantitatief meetbaarzijn (Stolp: 1998a:4). Om de beleving van een ingreep
in het landschap te betrekken bij de besluitvorming over die ingreep, voert de Bouwdienst van
Rijkswaterstaat 'belevingswaardenonderzoek' uit. Volgens een zelf ontwikkelde methode wordt
vastgesteld wat een gebied voor mensen betekent en welk planalternatief bestaande waarden het
minste verstoort. Nu een flink aantal belevingswaardenonderzoeken is uitgevoerd rijst de vraag
wat daarvan geleerd kan worden voor toekomstig onderzoek.

1.1

Aanleiding van het onderzoek

In de loop van de tijd is steeds duidelijker geworden dat de huidige methode van data-analyse
niet geheel toereikend is. Het doel van het belevingswaardenonderzoek, namelijk voorwaarden
scheppen voor de mogelijkheid dat bij de beleidsvorming en -implementatie ten voile rekening
gehouden kan worden met het perspectief van de lokaal betrokkenen, wordt nog niet in
voldoende mate bereikt geacht. De aard van de gebruikte methode van kwalitatieve data-analyse
wordt gezien als een van de mogelijke factoren die hierbij een rol speelt (Wuisman, 1999:3).
Momenteel bestaat de behoefte om een conceptueel kader te ontwikkelen dat gebruikt kan
worden voor de opzet en uitvoering van toekomstige verkennende
belevingswaardenonderzoeken. Hierbij dient tevens aandacht te zijn voor de context waarbinnen
het belevingswaardenonderzoek wordt uitgevoerd, zodat aan beleidsmakers bruikbare informatie
wordt geleverd.

1.2

De onderzoeksvraag

Het onderhavige onderzoek vindt plaats in het kader van het project 'Methode ontwikkeling
Belevingswaardenonderzoek' en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het opstellen van een
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specifieke methode voor belevingswaardenonderzoek. Daarin is de ontwikkeling van een
conceptueel kader nodig. Hieruit valt de volgende onderzoeksvraag te formuleren:

"Welk conceptueel kader levert bij verkennend belevingswaardenonderzoek informatie op die
voor beleidsanalyse bruikbaar is?"

Deze onderzoeksvraag beantwoorden we met behulp van de volgende deelvragen:
1. Wat is er in de bestuurskunde over belevingswaardenonderzoek bekend?
2. Wat is bruikbare informatie voor de beleidsanalyse?
3. Hoe zit belevingswaardenonderzoek in elkaar?
4. Hoe kunnen de tot nu toe uitgevoerde verkennende belevingswaardenonderzoeken
gekarakteriseerd en/of gerubriceerd worden?
5. Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen de beoordelingskaders, uitgesplitst
naar type onderzoeken?
6. Wat is kwalitatief onderzoek?
7. Tot welk type kwalitatief onderzoek behoort verkennend belevingswaardenonderzoek?
8. Hoe kan de kern van belevingswaardenonderzoek in een conceptueel kader worden
uitgedrukt?
9. Is voorstructurering van belevingswaardenonderzoeken mogelijk?
10.

Wat zijn de implicaties van een conceptueel kader voor toekomstig uit te voeren verke
belevingswaardenonderzoek ?

1.3

Relevantie van het onderzoek

Het idee om een belevingswaardenonderzoek uit te voeren in het kader van de m.e.r. is
afkomstig van de Bouwdienst Rijkswaterstaat. Omdat deze vorm van onderzoek naar sociale
effecten nog verder ontwikkeld moet worden, is bij de Bouwdienst het project 'Methodeontwikkeling belevingswaardenonderzoek' gestart. Binnen dit project worden de mogelijkheden
en beperkingen van een belevingswaardenonderzoek in het kader van de m.e.r. onderzocht. De
doelstellingen van het project zijn:
1. het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde methode van
belevingswaardenonderzoek als integraal onderdeel van de Projectnota/MER'en;
2. het ontwikkelen van en aangepaste m.e.r.-procedure.

Dit afstudeeronderzoek is een onderdeel van het project Methode-ontwikkeling belevingswaardenonderzoek. Het afstudeeronderzoek is wetenschappelijk relevant omdat het
wetenschappelijke kennis over ex ante beleidsanalyse toepast op een methodologische kwestie.
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Het onderzoek heeft tevens als gevolg dat een aantal begrippen (concepten) vastgesteld worden
die kunnen worden gebruikt ais houvast voor toekomstige verkennende
belevingswaardenonderzoeken.
Dit stelt de (externe) uitvoerders van het onderzoek in staat om effectiever kunnen
werken doordat van tevoren duidelijker is welke informatie het meest bruikbaar is. In die zin is het
afstudeeronderzoek maatschappelijk relevant omdat zij een bijdrage levert aan de ontwikkeling
van belevingswaardenonderzoek, dat een middel is om te komen tot evenwichtiger
besluitvorming over ingrepen in het landschap.

1.4

Methodologische verantwoording

Het uitgevoerde onderzoek is zowel descriptief als prescriptief. Descriptief duidt op beschrijving,
terwijl prescriptief een aanbeveling behelst. Het is descriptief want het uitgevoerde onderzoek
beschrijft wat het conceptueel kader inhoudt, de elementen en hun samenhang. Het is
prescriptief omdat het weergeeft wat de implicaties zijn voor de opzet en uitvoering van
toekomstig belevingswaardenonderzoek en de meerwaarde van de resultaten voor het
beleidsproces (m.e.r.). De probleemstelling, welke in dit rapport is geformuleerd, is prescriptief. Er
wordt middels een conceptueel kader getracht om toekomstig verkennend
belevingswaardenonderzoek beter te kunnen laten uitvoeren. Van Braam vermeldt echter dat
beide componenten [descriptief en prescriptief] wel onderscheiden kunnen worden maar niet los
van elkaar kunnen worden gezien (1992:13). Dit geldt ook voor ons onderzoek. Het onderzoek is
erg toepassingsgericht, en kan daardoor niet los gezien worden van al bestaand verkennend
belevingswaardenonderzoek. Het onderzoek dient aan te sluiten bij de wensen en eisen van de
onderzoekers van belevingswaardenonderzoek. Het descriptieve gedeelte betreft het verzamelen
van informatie en het analyseren hiervan. Op grand hiervan kunnen prescriptieve conclusies
geformuleerd worden.
Het descriptieve gedeelte van het rapport is via de volgende punten tot stand gekomen:
1. verzamelen en analyseren van informatie;
2. opstellen en toetsen conceptueel kader.

De tweede stap, het uitvoeren en toetsen van het conceptueel kader, staat uitvoerig beschreven
in hoofdstuk 5. Daarom zal in dit hoofdstuk alleen de eerste stap beschreven worden. Het
verzamelen en analyseren van informatie kan geschieden door:
1. Secundaire analyse van het bestaande materiaal;
2. Interviews;
3. Literatuurstudie.
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Secundaire analyse van het bestaande materiaal

De secundaire analyse van het bestaande materiaal behelst de analyse van de rapportages van
verkennende belevingswaardenonderzoeken. In totaal zijn er achttien verkennende
belevingswaardenonderzoeken uitgevoerd door de Bouwdienst. Alvorens de verkennende
belevingswaardenonderzoeken te analyseren, is van een aantal kenmerken van deze onderzoeken
een tabel (Zie Bijlage II) gemaakt. Het vergt veel tijd om al de verkennende
belevingswaardenonderzoeken te bestuderen. Voor het uit te voeren onderzoek zijn niet alle
stukken van een rapport even relevant. Nadat een aantal verkennende
belevingswaardenonderzoeken geheel gelezen waren, is de tabel opgesteld. Bij het maken van de
tabel moest gekozen worden welke punten van een rapport wel en welke niet noodzakelijk waren
om te lezen. Hierdoor konden op gestructureerde en snelle wijze de rapporten worden
bestudeerd.
Een andere secundaire bron voor analyse vormden de bestaande interviewverslagen uit
verkennend belevingsonderzoek Tangenten Eindhoven (1996), welke door de onderzoekers zijn
gebruikt voor het opstellen van de verkennende belevingswaardenonderzoeken. Van deze bron
hebben we gebruikt gemaakt nadat het conceptueel kader was geformuleerd. Het doel hiervan
was enerzijds om het conceptueel kader te toetsen en anderzijds hebben we dit materiaal
gebruikt voor het onderzoeken van een mogelijke voorstructurering van verkennende
belevingswaardenonderzoeken.

Interviews

Het gevaar van alleen het bestuderen van de rapporten is dat deze niet actueel zijn, veel doelen
zijn achterhaald en ook zijn de onderzoeken door veel verschillende personen uitgevoerd. Daarom
hebben we ook interviews gehouden. Naast het interviewen van de BWO-groep hebben we ook
onderzoekers van zes onderzoeksbureaus gei'nterviewd, die tot op heden verkennend
belevingswaardenonderzoek hebben uitgevoerd.
De geselecteerde respondenten waren alle als auteur betrokken bij de onderzoeken en staan in
het volgende schema (figuur 1.1) vermeld.
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Onderzoeksbureau

Verkennende
belevingswaardenonderzoeken

Ingeborg Steenwinkel

CEA, bureau voor communicatie en

A12; A16/13

advies over energie en milieu B.V.
Otto Cox

Voorlichtingskundig Adviesbureau

Baggerspecie Noord-Holland; De Kerf

Wijzer
Marcel Valk

Ergo, bureau voor markt- en

PMR Bestaand Rotterdams Gebied

beleidsonderzoek
Lisanne Kerstens

NSS/Marktonderzoek BV

A2 Passage Maastricht:: spiegeltrace; A2
Maastricht:: verknoping RW 2/ RW79

Annemarie Vellekoop

Van Nes RM BV

TNLI

Andre Oostdijk; Rene

SWOKA, Instituut voor strategisch

PMR Zuidwest- Nederland; PMR

van Noort

consumentenonderzoek

Landaanwinning
figuur 7.7 Externe onderzoekers

Als eerste hebben we een interviewlijst opgesteld. Hierin staat vermeld welke personen waar en
wanneer gei'nterviewd gaan worden. Het datum van de te houden interviews hebben we
voornamelijk laten afhangen van keuze van de respondent. De externe onderzoekers en de leden
van de BWO-groep zijn door elkaar gemterviewd. Hoewel de eerste opzet was om met standaard
interviewvragen te werken, zijn we na de eerste interviews hier vanaf gestapt. We dachten dat
we door gebruik te maken van standaard interviewvragen makkelijker vergelijkingen tussen de
interviews konden maken. Onze visie over het te creeren conceptueel kader veranderde
gedurende het onderzoek waardoor ook de vragen veranderen. Het gebeurde dat na een
interview nieuwe vragen ontstonden. Deze vragen stelden we dan bij het eerstvolgende
interview. De vragen voor de externe onderzoekers waren sowieso ook afhankelijk van welke
soort onderzoeken de externe onderzoekers voor de BWO-groep hadden uitgevoerd. Uiteraard
waren er ook vragen die bij vrijwel ieder interview terug kwamen. We hebben de respondenten
gevraagd naar onder meer hun ideeen over het doel van belevingswaardenonderzoek en de
manier waarop zij het onderzoek hebben uitgevoerd. De interviews hebben voor ons gediend als
bron van ideeen voor de beantwoording van onze onderzoeksvraag. Alle interviews van de
externe onderzoekers zijn gevoerd bij het bedrijf waar de betreffende persoon werkte. Een
interview duurde gemiddeld een uur. Op twee na zijn alle interviews getaped. De
interviewvragen waren geclusterd per thema. Doordat we met twee personen interviewden, is de
rol van vragensteller na ieder thema gewisseld. Van de bandopnames van de interviews zijn
letterlijke transcripties gemaakt, dit gebeurde vrijwel meteen nadat een interview was afgenomen.
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Er ging erg veel tijd zitten in het uittypen van de interviews. Toch loonde het wel de moeite
omdat tijdens het uittypen van de interviews ons nieuwe dingen opvielen.

Literatuurstudie

Naast de bestaande verkennende belevingswaardenonderzoeken en de gehouden interviews
hebben we ook naar bestaande literatuur gezocht dat ons kon helpen met het creeren van het
toekomstig conceptueel kader. Voordat echter het onderzoek begonnen werd hebben we het
rapport van de heer Wuisman (Kwalitatieve analyse. Een overzicht, 1999) en het boek van Taylor
en Bogdan (Introduction to Qualitative Research Methods. A Guidebook and Resource, 1998)
bestudeerd. De bestaande literatuur werd vooral gevonden in de universiteitsbibliotheken,
Internet en de bibliotheek van de Bouwdienst. Ook werd ons literatuur aangereikt door onze
begeleider (die hoofdzakelijk betrekking had op het conceptuele kader) en tevens kregen we via
een gei'nterviewde het adres van Alexander Pleijter, die zijn proefschrift schrijft over kwalitatief
onderzoek. Een e-mail naar desbetreffende persoon leverde een paar interessante tips met
betrekking tot de literatuur op.

Taakverdeling

Deze scriptie is een product van intensieve samenwerking tussen beide auteurs. Het is lastig om
helder aan te geven wie welk deel heeft geschreven. Daarnaast is het schrijven slechts het
resultaat van een proces. Dit proces behelst onder meer het bediscussieren van ideeen, de
uitwerking van deze ideeen, het organiseren van het onderzoek, het verzamelen van informatie,
het analyseren van verzamelde gegevens, het lezen en becommentarieren van elkaars teksten.
Wij zijn er van overtuigd dat wij beide een gelijkwaardige intellectuele en praktische
inspanning hebben geleverd voor de totstandkoming van deze scriptie. Het is echter een vereiste
van de examencommissie dat ‘elk der auteurs afzonderlijk de verantwoording op zich neemt,
zowel voor een als zodanig aan te geven onderdeel van de scriptie als voor de samenhang van
het geheel, in de scriptie wordt aangegeven om aan te geven welk aandeel elk der auteurs heeft
gehad in de totstandkoming van de scriptie’ (O.E.R. art. 15b). Om hieraan te voldoen maken wij
de volgende verdeling: Jaap Hogenboom de paragrafen 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.5; 3.6; 5.1; 6.1; 6.2,
Wladek Reeling de paragrafen 2.1; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4, terwijl wij gezamenlijk de
paragrafen 5.2 en 5.3 voor onze rekening nemen.
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Leeswijzer

De opbouw van de scriptie is gebaseerd op de volgorde van de deelvragen. Hoofdstuk 2, bet
theoretisch kader van bet onderzoek, leidt tot de beantwoording van de eerste twee deelvragen.
Belevingswaardenonderzoek is onderdeel van een bestuurlijk proces, meestal van een
milieueffectrapportage (m.e.r.)1. In dit hoofdstuk zal bet type onderzoek dat in deze scriptie
centraal staat worden gepositioneerd in de bestuurskundige literatuur. Deze positionering is
noodzakelijk om te kunnen bepalen wat nu eigenlijk bruikbare informatie voor de beleidsanalyse
is. In hoofdstuk 3 wordt belevingswaardenonderzoek beschreven. Ook komt bier de bestuurlijke
context van belevingswaardenonderzoek, de milieu-effectrapportages (m.e.r.) aan bod. Dit leidt
tot bet antwoord op deelvraag drie. In hoofdstuk 3 zal tevens een analyse van de uitgevoerde
verkennende belevingswaardenonderzoeken uitgevoerd worden. Via deze analyse worden de
deelvragen vier en vijf beantwoord. Hoofdstuk 4 gaat over kwalitatief sociaal-wetenschappelijk
onderzoek in bet algemeen en de bestaande methoden voor kwalitatieve analyse van gegevens in
bet bijzonder. Dit hoofdstuk tracht een antwoord te vinden voor de deelvragen zes en zeven.
Vanaf hoofdstuk vijf werken we toe naar bet uiteindelijke doel van deze scriptie: bet vaststellen
en uitwerken van een conceptueel kader. Hiertoe zullen we bestaande onderzoeksgegevens
analyseren vanuit een andere invalshoek. Hoofdstuk 5 zal tevens een antwoord geven op de
deelvragen acht en negen. De vertaling van bet geconstrueerde conceptuele kader naar de
praktijk, en hierdoor de beantwoording van de laatste deelvraag, zal uitgevoerd worden in
hoofdstuk 6. Tenslotte zullen de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7 centraal staan. De
centrale vraagstelling zal bier beantwoord worden.

Belevingswaardenonderzoek is ook wel los van de m.e.r. procedure uitgevoerd. Voor een overzicht, zie bijiage //.
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2.

Bruikbare informatie in effectrapportages

In de centrale vraag in deze scriptie valt de frase bruikbare informatie voor de beleidsanalyse op.
Wat wordt bedoeld met beleidsanalyse? Hoe kun je bepalen wat bruikbare informatie is? Op
deze vragen zal in dit hoofdstuk worden ingegaan.
Dit hoofdstuk geeft het theoretisch kader weer van het afstudeeronderzoek. Hierin wordt
aangegeven hoe ons werk aansluit op bestaande bestuurskundige inzichten.
In de eerste paragraaf zal worden beschreven wat beleid is en zullen enkele visies op
beleid worden belicht. Belevingswaardenonderzoek maakt meestal deel uit van een milieueffectrapportage (m.e.r.)2. Een effectrapportage is een specifieke vorm van beleidsanalyse. De tweede
paragraaf van dit hoofdstuk gaat over beleidsanalyse en in het bijzonder over effectrapportages.
Paragraaf 2.3 komt de bruikbaarheid van informatie in effectrapportages aan bod.

2.1

Beleid

Beleid is de aanduiding van een norm, een gedragslijn, een richtsnoer voor maatschappelijk
handelen. Met de term beleid wordt aangegeven op welke wijze er zal of dient te worden
gehandeld. Elk beleid is een samenstel van doeleinden, plannen, programma's, strategieen,
technieken, regels, enzovoort dat richting geeft aan het handelen van mensen, groepen,
organisaties (Van Braam, 1992:27). Door "Synoptici" wordt beleid ook wel omschreven als 'het
streven om bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een bepaalde volgorde in de tijd te
realiseren’ (Hoogerwerf, 1998:23). Beleid wordt gevormd, uitgevoerd en soms geevalueerd. Er is
sprake van een beleidsproces of beleidscyclus (Min. van Financien, 1993:8).

2

Dit is niet altijd het geval. Echter, zoals in de inleiding is vermeld beperken wij ons tot belevingswaardenonderzoek in de
context van de m.e.r.
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In de beleidscyclus kunnen de volgende fasen worden onderkend:

Problem

Evaluation
Problem definition

Implementation

Identifying alternative
responses/solutions

Evaluation of options

Selection of policy option
figuur 2.7 The policy life cycle (Parsons, 1995:77)

Kenmerkend van de policy life cycle is dat bet beleidsproces gezien wordt als een stapsgewijs
proces, beginnend bij de eerste stap: 'bet probleem’. Hoogerwerf gebruikt in zijn boek
'Overheidsbeleid' bet model in gewijzigde vorm. Hoogerwerf vermeldt echter wel dat bet kan
gebeuren dat de volgorde van de deelprocessen anders verloopt dan in de logische indeling van
bet beleidsproces wordt verondersteld (1998:28). Het beleidsproces wordt bier in de volgende
zeven deelprocessen weergegeven (Overheidsbeleid, 1998:27):
1. De agendavorming: het proces waardoor maatschappelijke problemen de aandacht van het
publiek en/of van de beleidsbepalers krijgen.
2. De beleidsvoorbereiding: het verzamelen en analyseren van informatie en het formuleren van
adviezen met het oog op het te voeren beleid, dat wil zeggen het uitdenken, beargumenteren
en formuleren van een te voeren beleid. Tot de beleidsvoorbereiding wordt ook gerekend de
planning, die kan worden omschreven als de systematische voorbereiding van een beleid met
behulp van langs wetenschappelijke weg verkregen kennis en inzichten.
3. De beleidsbepaling: het nemen van beslissingen (de besluitvorming) over de inhoud van een
beleid. Hiertoe behoort met name het kiezen en specificeren van de doeleinden, de middelen
en de tijdstippen.
4. De beleidsuitvoering (de implementatie): hettoepassen van de gekozen middelen voor de
gekozen doeleinden.
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5. De beleidsevaluatie: het beoordelen van de inhoud, bet proces en/of de effecten van een
beleid aan de hand van bepaalde criteria.
6. De terugkoppeling: het verwerken van een evaluatie inzake de inhoud, het proces en/of de
effecten van een beleid en het bijsturen (opnieuw bepalen) van het beleid of het beleidsproces
daarvan.
7. De beleidsbeeindiging: het staken van een gevoerd beleid.

Met de terugkoppeling kan de kringloop van het beleidsproces (van agendavorming tot en met
de terugkoppeling) geheel of gedeeltelijk opnieuw beginnen, tenzij het beleid wordt beeindigd.
Hoewel er kritiek is op dit model, wordt de policy life cycle nog steeds gehanteerd. De policy life
cycle is volgens de critici een kunstmatig gezichtspunt voor het maken van beleid. Het idee om
het beleidsproces op te aelen zoals in de policy life cycle, overdrijft de 'rationele' rol van het
beleidsproces (Parsons, 1995:79). In werkelijkheid is het beleidsproces veel ingewikkelder en
bestaat zij niet uit eenvoudige achtereenvolgende stappen, fasen of cirkels (Parsons, 1995:79).
Dit komt doordat er wat implicaties aan beleid verbonden zijn. Beleid omvat namelijk vaak veel
actoren, een reeks van activiteiten en strekt zich uit over lange tijd. Beleid verandert bovendien
door de tijd been, mede door veranderende externe omstandigheden en door veranderende
probleemdefinities. Beleid is een antwoord op complexe maatschappelijke omstandigheden. Deze
complexiteit kan onder andere ontstaan doordat het moeilijk is om inzicht te krijgen maar ook
omdat er een botsing van waarden kan optreden. Een andere implicatie is dat beleid vaak nieuw
beleid genereert, doordat het beleid onbedoelde negatieve gevolgen kan veroorzaken. Is het
mede vanwege deze implicaties nog gerechtvaardigd om het beleidsproces in te delen in
deelprocessen, zoals bij de policy life cycle? Volgens Hoogerwerf wel. Een indeling in
deelprocessen is volgens hem een hulpmiddel voor de analyse. Zo'n hulpmiddel helpt je om iets
van de werkelijkheid waar te nemen, te ontleden en in een bepaalde samenhang te plaatsen
(1998:28). Hoewel de fasen niet strikt zijn te scheiden, betreft het een analytisch onderscheid dat
crop is gericht aspecten van het beleidsproces herkenbaar te maken (ministerie van Financien,
1993:8). Het is een conceptuele, begripsmatige lens waardoor je een stukje van de werkelijkheid
bekijkt.

Benadering van het beleid
Het woord beleid heeft in het spraakgebruik volgens de gangbare woordenboeken de betekenis
van het behandelen of de wijze van behandelen van een zaak. Er is aan de ene kant een besef
van wenselijkheden, aan de andere kant ook een besef van mogelijkheden en onmogelijkheden.
Beleid is 'willens en wetens' handelen (Hoogerwerf, 1998:17). Het 'weten' waarvan een beleid
gebruik maakt, omvat naast kennis uit de maatschappelijke en bestuurlijke praktijk ook kennis uit
de wetenschap. Die wetenschappelijke kennis wordt tot stand gebracht door vele disciplines die

11-

-

Zoeken naar belevingswaarden

20 maart 2000

zich met allerlei aspecten van de maatschappij bezig houden. Daarnaast kan men in elk beleid ook
inzichten putten uit de wetenschap die van bet beleid zelf studie maakt: de beleidswetenschap.
Tot de beleidswetenschap behoren de onderdelen van de bestuurskunde, de bedrijfskunde, de
economie, de politicologie, de rechtswetenschap en de sociologie, die zich uitdrukkelijk met het
beleid bezig houden (Hoogerwerf, 1998:17). Het is niet verwonderlijk dat mede dankzij de
verschillende disciplines er verschillende visies of opvattingen over beleid bestaan. Een van die
opvattingen is dat beleid kan worden gezien als het resultaat van onderhandelingen tussen
beleidsvoerders. Weer een andere visie vat beleid op als het product van bureaucratische
organisatievormen. De meest bekende opvatting is die van beleid als de rationele ordening van
doeleinden en middelen (Ringeling, 1987:45). De 'policy life cycle' is een model dat gefundeerd is
op de rationele benadering.

Rationele benadering

Het rationele model vindt zijn wortels in het ideaaltype van de 'homo economicus', dat mede ten
grondslag ligt aan de besliskunde en de speltheorie (Hoppe en Edwards, 1985: 30). In de
ideaaltypische versie ervan wordt ervan uitgegaan dat de beleidsmaker beschikt over volledige
informatie en in staat is tot perfecte waardenintegratie. Hollis voegt hier toe dat de homo
economicus tevens over een perfecte interne computer beschikt. Toch moet in de gaten
gehouden worden dat ook in het ideaaltypische model er verschillende uitkomsten kunnen
optreden. De hiervoor genoemde 'perfecte waardenintegratie' zorgt ervoor dat een homo
economicus zijn eigen waarden kan rangschikken, maar dit neemt niet weg dat de waarden van
een andere homo economicus verschillend of daarmee zelfs tegenstrijdig kunnen zijn. Een
persoon met als hoogste waarde 'veiligheid' zal over de vraag of er camera's in een bepaalde
ruimte geplaatst dienen te worden een andere mening hebben dan een persoon die 'privacy' als
hoogste waarde nastreeft. Toch kunnen beide personen op een logisch correcte manier te werk
zijn gegaan en op goede gronden een conclusie hebben getrokken. Hollis wijst erop dat het
rationele model een instrumenteel rationed model is (1996:118). Beslissingen worden daarbij via
de volgende stappen genomen (Hogwood and Gunn, 1988:46):
1. identificeren van eigen voorkeuren/waarden;
2. rangorde aanbrengen;
3. selecteren van middelen om die voorkeuren te bereiken;
4. vaststellen wat de consequenties zijn van de verschillende middelen;
5. Kies het alternatief waardoor jouw rangorde het best bereikt wordt.
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De stappen worden min of meer ook door Allison in 'Essence of Decision' beschreven, hier
worden ze echter de basis concepten van bet model van 'rational action’ genoemd (1971:29-30).
De vier basis concepten zijn dan:
1. goals and objectives;
2. alternatives;
3. consequences;
4. choice.

Bounded rationality

Toch is er op het rationele model kritiek. Simon formuleerde enkele jaren na de Tweede
Wereldoorlog, toen rationele besluitvormingstechnieken voor de oorlogsvoering zoveel vruchten
bleken te hebben afgeworpen, de eerste kritiek op het rationele model in de context van
besluitvorming in organisaties (Hoppe en Edwards, 1985:30). Simon houdt weliswaar vast aan het
streven naar rationaliteit maar hoofdzaak is voor hem toch de grens van de menselijke rede in
verhouding tot de door ons omringde wereld ('bounded rationality'). De grens van de menselijke
rede uit zich door (Simon, 1976:93-94):
•

kennis is altijd incompleet en fragmentarisch;

•

het onvermogen van mensen om consequenties op de juiste manier in te schatten;

•

een gebrek aan verbeeldingskracht om alle mogelijke oplossingen te bedenken.

Simon gelooft dat vanwege de hierboven beschreven grens van de menselijke rede een
besluitvormer geen maximizing behaviour maar satisficing3 behaviour zal tonen (Hogwood and
Gunn, 1988:50).
Volgens Simon zit het organisatiedenken gevangen tussen twee polen. De eerste pool is
de alwetende 'homo economicus, terwijl de andere pool de ‘psycho analytic man’ is. Deze
'psycho analytic man' laat zich leiden door instincten, passie en emotie. Wanneer echter naar het
psychoanalytische wordt gekeken dan blijkt dat besluitvorming zich nooit in een vacuum afspeelt.
Dit komt doordat (Simon, 1976:97-102):
•

mensen hebben een geheugen;

•

mens is een 'gewoontedier';

•

elk gedrag draagt de kiem in zich voor z'n eigen continuiteit (sunk costs); en

•

elke situatie zijn externe stimuli en die richten de aandacht.

Een organisatie vormt een gestructureerde omgeving van stimuli en routines. Individuen nemen
besluiten in de context van de organisatie. Een organisatie verbreedt de psychologische omgeving
van besluitvorming, dankzij onder andere ervaringen, waarden, informatie, methoden en
3

Satisficing is een combinatie van de woorden: 'satisfying' en 'sufficing' (Hogwood and Gunn, 1984:50)
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vaardigheden die in het bedrijf aanwezig zijn (Simon, 1976:112). De organisaties kunnen hierdoor
gezien worden als dragers van ge'institutionele rationaliteit. Rationaliteit kan dus niet los gezien
worden van de organisatorische context. Hoewel de beperkingen van de menselijk rede blijvend
zijn, kan echter wel de context verbreed worden.

Incrementele besluitvorming
Ook de bounded rationality van Simon blijkt echter aan kritiek onderhevig te zijn. De persoon die
commentaar levert op dit model is Lindblom. In The Science of Muddling Through’ vergelijkt
Lindblom het bounded rationality van Simon met het incrementele model. Het incrementele
model beschrijft de feitelijke gang van zaken van de manier waarop beslissingen worden
genomen. Zijn stelling is dat de problemen rond voorspelbaarheid en waardenintegratie op
menselijke maat gebracht kunnen worden door ’incrementeel’ te redeneren (Lindblom,
1959:225-234). Lindblom zegt dat de doeleinden en keuze uit een alternatief gelijk oplopen. Dit
komt doordat de actoren in het beleidsproces een verschillende mening hebben over het belang
dat ze hechten aan waarden. De mix van waarden die je kiest hangt ook af van de
omstandigheden. Implicatie hiervan is dat je je waarden altijd in concrete kiest, pas dan wordt de
realiteitswaarde van je beleid duidelijk. Ideaal beleid bestaat volgens Lindblom niet, goed beleid
wel. Goed beleid is in dit geval gerealiseerd wanneer de beleidsmakers het eens kunnen worden
over beleid. Lindblom is voor kleine incrementele stappen, want:
1. voorspellen is moeilijk, een reeks van kleine stapjes geeft je een goed beeld van wat het
volgende stapje moet zijn;
2. het is gevaarlijk te denken dat je de uiteindelijke oplossing in een keer haalt;
3. kleine wijzigingen kunnen gemakkelijker ongedaan gemaakt worden dan grote sprongen.

Het maken van beleid verloopt stapsgewijs, bij stukjes en beetjes voortmodderend ('muddling
through'). Dit komt ten eerste doordat veranderingen in politick en beleid over het algemeen
slechts marginaal zijn. Het politieke en beleidslandschap van vandaag verschilt niet wezenlijk van
dat van morgen. De tweede reden is dat beleidsvorming een proces is van politieke en
wetenschappelijke interactie. Het bestaat uit positioneren, onderhandelen en het sluiten van deals
tussen groepen met uiteenlopende, botsende belangen, die crop uit zijn hun belangen te
beoordelen en te beschermen. Lindblom noemt dit 'partisan mutual adjustment' (1959:231).
Beleidsveranderingen worden niet gecoordineerd door een samenhangende, overlopende set
doelstellingen of instanties. Coordinatie is informed, stilzwijgend en onbedoeld.
Ook op het incrementalisme is kritiek geleverd. Volgens Dror is het nemen van kleine stapjes niet
altijd juist. Het kan gebeuren dat een probleem zo snel of fundamenteel verandert, waardoor
eerder toegepast beleid achterhaald blijkt te zijn (Hogwood en Gunn, 1988:57). Met andere
woorden soms is een revolutionaire aanpak in plaats van een incrementele aanpak vereist.
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Simon en Lindblom

Hogwood en Gunn vergelijken in 'Policy Analysis for the Real World' de modellen van Simon en
Lindblom met elkaar (1988: 42 ev.). Beide modellen gaan over rationele besluitvorming en
beschrijven de realiteit in termen van afwijkingen van perfecte rationaliteit. Door deze afwijkingen
te combineren, komen Hogwood en Gunn tot de volgende vijf categorieen van beperkingen in de
besluitvorming (1988:50,51):
1. Psychological limitations;
2. Limitations arising from multiple values;
3. Organizational limitations;
4. Cost limitations;
5. Situational values.

Opvallend is de derde categorie ‘organizational limitations', omdat Simon vermeldde dat een
organisatie juist de psychologische omgeving van besluitvorming verbreedt en dat organisaties
hierdoor gezien kunnen worden als dragers van gei'nstitutionele rationaliteit. Met deze
organisatorische beperkingen wordt bedoeld dat een beleidsmaker werkt als een deeltje van de
organisatie. Vaak is hij gespecialiseerd en behandelt slechts een gedeelte van het probleem. De
andere gedeelten van het probleem worden door andere personen in de organisatie behandeld.
Onder de vierde categorie ‘cost limitations' wordt verstaan dat het tijd, energie en geld kost om
een 'rationele' benadering te volgen.

Mixed Scanning

Etzioni gaat echter verder dan alleen het vergelijken van de modellen van Simon en Lindblom. Hij
probeert beide modellen te combineren. Etzioni is namelijk niet overtuigd dat zowel het rationele
model als het incrementalisme realistische en bevredigende besluitvormingsmodellen zijn
(Parsons, 1995:297). Hij komt met een nieuwe benadering welke hij de ‘mixed scanning' noemt.
Met 'scanning' bedoelt Etzioni het proces van informatieverwerking en -bewerking en het
gelijktijdig verkennend ontwerpen en beoordelen van nieuwe plannen. 'Mixed' moet verstaan
worden als ‘in meer lagen'. De kern van mixed scanning is dus dat 'scanning'op tenminste twee
niveau’s plaatsvindt. Er is een meeromvattend niveau waar het informatieverwerkend ontwerpen
en beoordelen van plannen uitmondt in het uitzetten van hoofdlijnen. En er is een minder
omvattende laag waarop de hoofdlijnen worden uitgewerkt. De kern van mixed scanning is nu
dat op het meeromvattende niveau weliswaar een zo uitputtend mogelijke inventarisatie van
globale alternatieve handelingsmogelijkheden plaatsvindt, maar dat de selectie daaruit langs
incrementele weg geschiedt. Alternatieven die niet uitvoerbaar lijken, die indruisen tegen vitale
doelstellingen van de beleidsmaker of relevante andere belanghebbenden vallen af. Op het
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tweede niveau worden vervolgens de overgebleven, meest beiovende alternatieven uitgewerkt
met analytische procedures (Hoppe en Edwards, 1985:31).

Waarom toch rationele model?

Achtereenvolgens zijn de rationele benadering, de bounded rationality van Simon, het
incrementele model van Lindblom en het mixed scanning model van Etzioni behandeld.
Het maken van een model is een proces van abstraheren, selecteren en simplificeren. De
ontwerper dient op te passen dat enerzijds het model te simpel is, doordat het met te weinig
factoren rekening houdt, anderzijds wordt het model te onhandig en te complex wanneer het
teveel factoren bevat. Het rationele model is volgens Lindblom en Simon geen juiste afspiegeling
van de werkelijkheid. Het is veeleer een normatief model, het geeft aan hoe het idealiter zou
moeten (Simon, 1976 in: Ministerie van Financien, 1993:8). Toch is het nuttig om vanuit deze
optiek naar de relatie tussen beleid en beleidsonderzoek te kijken, omdat de stappen uit het
rationele model structuur geven aan het beleidsproces.

2.2

Beleidsanalyse in de vorm van effectrapportages

Beleidsanalyse

Voor een definitie van beleidsanalyse maken we gebruik van Dunn (1994:62). 'Policy analysis is
an applied social science discipline [that] goes beyond traditional disciplinary concerns with the
explanation of empirical regularities by seeking not only to combine and transform the substance
and methods of several disciplines, but also to produce policy-relevant information that may be
utilized to resolve problems in specific political settings.'4 Policy analysis wordt sinds zijn
introductie in Nederland, begin jaren zeventig, vertaald met 'beleidsanalyse'.
Het begrip beleidsanalyse impliceert de veronderstelling dat goed beleid berust op de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Onder meer in navolging van Simon, die in de vorige
paragraaf aan bod is gekomen, worden er echter vraagtekens geplaatst bij dit uitgangspunt. Dit is
voornamelijk gebeurd door auteurs die beleid zien als machtsuitoefening. De beperkingen van
rationele analyse komt tot uiting in (Heineman et al. in:Parsons, 1995:433):
•

de overdaad aan informatie in het hedendaagse beleidsproces;

•

het gebruik van beleidsanalyse voor het legitimeren van beslissingen die al lang gemaakt zijn;

•

het politiseren van beleidsanalyse. Het idee van neutrale analyse is een mythe;

•

de beperkte macht van experts in de strijd met politici en bureaucraten;

•

het gegeven dat beleidsanalyse weinig kan zeggen over implementatie van beleid.

4

Deze scriptie gaat dus over onderzoek naar beleid en het beleidsterrein TEN BEHOEVE VAN DE BELEIDSMAKER. Dit moet
onderscheiden worden van mede op theorievorming gericht onderzoek naar beleid. Klaassen en Van Nispen spreken van
respectievelijk ‘policy analysis' en 'policy research' (1995:2).
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Ook ontstaat het gevaar dat de wetenschap, door een hoofdrol te spelen bij de probleemdefinitie,
de werkelijkheid 'maakt'. Zij die bepalen wat het probleem is en oefenen daarmee macht uit
(Geul, 1998:20).
Deze visie op beleid, waar beleidsanalyse deel van uitmaakt, omschrijft Geul als 'de
ingenieursmethode'. De benadering is geworteld in de technisch-wetenschappelijke rationaliteit
of het stelsel van criteria voor verantwoord handelen. Andere mogelijkheden van zulke stelsels
bieden een politieke, een economische, een juridisch-normatieve of een communicatieve
rationaliteit. De ingenieursmethode kan echter, ondanks bovengenoemde beperkingen, niet
zonder meer worden afgeschreven. Ondanks bovengenoemde beperkingen acht Geul rationele
analyse bruikbaar in (1) domeinen waarin consensus bestaat, of (2) waarin nauwe samenhangen
bestaan met de eigen levenssfeer van mensen en organisaties en waarin 'de ingenieurs' slechts
een adviserende rol hebben en (3) in domeinen waarin ervaringskennis daarenboven een
gelijkwaardig complement vormt van empirisch-wetenschappelijke kennis (1998:75 e.v). Ook
Fisher (1995:20) schrijft het technical-analytic discourse niet af. De traditionele technieken van
de beleidsanalyse blijven volgens hem noodzakelijk voor program verification: does the program
empirically fulfill its stated objectives?; Does empirical analysis uncover secondary or
unanticipated effects that offset the program objectives?; Does the program fulfill the objectives
more efficiently than alternative means available? Voor bredere doelstellingen van
beleidsanalyse, situational validation, societal vindication en social choice, acht Fisher het
discours echter ontoereikend.
Uit de definitie van beleidsanalyse van Dunn moge blijken dat het om een groot en
moeilijk concreet af te bakenen vakgebied gaat. Beleidsanalyse is dan ook op veel verschillende
manieren in te delen. Een voor de hand liggend onderscheid is dat aan de hand van de plaats
ervan in het beleidsproces.

Het beleidsproces

Zowel voorafgaand aan (ex ante) als volgend op (ex post) de inwerkingtreding van beleid wordt
beleidsanalyse toegepast. Ex post onderzoek beschrijft de toestand van het beleidsveld nadat
daarin een ingreep heeft plaatsgehad. Als dit aan de hand van bepaalde normen gebeurt dan
wordt gesproken van een evaluatie. Vaak zijn die normen afgeleid van de oorspronkelijke
doelstellingen van het beleid. Op die manier kan ex post beleidsanalyse van invloed zijn op nieuw
beleid. In §2.1 is reeds ingegaan op het beleidsproces.
Ex ante beleidsanalyse vindt plaats in het kader van de beleidsvoorbereiding. Onder
beleidsvoorbereiding wordt verstaan het verzamelen en analyseren van informatie en het
formuleren van adviezen met het oog op het te voeren beleid alsmede de planning ervan
(Hoogerwerf, 1993:25). Het betreft de analyse van het voorliggende probleem, het ontwikkelen
van alternatieven voor beleid, studie naar de effecten van die alternatieven en het beoordelen van
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de alternatieven5. Wij beperken ons hier tot beleidsvoorbereiding waarbij discrete alternatieven
bestaan. Dit zijn alternatieven die begrensd in aantal en onafhankelijk van elkaar zijn. Een
voorbeeld is de keuze tussen drie trace's voor een weg. Bij continue alternatieven, onbegrensd in
aantal en vaak afhankelijk van elkaar, zijn gradaties en combinaties mogelijk. Een voorbeeld is de
keuze tussen verschillende vormen van subsidiering. Dan is afzonderlijke benoeming en
gedetailleerde vergelijking van alternatieven niet mogelijk (Ministerie van Financien, 1992).
Allereerst zal een aantal mogelijke oplossingen worden geselecteerd. Om daar een
evenwichtige keuze uit te kunnen maken moeten de alternatieven worden onderzocht op bun
beoogde en niet-beoogde effecten. Een effect is een verandering die door een beleidsalternatief
of -maatregel is of wordt teweeggebracht. Een niet beoogd effect van een beleidsinstrument, ook
wel een neveneffect genoemd, is een gevolg dat met dit instrument niet werd nagestreefd. Dit
kan zowel effecten betreffen die positief als die negatief worden gewaardeerd (Hoogerwerf,
1998:72). Een effectenstudie omvat (i) de identificatie van effecten (wel of niet optredend), (ii) de
analyse van effecten (omvang en waarschijnlijkheid) en (iii) de evaluatie van effecten (waardering
van effecten) (Becker, 1987:117). Op deze manier kan de beste oplossing worden geselecteerd6.

Consequentieanalyse

Voor bet onderzoeken van alternatieven bestaan verschillende technieken. Bij de monetaire
methoden staan in de analyse de financiele aspecten centraal. Dit is bet geval bij kostenbatenanalyse en de kosten-effectiviteitsanalyse. Bij niet-monetaire methoden worden ook
effecten onderzocht met andere, kwantitatieve dan wel kwalitatieve grootheden. Deze
grootheden zullen doorgaans aansluiten bij gangbare methoden in de betreffende specialismen
die aan de orde zijn bij het vergelijken van de beleidsalternatieven. Fiet zijn deze niet-monetaire
grootheden die onderzocht worden in consequentieanalyses, ook wel effectrapportages genoemd
(Van den Fleuvel, 1998:134).
Becker definieert consequentieanalyse als 'het voorafgaand aan een beleidsactiviteit zo
veel mogelijk nagaan welke effecten en neveneffecten van deze activiteit verwacht mogen
worden' (1987:117). Het beleid wordt, met andere woorden, als onafhankelijke variabele
genomen waarna de afhankelijke variabelen worden vastgesteld en hun waarden voorspeld. Een
voorbeeld van een consequentieanalyse is de milieueffectrapportage (m.e.r.), een voor bepaaide
fysieke ingrepen wettelijk voorgeschreven procedure voor het in kaart brengen van de gevolgen
daarvan voor het fysieke en sociale milieu. Ook is er de bestuurseffectrapportage, waarin wordt
gekeken naar de gevolgen van bestuurlijke besluiten van hogere overheden voor de organisatie
en instrumenten van lagere bestuurseenheden, de sociale consequentieanalyse (Van den Heuvel,

5
Beleid wordt hier voorgesteld als ordelijk proces. Veel auteurs wijzen op de beperkingen van zo'n 'stagist model', onder meer
omdat het veronderstelt dat beleid het product is van ten actor. lie hiervoor §2.1.
Beste wordt hier bedoeld in de zin van de technisch-wetenschappelijke rationaliteit. Zie eerder in deze paragraaf voor een
bespreking daarvan.
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1998:135), de technological impact asessment en de economische consequentieanalyse. Met het
complexer en gefragmenteerder worden van de samenleving zal een verantwoorde keuze steeds
vaker een consequentieanalyse vergen.
Het voorspellen van de omvang van de effecten kan geschieden op basis van theorie,
bijvoorbeeld economische modellen, of op basis van experimenten, bijvoorbeeld in een
laboratorium of door middel van simulatie. De genoemde vormen van consequentieanalyse
vinden plaats in uiteenlopende institutionele settings. Sommige vormen zijn wettelijk verplicht,
andere niet. Soms gebeurt het onderzoek door de initiator van het beleid, soms door een
onafhankelijke actor.
Consequentieanalyses voor discrete alternatieven kunnen worden onderverdeeld in
overzichtstabelmethoden en multicriteriamethoden. Beide reduceren de informatie die nodig is
voor een besluit tot hanteerbare proporties. Een voorbeeld van de eerste vorm is de
scorekaartmethode. Dit is een wijze van vergelijken van discrete alternatieven op basis van
onderling sterk verschillende aspecten of criteria7 in de vorm van een tabel. De scores van de
alternatieven voor elk criterium kunnen vele vormen hebben: financieel, anderszins kwantitatief,
kwalitatief, absoluut dan wel relatief. Dit betekent dat de scores niet bij elkaar kunnen worden
opgeteld. Op een scorekaart (ook wel pay-off matrix genoemd) wordt geen oordeel geveld over
de alternatieven als zodanig. Per criterium wordt de rangorde van de alternatieven aangegeven
door middel van grafische accentuering. Aan deze rangorde liggen veronderstellingen ten
grondslag over voorkeuren. Indien deze voorkeuren uiteen lopen moeten verschillende
scorekaarten worden opgesteld. Het sterke punt van de methode, de overzichtelijkheid, gaat
verloren bij een te groot aantal criteria.
Multicriteriamethoden zijn minder snel en overzichtelijk maar veel grondiger dan
overzichtstabelmethoden. Met deze groep vergelijkingsmethoden kan men meer variabelen in
ogenschouw nemen zonder onoverzichtelijk te worden. Dit is mogelijk door het gebruik van
wegingsfactoren. Doordat het ene criterium zwaarder meetelt dan het andere ontstaat een
rangorde van planalternatieven8. Eerst wordt elk alternatief per aspect beoordeeld. Vervolgens
worden alle aspecten in de afweging betrokken waardoor een alternatief overblijft. Dit
onderscheid wordt wel aangeduid met 'tweetrapsraket' (Cie. m.e.r., 1997: bijl.2, p.11). De
kwalitatief of kwantitatief geformuleerde gewichten dienen de voorkeuren van de beslissers te
weerspiegelen (Min. v, Financien 1992:60). Bij multicriteriamethoden wordt een keuzeproces
geexpliciteerd dat bij andere vergelijkingsmethoden vaak verborgen en onbeargumenteerd blijft.
De multicriteria-analyse, een verzamelnaam voor verschillende multicriteriamethoden, is
een belangrijk hulpmiddel in bijvoorbeeld milieueffectrapporten (MER’en). Een van de criteria

7

De termen 'aspect' en 'criterium' worden hier door elkaar gebruikt, zoals dat vaak gebeurt. Eventueel kunnen meerdere
beoordelingscriteria aan 66n aspect zijn gekoppeld. Strikt genomen is een criterium een harde norm, streefwaarde, grenswaarde
of ander beleidsdoel waaraan een score getoetst wordt (Cie. m.e.r. 1997:2).
8
Voor het combineren van de scores met de wegingsfactoren tot een uiteindelijke rangorde van alternatieven bestaat een scaia
aan technieken dat hier echter niet zal worden behandeld (zie Min. v. Financien, 1992:61 e.v.).
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waaraan planalternatieven getoetst kunnen worden is 'beleving'. Als het 'bevoegd gezag' van
mening is dat dit criterium van belang is dan wordt geadviseerd belevingswaardenonderzoek als
deelstudie van de m.e.r. te laten plaatsvinden. leder alternatief wordt een score toegekend in
kwalitatieve relatieve termen, dat wil zeggen in de vorm van plussen en minnen. Zo wordt de
beoordeling gemaakt die de voor ons relevante eerste trap van de effectrapportage vormt.
Nu effectrapportages zijn gepositioneerd in de beleidsanalyse kan worden bepaald
wanneer informatie uit onderzoek in dat verband bruikbaar is.

2.3

Bruikbaarheid

Er is een aantal eisen te noemen waaraan de resultaten van beleidsanalyse moeten voldoen willen
zij functioneel zijn voor de besluitvorming. Zo zijn er de eisen van geldigheid en betrouwbaarheid
zoals die voor alle wetenschappelijke kennis gelden. Geldigheid wil zeggen dat men daadwerkelijk
de variabele meet die men zegt te meten en dat datgene wat men meet een goede afspiegeling is
van de variabele. Betrouwbaarheid betekent dat de meting adequaat is en dat herhaling van de
meting dus dezelfde resultaten oplevert (Selltiz, in: Bailey, 1994:68).
Hoogerwerf noemt nog enkele ‘wetenschapstheoretische criteria'. Allereerst dienen
gebruikte begrippen duidelijk omschreven en afgebakend te zijn. Verder dienen gegevens
informatief te zijn. Informatie moet met andere woorden substantieel en toetsbaar zijn: het moet
mogelijkheden uitsluiten. Voorts dient de informatie consistent te zijn, niet onderling tegenstrijdig.
Tenslotte is informatie van grotere waarde voor beslissers als het is gebaseerd op empirisch
onderzoek en beproefde theorie (1998:256).
Van Braam noemt voorwaarden als hier boven genoemd ‘eisen van houdbaarheid'. Deze
kunnen worden onderscheiden van eisen van 'haalbaarheid'. De kennis die besturende actoren
gebruiken of behoeven om te kunnen besturen noemt hij ‘bestuurskennis'. Bestuurskennis is
geselecteerde kennis: zij is gericht op het besturen en op de effecten daarvan. Wat de bestuurder
als zodanig behoeft is toepasselijke en toepasbare kennis. Haalbare bestuurskennis is toepasbare
kennis waarvan de verwachting bestaat dat zij ten slotte zal leiden tot een effectievere storing9
(1992:15 en 52). Het woord 'bruikbaar' in de centrale vraagstelling van deze scriptie verwijst naar
haalbare bestuurskennis.
Dunn benadrukt in zijn bovengenoemde definitie van beleidsanalyse dat het moet gaan
om policy-relevant information. Dit is volgens hem information that has some utility for the
solution of the problem that a policymaker has at hand at that moment (1994). Deze
omschrijving kent een inhoudelijke component en een situationele component. Onder dat laatste

9

Van Braam merkt nog op: ‘Als men de els stelt dat storing niet alleen doeltreffend, maar bovendien doelmatig, democratisch,
rechtmatig enzovoort dient te zijn, dan heeft dat implicaties voor de aard van de aan de besturende actoren te leveren
wetenschappelijke bestuurskennis. Deze kennis moet dan haalbaar zijn vanuit een verscheidenheid van gezichtspunten'
(1992:53). Beleidsanalyse moet uiteraard opereren binnen de grenzen van de haalbaarheid in deze andere betekenissen. Deze
gezichtspunten vallen echter buiten het betoog van deze scriptie.
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valt bijvoorbeeld de opmerking van Klaassen en Van Nispen (1995:4): In practice, a ‘quick and
dirty' study sometimes turns out to be of more value than a sophisticated analysis that is not in
time. Het moment en de vormgeving van informatie moeten toegesneden zijn op de situatie. In
onze centrale vraagstelling staat echter de inhoudelijke component van bruikbaarheid voorop.
Het betreft 'a matter of more carefully integrating the decisionmaker's goals and objectives into
the analyst's research design' (Fischer, 1995:30).
Voor wat betreft effectenstudies geldt ten aanzien van de inhoudelijke bruikbaarheid van
informatie: 'een effect is in principe relevant voor een besluitvormer als het potentieel in staat is
de wenselijkheid of de rangorde van de alternatieven te beinvloeden' (Min. van Financien,
1993:49). De vraag is hoe wordt bepaald welke effecten worden onderzocht en hoe dit resulteert
in bruikbare informatie?

De beleidstheorie
Om het volledige spectrum van te verwachten effecten te identificeren, wordt geput uit
ervaringen met eerder beleid. De meest expliciete manier om deze effecten ex ante in kaart te
brengen is het construeren van de beleidstheorie: de tot een geheel van hypothesen
gereconstrueerde of samengevatte veronderstellingen die aan een beleid ten grondslag liggen.
Aan de verwachtingen over de effecten van beleid liggen veronderstellingen ten
grondslag. Men verwacht dat een bepaald doel bereikt kan worden door middel van een ingreep
in een bepaalde variabele. Men veronderstelt dus bepaalde relaties tussen verschijnselen. Een
geheel van veronderstellingen dat aan een beleid ten grondslag ligt over kenmerken van
verschijnselen maar met name over finale, causale en normatieve relaties tussen verschijnselen
noemt Hoogerwerf de beleidstheorie (1987:23). De veronderstellingen kunnen betrekking
hebben op het beleid zelf, maar ook op het beleidsproces, de beleidsorganisatie en het deel van
de maatschappij waarop het beleid zich richt (het veldproces).
Een beleidstheorie is dus niet een theorie in wetenschappelijke zin maar een
handelingstheorie van een beleidsactor. Dat neemt niet weg dat een beleidstheorie natuurlijk wel
in meer of mindere mate op wetenschappelijke kennis kan berusten. 'Ook is de status van een
gereconstrueerde beleidstheorie een hypothetische, die net als andere theorieen voor verbetering
vatbaar is (Leeuw, 1989 in: Hoogerwerf 1998:264)'. Het analyseren van de beleidstheorie kan
een onderdeel zijn van de beleidsvorming of is een analyse van bestaand beleid.
In een beleidstheorie staan relaties centraal. Deze zijn zoals gezegd causaal, finaal of
normatief (Hoogerwerf, 1987:23). Verbanden tussen oorzaken en gevolgen heten causaal. Een
causale veronderstelling brengt factoren met elkaar in verband, in die zin dat de ene factor als
oorzaak wordt aangemerkt en de andere als gevolg. Als een beleidstheorie een causaal verband
tussen factoren veronderstelt, gaat de opsteller van deze theorie ervan uit dat ten minste aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan: (1) covariantie: dit betekent dat de veranderingen in de
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gevolgen telkenmale op dezelfde systematische manier varieren met de veranderingen in de
oorzaken; (2) volgtijdelijkheid: de oorzaken gaan in de tijd vooraf aan de gevolgen.
Relaties tussen doeleinden en middelen worden finale relaties genoemd. Deze vormen
tezamen de beleidsvisie. Finale relaties zijn een speciale vorm van causale relaties. Idealiter zijn de
middelen die in de veronderstellingen van een beleidstheorie worden genoemd, gericht op
bepaalde elementen van de causale veronderstelling: de zogeheten aangrijpingspunten.
Verbanden tussen normen en andere verschijnselen heten normatieve relaties. Dit
normatieve deel van een beleidstheorie heeft betrekking op de probleemperceptie, de
beoordeling en de herkomst van de beleidsdoelen en de beoordeling van de aanvaardbaarheid
van de beleidsmiddelen en hun effecten.
De niet-beoogde effecten van beleid zijn in te passen in het finale deel van de
beleidstheorie. Het gaat om variabelen die afhankelijk zijn van de middelen. Omdat er sprake is
van verschillende alternatieve middelen met elk hun eigen te verwachten effecten dienen de
beleidstheorieen te worden gecombineerd zodat alle effecten van alle mogelijke planalternatieven
weergegeven worden.
Onderzoek naar de kwaliteit van beleidstheorieen kan bijdragen tot meer inzicht in het
gebruik en de bruikbaarheid van onderzoeksresultaten voor het beleid. (Hoogerwerf, 1987:40)
Voor het achterhalen van de beleidstheorie bestaan verschillende methoden (ibid.: 25 e.v.):
•

reconstructie van causale hypothesen. Volgens Freeman en Sherwood (in: Hoogerwerf,
1987:25) moeten veronderstellingen van beleid worden vertaald in een impactmodel waarin
wordt geexpliciteerd: (1) de relatie tussen de toestand of het gedrag dat men wil veranderen
en de mogelijke oorzaak daarvan; (2) de relatie tussen de interventie en de veronderstelde
oorzaak van de te veranderen toestand; (3) de actiehypothese die nodig is om vast te stellen
of een relatie die in een beleidsveld geldt, ook geldt als deze door een interventie tot stand
wordt gebracht;

•

weergave van causale hypothesen in grafen. Hierbij worden causale relaties grafisch
weergegeven als pijlen van de onafhankelijke variabele naar de afhankelijke variabele. Dit
gebeurt op een cognitieve kaart: een weergave van concepten en relaties (Axelrod in:
Hoogerwerf, 1987:27). Geul spreekt van een 'causaal veldmodel’ (1998:78);

•

weergave van finale relaties in doelbomen. Hierbij worden niet alle causale relaties in
ogenschouw genomen, doch alleen die tussen middelen en doelen: de finale relaties. Hierbij
wordt gebruikgemaakt van een onderscheid tussen onmiddellijke doelen, tussendoelen en
einddoelen. Het resultaat hiervan wordt door Geul (1998: 80) het finale veldmodel genoemd.
Anderen spreken van het 'instrumentmodel'.

Deze drie werkwijzen kunnen worden toegepast al dan niet gecombineerd en al dan niet met
gebruikmaking van de procesbenadering, waarbij men begint met een overzicht van alle
processen en elementen in het beleidsveld. Geul gaat nog een stap verder. Hij betrekt
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veronderstellingen over de praktische uitvoering in het model. Zo komt hij tot een
‘beleidsuitvoeringsmodel’ (1998:81).
Bij het (re)construeren van een beleidstheorie kan men inductief en deductief te werk
gaan. In het eerste geval wordt getracht een abstract patroon te ontdekken in concrete uitingen
ten aanzien van een beleid. Dit is de wijze waarop in de hierboven genoemde methoden wordt
gewerkt. In het tweede geval kijkt men uitgaande van een wetenschappelijke theorie of
veronderstellingen over beleid daarin terug te vinden zijn (Hoogerwerf, 1987:31). Dit is een
aanpak die inhoudelijke expertise vereist. Methoden voor deductieve (re-)constructie van de
beleidstheorie zijn in de bestuurskunde dan ook niet uitgewerkt in de mate waarin dat is gebeurd
voor de inductieve aanpak.
De plaats van de niet-beoogde effecten in de beleidstheorie is zoals gezegd in het
overzicht van finale veronderstellingen, specifieker: verbonden aan de middelen van het beleid.
De consequentieanalyse moet aanvankelijke veronderstellingen van de beleidsmaker corrigeren
en aanvullen. Een van de criteria die Leeuw geeft voor de kwaliteit van causale en finale
veronderstellingen is 'het empirische gehalte: de mate waarin een beleidstheorie door
bevindingen uit (wetenschappelijk) onderzoek wordt gesteund en overeenkomt met beproefde
(wetenschappelijke) theorieen' (in: Van Heffen, 1998:254). De functie van een
consequentieanalyse kan men dus zien als het verhogen van de kwaliteit van de beleidstheorie.
De effecten die men aanvankelijk veronderstelde zijn dan empirisch gevalideerd, gespecificeerd en
eventueel aangevuld.
Volgens Hoogerwerf horen de niet-beoogde effecten echter niet thuis in het
instrumentenmodel van de beleidstheorie. Deze zouden pas bij de afweging tussen kosten en
baten van alternatieven in ogenschouw genomen dienen te worden (1998:70). Wellicht wil hij
hiermee de overzichtelijkheid waarborgen. Volgens ons horen deze neveneffecten wel thuis in het
instrumentenmodel omdat ook dit causale relaties tussen variabelen betreft, ook met een
hypothetisch karakter. Explicitering van de verwachte neveneffecten brengt mogelijke denkfouten
van de beleidsmaker aan het licht. Bovendien is het denkbaar dat neveneffecten het beoogde
effect teniet doen. Een finaal veldmodel waarin niet-beoogde effecten buiten beschouwing
worden gelaten die het beoogde effect (deels) teniet zouden doen geeft een verkeerde
voorstelling van zaken. De niet-beoogde effecten vallen ook onder de definitie van de
beleidstheorie. Het niet opnemen van veronderstellingen over neveneffecten in een
instrumentenmodel beperkt het nut van dat model.
Er is een aantal soorten neveneffecten te onderscheiden:
• Tegengestelde, elkaar versterkende of parallelle effecten. Een effect kan een ander effect
verkleinen, vergroten of daar geen invloed op hebben.
•

Positieve versus negatieve neveneffecten. Welke niet-beoogde effecten als positief
respectievelijk negatief zal worden bestempeld is afhankelijk van het perspectief waar vanuit
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men de beleidsalternatieven bekijkt. 'Een neveneffect dat algemeen als positief wordt gezien
kan gaandeweg bet karakter krijgen van een sub-doelstelling' (Min. van Financien, 1993:48);
•

Directe versus indirecte neveneffecten. De eersten vloeien rechtstreeks voort uit de
implementatie van een beleidsalternatief, de tweeden zijn 'doorwerkingen' via andere
variabelen;

•

Lange- versus korte-termijn-neveneffecten. Bepalend is hierbij weike 'tijdshorizon' de
onderzoeker hanteert. Ook is belangrijk welk tijdstip de onderzoeker als beginpunt gebruikt.
Men kan uitgaan van de situatie ten tijde van het onderzoek of ten tijde van de implementatie.
Men spreekt van een statische, respectievelijk een dynamische nul-situatie. Bij de tweede optie
zal de gehanteerde voorspellingsmethode moeten worden verantwoord.

Als een aantal te onderzoeken effecten is geselecteerd en onderzocht, moet de stroom
onderzoeksgegevens nog worden verwerkt tot informatie die bruikbaar is voor evenwichtige
besluitvorming.

Scoping

In het openbaar bestuur wordt sinds enige tijd aandacht besteed aan methoden om
effectenstudies beter af te stemmen op de besluitvorming. Het proces van inzicht verschaffen bij
effectrapportages in weike informatie wel en weike informatie niet essentieel is voor het nemen
van een evenwichtig besluit wordt scoping genoemd (Leidraad Scoping, VROM, 1999).
In sommige documenten met betrekking tot de m.e.r. (Min. van Volksgezondheid en
Milieuhygiene, 1981:3) wordt het begrip scoping een bredere betekenis toegekend: formal and
informal procedures designed to establish the terms of reference for an environmental impact
study, in particular those designed to facilitate:
• involvement of interest groups;
• identification and selection of alternatives;
• identification of impacts to be studied and guidance on how these are to be measured,
evaluated and presented in the environmental impact statement.

De engere definitie van scoping volgens VROM, die als eerste werd gegeven, heeft geen
betrekking op de bovenste twee van deze punten. Het derde punt overlapt er deels mee. Met
betrekking tot het derde punt wordt als doel gesteld: to focus the work of the study group on
relevant issues and to be sure that the resulting environmental impact statement is useful to the
decision-maker.
De twee definities van scoping zouden kunnen worden gecombineerd tot: Het proces van
inzicht verschaffen hoe effecten zodanig kunnen worden gemeten, geevalueerd en gepresenteerd
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dat inzichtelijk wordt welke informatie wel en welke niet essentieel is voor het nemen van een
evenwichtig besluit.
Bij scoping is in de eerste plaats de vraag welke effecten relevant zijn. Bij
effectrapportages wordt, al dan niet geexpliciteerd in een model van de beleidstheorie, een aantal
effecten onderscheiden. Deze worden eerst geformuleerd als 'aspecten'. Vervolgens worden die
opgedeeld in deelaspecten. Dan wordt voor elk van de deelaspecten een criterium geformuleerd.
Met een criterium kun je een score van een planalternatief op een bepaald deelaspect toetsen aan
een norm: een streefwaarde, een grenswaarde of een ander beleidsdoel (Cie. m.e.r. 1997:2). Er
wordt eerst gescoord op parameters van (deel)aspecten en vervolgens getoetst aan criteria, in de
praktijk van de effectenanalyse worden 'criterium' en 'aspect' vaak door elkaar gebruikt.

Selectie van criteria

Een van de potentiele problemen bij effectenstudies die De Vries (1993: 34) onderscheidt betreft
de bepaling van de criteria waaraan de beleidsalternatieven getoetst moeten worden: zijn het alle
criteria?; komen alle aspecten in evenredigheid tot bun recht? Het doel van effectenstudie is
immers het faciliteren van 'evenwichtige besluitvorming’ (Van den Heuvel, 1998:135). Een keuze
tot het meenemen van alternatieven en criteria ter oplossing van het probleem is een beslisproces
op zich (Churchman, 1961 in: De Vries, 1993). Naast de mogelijkheid van het ten onrechte
achterwege laten van criteria is het ook mogelijk dat teveel effecten in de afweging worden
betrokken. There is no easy way of resolving the tensions between the danger of neglecting
possible consequences of a given option and the danger of flooding a decision-maker with too
much material (Hogwood and Gunn, 1984:194).
De beoordelingscriteria zijn een al dan niet expliciete weergave van (sub)doelstellingen
(Cie. m.e.r., 1997:17,18). Als de doelstelling van een wegenbouwproject is 'het vergroten van de
bereikbaarheid zonder toename van geluid voor de omwonenden', dan zullen de
planalternatieven worden getoetst aan de hand van het criterium 'geluid'. Beter is wellicht om te
zeggen: de beoordelingscriteria zijn een al dan niet expliciete weergave van randvoorwaarden.
Wil men een evenwichtig besluit nemen dan dienen effecten voor elk van de soms
ongelijksoortige doelstellingen - of randvoorwaarden - van een plan zichtbaar gemaakt te worden
alvorens zij worden samengevoegd in categorieen. 'Een evenwichtige verdeling van de criteria
over de (sub)doelstellingen is hierbij van belang. Vaak is geprobeerd beoordelingscriteria
theoretisch te funderen. Het nadeel hiervan is dat de criteria in lang niet alle gevallen de
beleidsdoelstellingen weerspiegelen' (Cie. m.e.r., 1997:17,18). Als men uit gaat van een theorie
over effecten van wegenbouw die stelt dat wegenbouw onder meer leidt tot inklinking van de
ondergrond, dan zou men voor dat effect een criterium formuleren terwijl dit niet correspondeert
met een doelstelling of randvoorwaarde van het beleid. In dat geval is de score van de
alternatieven op het effect 'inklinking' geen bruikbare informatie voor de beleidsmaker. Merk op
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dat de kans bestaat dat sommige doelstellingen in de vorm van randvoorwaarden niet expliciet
gegeven worden. In de praktijk bepaalt ‘bet bevoegd gezag’ welke effecten wel en niet
onderzocht dienen te worden.
Scoping heeft betrekking op bet reduceren van informatie over effecten tot een beperkt
aantal abstracte categorieen. Dit is een proces van aggregatie van informatie.

Aggregatie
Een onderscheid tussen beoordelingscriteria is op meerdere manieren te maken. Vaak hanteert
men een onderscheid naar beleidsterrein, zoals criteria met betrekking tot milieu-aspecten,
economische aspecten en bestuurlijke aspecten. Dit is een sectorgewijze indeling. Eerder werden
al genoemd de indeling aan de hand van theorieen en indelingen aan de hand van doelstellingen
of randvoorwaarden. Zulke criteria zijn geaggregeerde criteria. Zij zijn geaggregeerd vanuit meer
concrete indicatoren die voor elk aspect van belang zijn (De Vries, 1993:37).
Bij effectenstudies wordt informatie dus per toetsingscriterium geaggregeerd. Aggregatie
betekent dat effectscores van lagere niveaus worden samengevoegd op een hoger niveau
(DWW, 1996:5). Een voor de hand liggende vraag daarbij is hoever daarmee moet worden
gegaan (Min. v. Financien, 1993:50). Elke aggregatiestap betekent meer overzicht, echter met
verlies van informatie. Er moet informatie worden geselecteerd ten koste van andere informatie.
Daarnaast moet men ergens stoppen met aggregeren en daarmee een categorie als 'aspect'
vaststellen. Om tot een evenwichtig besluit te komen dienen alle aspecten tezamen een
representatief overzicht te geven. Er worden bij aggregatie dus impliciet keuzes gemaakt. 'De
keuzes betreffen de criteria die de ernst van een effect weergeven, de samen te voegen effecten
en het gewicht waarmee elk effect doortelt in een aggregatiestap' (DWW, 1996:3).
Er kunnen drie niveaus van aggregatie worden onderscheiden (DWW, 1996:5):
■

aggregatie van beoordelingscriteria per aspect;

■

aggregatie van aspecten per aspectgroep ('eerste trap', zie § 2.2);

■

aggregatie van hoofdaspecten voor de eindbeoordeling ('tweede trap').

In het algemeen kan men de problemen bij aggregatie van effecten beschouwen als een
afweging tussen overzichtelijkheid en nuance. In de vorige paragraaf is multicriteria-analyse
behandeld. Daarbij wordt die aggregatie volgens een rekenkundige methode uitgevoerd.
De vraag was hoe wordt bepaald welke effecten worden onderzocht en hoe de overdaad
aan informatie zodanig kan worden gereduceerd, geaggregeerd, dat uitsluitend die gegevens
overblijven die bruikbaar zijn voor evenwichtige besluitvorming.
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Onderscheidendheid

De Afdeling Beleidsevaluatie en -instrumentatie van het Ministerie van Financien (1993:51) stelt:
'Voor het beantwoorden van de vraag wanneer effecten nog moeten worden samengevoegd en
welke afzonderlijk kunnen worden weergegeven bestaan geen objectieve normen'. Ambtenaren
van Rijkswaterstaat die zich bezig houden met consequentieanalyses in de vorm van zogenaamde
trace/milieu-effectrapportage's geven hiertoe toch een aanzet. Zij steilen het belang vast van de
onderscheidendheid van informatie (1996:6). Effecten zijn alleen relevant als de
beleidsalternatieven op die aspecten verschillend scoren, zodat een zinvolle keuze kan worden
gemaakt.
Niet onderscheidendheid van aspecten kan te maken hebben met:
•

afwezigheid van een effect bij elk van de alternatieven;

•

aanwezigheid van een verwacht effect bij elk van de alternatieven (in gelijke mate) zodat de
scores tegen elkaar worden weggestreept;

•

een afhankelijke variabele die zodanig aan externe of autonome factoren onderhevig is dat de
invloed van de planalternatieven op die variabele daarbij in het niet valt;

•

een score op een bepaald effect die beneden een bepaalde, bij voorbaat vastgestelde
ondergrens valt.
Het weglaten van niet onderscheidende effecten moet worden geexpliciteerd. Anders zou

een vertekend beeld ontstaan. Als van alle deelaspecten van een aspect er slechts een
onderscheidend is dan bepaalt dat ene deelaspect de score voor het aspect als geheel. Het belang
van dit deelaspect is dan onevenredig groot. Dit zou evenwichtige besluitvorming in de weg
staan.

Conclusie

Scoping, het selecteren van bruikbare informatie voor een evenwichtig besluit, betreft dus het
vinden van de relevante beoordelingscriteria en de wijze van aggregeren van informatie. Hierbij
staat de onderscheidendheid van informatie voorop.
Als deze conclusie wordt teruggekoppeld naar de centrale vraag van deze scriptie dan
wordt het volgende duidelijk. Wil belevingswaardenonderzoek bruikbare informatie opleveren
voor de beleidsanalyse, dan moet er worden gezocht naar een aanpak voor toekomstig
verkennend belevingswaardenonderzoek (dat een onderdeel is van de eerste trap van
effectenonderzoek, zie § 2.2) waarbij de mogelijkheid bestaat om de niet onderscheidende
effecten achterwege te laten en dit proces te expliciteren. Voordat dit kan worden gerealiseerd is
het eerst nodig om in te gaan op hoe belevingswaardenonderzoek werkt (hoofdstuk 3) en wat
voor soort onderzoek verkennend belevingswaardenonderzoek is (hoofdstuk 4).
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Belevingswaardenonderzoek

In het vorige hoofdstuk is beschreven wat ex ante beleidsanalyse is en zijn enkele vraagstukken
die daarbij aan de orde zijn aan bod gekomen. In deze scriptie gaat het echter om een specifieke
vorm van ex ante onderzoek: het belevingswaardenonderzoek zoals dat wordt uitgevoerd door
de Bouwdienst van het Directoraat Generaal Rijkswaterstaat. Wat dit onderzoek wel en niet
inhoudt zal hieronder worden behandeld. Ook komen de assumpties aan bod die worden
gemaakt ten aanzien van de kennisproductie die daarbij plaatsvindt. Daarnaast wordt besproken
welke typen belevingswaardenonderzoek er kunnen worden onderscheiden.

3.1

Wat is belevingswaardenonderzoek?

De milieueffectrapportage
Voor veel ingrepen in het landschap, door publieke of private partijen, geldt een wettelijke plicht
tot een milieueffectrapportage (m.e.r.). De m.e.r., zo luidt de officiele omschrijving, is een
hulpmiddel bij de besluitvorming, dat bestaat uit het maken, beoordelen en gebruiken van een
milieueffectrapport (MER) en het evalueren achteraf van de gevolgen voor het milieu van de
uitvoering van een mede op basis van dat MER genomen besluit, een en ander met inachtneming
van de voorgeschreven procedurele uitgangspunten (Min. van VROM, 1987).
In het kader van m.e.r.'s worden allerlei deelstudies uitgevoerd. Naar ‘geluid & trillingen',
‘bodem & water', ‘ecologie’, 'landschap & cultuurhistorie’, enzovoort. Welke soorten effecten
moeten worden meegenomen in een bepaald MER wordt in 'richtlijnen' door het 'bevoegd
gezag' vastgelegd.

Belevingswaardenonderzoek
Een aantal malen is in het kader van een m.e.r. ook onderzoek gedaan naar wat een
voorgenomen ingreep betekent voor de mensen die in de betreffende omgeving wonen, werken
of recreeren. Dit is gebeurd door de Bouwdienst Rijkswaterstaat, volgens een door hen
ontwikkelde methode voor belevingswaardenonderzoek. Deze methode verschilt van de andere
deelstudies doordat de kern er van is geinspireerd door de aanpak van onderzoek die gebruikelijk
is in de fenomenologie10: een serie diepte-interviews met burgers. Het gaat om de beleving vanuit
het oogpunt van de betrokkene, in plaats van door middel van criteria bepaald door een expert.
Het gaat niet om bijvoorbeeld 'geluid', dat elders in de m.e.r. aan bod komt, maar om ‘de
beleving van het geluid’. "/-/ef doel van verkennend belevingswaardenonderzoek fde eerste fase

10

Bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat: ‘Verkennend belevingsonderzoek Tangenten Eindhoven', September 1996, p. 73
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van belevingswaardenonderzoek. Zie hier beneden.] is een beeld te krijgen van wat voor mensen
belangri/k is in bun woon- en ieefomgeving, welke aspecten een bijdrage leveren aan de wijze
waarop zij bun woon- en Ieefomgeving beleven en de reden waarom ze dat zo beleven", aldus
een onderzoeker van de Belevingswaardenonderzoek-groep (BWO-groep).
In aanvulling op het primaire doel van belevingswaardenonderzoek, de uitbreiding van de
reikwijdte van de m.e.r., kan belevingswaardenonderzoek ook gebruikt worden om de
communicatie met betrokkenen over een bepaalde geplande ingreep te evalueren. Verder kan het
doen van onderzoek op zichzelf een bijdrage leveren aan de acceptatie van een plan door de
betrokkenen. Overigens maken niet alle belevingswaardenonderzoeken deel uit van een m.e.r.procedure. Een overzicht staat in Bijlage II weergegeven. Deze scriptie is echter gericht op de
m.e.r.-context.
Het fenomenologische uitgangspunt kan als voIgt worden toegelicht. In de sociale
wetenschappen kunnen twee visies op onderzoek worden onderscheiden. Tegenover de
interpretatieve benadering staat de positivistische benadering, afkomstig uit de
natuurwetenschappen. Zoals Wuisman het in een dictaat uitlegt: Het positivisme wil zintuiglijk
waargenomen ob/erten onderzoeken door middel van indicatoren onafhankelijk van die
objecten (dat wil zeggen: objectief). Zo kan een individu onderzocht worden op de dimensie
'leeftijd' door te kijken naar de vaststaande indicator 'het aantal malen dat de aarde haar baan
rond de zon heeft afgelegd'. De interpretatieve benadering daarentegen wil betekenissen
onderzoeken waarbij de onderzoeker zijn eigen, persoonsgebonden zingevingsprocessen gebruikt
als indicator (dat wil zeggen: subjectief). In plaats van een externe indicator te hanteren probeert
de onderzoeker zijn object te begrijpen door middel van 'zelf-referentie'.
De m.e.r. is een beleidsinstrument dat is gebaseerd op een visie die besluitvorming
beschouwt als een proces van rationele keuze. Het wordt immers noodzakelijk geacht dat om het
beste alternatief te kunnen kiezen men eerst alle voor- en nadelen moet kennen en langs
objectieve maatstaven tegen elkaar moet kunnen afwegen11. Men zou kunnen stellen datde
uitgangspunten van belevingswaardenonderzoek hiervan fundamenteel verschillen. Waarden zijn
niet op een objectieve manier tegen elkaar af te wegen. In die zin is belevingswaardenonderzoek
wellicht uiteindelijk onverenigbaar met de m.e.r.-systematiek. De m.e.r. systematiek zou Fisher
(1995: 10 e.v.) waarschijnlijk betitelen als 'technocratisch'. The use of [traditional] policy analysis
techniques is typically identified with the ‘rational model' of policy decision making [zie §2.1],
[... ] Through its emphasis on the calculation of the efficiency and effectiveness of means to
achieve goals, the [rational] method has largely reduced policy analysis to a strategy designed to
serve a ‘technocratic’ form of decisionmaking. [...] Technocratic policy analysis is [...] a matter
of uniformly applying empirically based technical methodologies, such as cost-benefit analysis
and risk assessment, to the technical aspects of all policy problems. [...] Underlying the

" Voor een toelichting op de rationele benadering van besluitvorming wordt verwezen naar %2.1.
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technocratic approach is a basic positivist principle that mandates a rigorous separation of facts
and values, the principle of the ‘fact-value dichotomy' (Bernstein, 1976; Proctor, 1991 in: Fisher,
1995).
In belevingswaardenonderzoek wordt geprobeerd waarden als feiten op te vatten. Er is
daardoor sprake van een spanning. Deze spanning uitzich vooral in de multimethodische
opbouw van belevingswaardenonderzoek.

De opbouw van belevingswaardenonderzoek

De methode zoals deze is ontwikkeld door de Bouwdienst kent verschillende fasen, die
methodologisch van elkaar verschiilen. Belevingswaardenonderzoek bestaat uit de volgende vier
fasen die meestal ook resulteren in vier documenten:

1. Omgevingsanalyse, dit is een vooronderzoek waarmee gei'nventariseerd wordt welke functies
bet studiegebied heeft (bijvoorbeeld wonen, werken, recreatie, natuur), welke belangen er
spelen en hoe deze zich zal verhouden tot elkaar en tot de voorgenomen ingreep. Zo worden
respondenten geselecteerd voor de in de volgende fase te houden interviews. Daarbij is
diversiteit het belangrijkst want het is vooral de bedoeling dat het onderzoek een zo compleet
en zo veelzijdig mogelijk beeld oplevert van de relevante belevingswaarden;
2. Verkennend belevingswaardenonderzoek. D\t kwalitatieve onderzoek is de kern van het
belevingswaardenonderzoek. In deze fase worden bij de geselecteerde gebruikers van het
studiegebied aan de hand van enkele ruim geformuleerde thema's half-gestructureerde
diepte-interviews afgenomen. Het open karakter van de interviews moet ertoe leiden dat
respondenten hun beleving van de omgeving zoveel mogelijk spontaan kunnen verwoorden,
waarbij zo min mogelijk vertekening (bias) optreedt. De interviewverslagen worden vervolgens
geanalyseerd. Zo wordt beschreven hoe de respondenten hun omgeving onder de huidige
omstandigheden beleven;
3. Toetsend belevingswaardenonderzoek, dit kwantitatieve onderzoek bestaat uit een enquete
onder een representatieve steekproef van lokale betrokkenen. Die is bedoeld om de resultaten
van fase 2 te valideren en waar nodig aan te vullen. Ook wordt de lokale betrokkenen
gevraagd in de enquete gewichten toe te kennen aan de verschillende criteria waarmee de
omgeving beoordeeld wordt. Dit alles heeft nog steeds alleen betrekking op de huidige situatie
en dus nog niet met de zogenaamde planalternatieven: de zogenaamde nulmeting.
4. Effectbepaling, de in fase drie gevalideerde criteria waarmee de burgers hun omgeving
beoordelen worden gebruikt voor de beschrijving van wat de verwachte effecten van de
verschillende alternatieven zijn. Mede op basis van de contextuele informatie uit de derde fase
worden de resultaten van het toetsende onderzoek vertaald in ‘harde' criteria waarmee de
planalternatieven kunnen beoordeeld. Het gaat bij deze criteria om het koppelen van een
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score in de vorm van plussen en minnen te koppelen aan bepaalde objectieve effecten van
planalternatieven. Voorbeeld: 'een toename van bet geluid met X decibel wordt beoordeeld
met een enkele min'. Uiteindelijk dient belevingswaardenonderzoek in het kader van de m.e.r.
te resulteren in een score voor elk planalternatief in de vorm van een (dubbele) min, een nul of
een (dubbele) plus voor het criterium ‘beleving’. Idealiter beoordelen de experts de
alternatieven zoals de respondenten dat gedaan zouden hebben.

Zoals bij alle deelstudies in een m.e.r. worden gedurende het onderzoek voorts alle suggesties
voor zogenaamde 'compenserende en mitigerende maatregelen' voor de ingrepen in het
landschap meegenomen in de rapportage.
Voor de goede orde: het gaat bij verkennend belevingswaardenonderzoek dus niet om de
opinie van de betrokkene over de voorgenomen ingreep12. Waar deze onderwerpen aan bod
komen in de interviews gebeurt dat om de respondent uitspraken over de beleving van de
huidige situatie te ‘ontlokken’.

Wat is belevingswaardenonderzoek niet?

Belevingswaardenonderzoek verschilt op een aantal punten van soortgelijke vormen van
onderzoek. Allereerst is er onderzoek naar de beleving van een gebied dat geen open, halfgestructureerde interviews gebruikt voor de dataverzameling, maar gestructureerde vragenlijsten.
Voorts vindt er vanuit een psychologische achtergrond ‘belevingsonderzoek’ plaats. Dit
onderzoek is in tegenstelling tot belevingswaardenonderzoek gericht op verklaring van het proces
van beleven (vgl §3.6). Ook kan nog worden genoemd het uit de VS afkomstige vakgebied van
de Social Impact Assessment (SIA). Gaat het bij belevingswaardenonderzoek om de criteria vanuit
het oogpunt van de betrokkene, bij SIA inventariseren experts de effecten op sociale structuren.

Assumpties

Alle onderzoek kent noodzakelijkerwijs, min of meer impliciet, bepaalde aannames. Enkele
veronderstellingen van belevingswaardenonderzoek zijn:

•

dat de betekenissen van de omgeving voor mensen, de belevingswaarden, zijn te meten door
uitspraken van personen te analyseren. Sterrenkundigen zeggen dat een ster op een bepaalde
afstand staat. Zij kunnen deze afstand niet rechtstreeks meten, maar baseren zich op de
veronderstelling dat zij deze afstand (in lichtjaren) kunnen weten door het licht van de ster te
meten. De BWO-groep zegt dat in een gebied bepaalde belevingswaarden aan de orde zijn.

12
Dit zou men kunnen opvatten als een blijk van de heersende sturingsconceptie bij Rijkswaterstaat. De organisatie zou een
monocausale opvatting van beleid hebben: ‘een snelweg is een optossing van een probleem, opinies van burgers zijn een
obstaket'. Dit in tegenstelling van een generatieve opvatting van beleid waarin oplossingen ontstaan door middel van
daadwerkelijke interactie met burgers. Wij zien deze zin slechts als afbakening van het object van onderzoek. Opinies zijn in
tegenstelling tot waarden afgeleiden van algemene principes.
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Zij kunnen deze belevingswaarden niet rechtstreeks meten, maar baseren zich op de
veronderstelling dat zij deze kunnen 'weten’ door uitspraken van personen over bun beleving
van bun woon- en leefomgeving te analyseren. De veronderstelling impliceert dat mensen zich
bewust zijn van bun belevingswaarden en dat zij in staat zijn deze adequaat en correct verbaal
te uiten;
•

dat groepen betrokkenen, zoals omwonenden, recreanten, enzovoorts overeenkomstige
belevingswaarden hebben. Er wordt hiermee voorbijgegaan aan andere factoren die de
waarden van mensen zouden kunnen bepalen en die geheel andere indelingen zouden
opleveren (politieke kleur, sociaal-economisch stratum, opleiding, etniciteit. Echter om
praktische redenen is selectie op andere dan de huidige criteria niet mogelijk;

•

dat beleving statisch is. De belevingswaarden bij de ingreep in bet landschap worden
verondersteld nog (minstens voor bet grootste deel) onveranderd te zijn sinds bet onderzoek.
Men hanteert dus een zogenaamde statische nul-situatie in plaats van een dynamische (Jansen
Schoonhoven en Vos, 1998:358);

•

dat bet zogenaamde 'mere exposure effect' niet van belang is. Dit is bet verschijnsel dat louter
door bij herhaling geconfronteerd te worden met de nieuwe omgeving de aanvankelijk
negatieve waardering minder negatief wordt. (Zajonc, 1968 in: Rooijers en Steyvers, 1999:14).

Kritiek dat belevingswaardenonderzoek negeert dat de wijze van implementatie van en
communicatie over een ingreep in bet landschap een belangrijke rol speelt bij de beleving van de
ingreep in bet landschap (Rooijers en Steyvers, 1999:14-15) is echter onterecht. Zoals externe
onderzoeker Cox stelde: 'Uit Belevingswaardenonderzoek Baggerspeciedepot Noord-Holland
kwam "ik kan leven met een depot, als bet dan maar de definitieve oplossing is". Dit soort
informatie wordt dan echter buiten de eindtabel om als ‘aandachtspunt voor ontwerp'
gerapporteerd.

3.2

Verkennend belevingswaardenonderzoek

Het verkennend belevingswaardenonderzoek is eigenlijk de spil van bet totale
belevingswaardenonderzoek. In deze fase worden de waarden van het woon- en leefmilieu zoals
beleefd door individuele gebruikers bepaald (Tompot, 1997:8). Tijdens een verkennend
belevingswaardenonderzoek worden semi-gestructureerde diepte-interviews gehouden met
gebruikers van het studiegebied. Onder gebruikers worden die personen verstaan die
daadwerkelijk in het gebied wonen en leven en er een speciale binding mee hebben. Vaak zijn dit
bewoners en recreanten en soms ook economisch gebondenen zoals agrariers. Het gaat om het
achterhalen van individuele beleving. In principe worden er dus geen vertegenwoordigers van
belangenorganisaties geinterviewd. Semi-gestructureerde diepte-interviews zijn interviews die
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nadrukkelijk niet bestaan uit vaste vragenlijsten. Wei wordt gewerkt met gespreksthema's.
Hoewel de thema’s per project kunnen verschillen, zijn er echter wel een standaard aantal
gespreksthema's die steeds voorkomen (Tompot, 1997: 8):

•

algemene informatie over de persoon;

•

relatie met het gebied;

•

kenmerken en waarden van het gebied;

•

beleving van veranderingen in het gebied in het verleden;

•

beleving van de te verwachten veranderingen in het gebied in de toekomst;

•

mening over de mogelijke toekomstige in verband met de betreffende voorgenomen ingreep;

•

mening over de problematiek;

•

compenserende en mitigerende maatregelingen.

Uit de analyse van de interviewresultaten wordt een overzicht van voorkomende
belevingswaarden geconstrueerd. Er treedt bier dus een scheiding op tussen de dataverzameling
en data-analyse. Momenteel bestaat geen expliciet uitgewerkt conceptueel kader dat voor ieder
verkennend belevingswaardenonderzoek wordt gebruikt. (Wuisman, 1999:3).

3.3

Uitgevoerde verkennende belevingswaardenonderzoeken

In totaal zijn er achttien verkennende belevingswaardenonderzoeken uitgevoerd door de
Bouwdienst. In Bijiage II staan de verkennende belevingswaardenonderzoeken vermeld. Deze
tabel bevat, naast de projectnaam en datum van verschijning van het rapport, de volgende
kolommen:

Uitvoerders

De Bouwdienst heeft een groot gedeelte van de verkennende belevingswaardenonderzoeken
uitbesteed aan onderzoeksbureau's. In deze kolom is vermeld welk bureau het onderzoek heeft
uitgevoerd en wie de projectleiders, interviewers en auteurs waren.
De volgende zes onderzoeksbureau's hebben verkennende belevingswaardenonderzoeken
uitgevoerd voor de Bouwdienst Rijkswaterstaat:
•

CEA, bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.;

•

Voorlichtingskundig Adviesbureau Wijzer;

•

Ergo, bureau voor markt- en beleidsonderzoek;

•

NSS/Marktonderzoek BV;

•

Van Nes RM BV;

•

SWOKA, Instituut voor strategisch consumentenonderzoek.
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De betrokken onderzoekers zijn in drie groepen ingedeeld, namelijk: interviewers, auteurs en
projectleiders. Regelmatig komt voor dat een onderzoeker meerdere functies bekleedt. In enkele
gevallen is niet duidelijk hoeveel onderzoekers er in totaal hebben meegewerkt. Bij de andere
onderzoeken varieert bet aantal personen van twee tot en met elf. De belangrijkste reden voor
bet opnemen van deze kolom in de tabel was het achterhalen van de namen van de onderzoekers
voor eventueel af de te houden interviews over de verkennende belevingswaardenonderzoeken.

Doel
Een verkennend belevingswaardenonderzoek heeft vaak meer dan een doel. Ook komt het voor
dat de doelen van de verkennende belevingswaardenonderzoeken verschillen. Het verschil is
willekeurig en er is geen patroon te ontdekken met betrekking tot het soort uitgevoerd
verkennend belevingswaardenonderzoek. Ook is er geen samenhang tussen de verschillende
doelen te ontdekken wanneer ze in de tijd uiteengezet worden. Het verschil van de formulering
van de doelen is voor een groot gedeelte te verklaren door het gebruik van verschillende
terminologie. Een van de doelen is het inventariseren, beschrijven, beeld geven van, inzicht
krijgen in, of het in kaart brengen van belevingswaarden. Maar voor de term 'belevingswaarden'
wordt ook nogal eens een van de volgende termen gehanteerd: waardeoordelen, waarden,
sociale aspecten, beoordelingsaspecten, beoordelingscriteria en gebiedskwaliteiten. In paragraaf
3.5 zal worden teruggekomen op de doelen van de verkennende belevingswaardenonderzoeken.

Methode
Hierin staat vermeld op welke manier de interviews zijn gehouden en wat voor
onderzoeksmethode is gehanteerd. De methode is redelijk constant en wordt als voIgt
weergegeven:
•

gebruikers georienteerde onderzoeksmethode

•

semi-gestructureerde diepte-interviews

• fenomenologische onderzoeksmethode
•

selectieve steekproef onder lokale betrokkenen

• op basis van omgevingsanalyse vaststellen categorieen.
• team van twee interviewers in wisselende samenstelling om onderlinge controle op de
gevolgde methode mogelijk te maken
• verslaglegging interviews
• ter goedkeuring voorgelegd aan respondenten
• verwerking data en rapportage

Een belangrijke keuze bij de aanpak van het onderzoek is dat belanghebbenden veel ruimte wordt
overgelaten de betekenis van het gebied te beschrijven in hun eigen woorden, op basis van hun
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eigen criteria en hun persoonlijke beleving13. Vandaar dat het verkennend
belevingswaardenonderzoek door de Bouwdienst Rijkswaterstaat de gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode wordt genoemd.
De fenomenologische onderzoeksmethode is een van de vier hoofdtypen van kwalitatief
onderzoek (Patton, 1990 in: Wuisman, 1999:8). Wat de fenomenologische onderzoeksmethode
nu inhoudt en wat de andere drie hoofdtypen zijn, kunt u lezen in hoofdstuk 4. In de laatste vier
verkennende belevingswaardenonderzoeken is de term 'fenomenologische onderzoeksmethode'
niet meer weergegeven.
In het laatste verkennend belevingswaardenonderzoek staat vermeld dat er echter maar
met een interviewer, in plaats van twee interviewers is gewerkt. Bij sommige onderzoeken zijn
geluidsopnamen en elektronische aantekeningen gemaakt. Toch wordt nog steeds een
schriftelijke weergave van een interview gemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de
desbetreffende respondent.

Betrokkenen

De geinterviewde personen uit de onderzoeksgebieden zijn vaak ingedeeld in groepen personen.
De soorten groepen staan in deze kolom vermeld. De 'bewoners' is de groep welke in vrijwel alle
verkennende belevingswaardenonderzoeken voorkomt (uitzondering hierop is het verkennend
belevingswaardenonderzoek ‘Pilot Baggertechniek Waal’). De andere groepen zijn meer
afhankelijk van het onderzoeksgebied. In de andere groepen is een duidelijke tweedeling
waarneembaar, namelijk natuur versus economic. De groepen met de relatie natuur zijn de
recreanten en de natuurliefhebbers. De groepen met de relatie economic zijn de economisch
gebondenen, weggebruikers, beroepsscheepvaart, horecaondernemers, de werkenden en de
agrariers. Uiteraard zijn de groepen niet uniek, regelmatig komt het voor dat een respondent in
meerdere groepen kon worden thuisgebracht.

Gespreksthema's

Deze thema's worden niet alleen gebruikt als een stramien bij het interviewen. Vaak is de indeling
van een rapport van verkennend belevingswaardenonderzoek opgebouwd volgens de
gespreksthema's. Zoals vermeld in paragraaf 3.2 zijn er echter wel een standaard aantal
gespreksthema's die steeds voorkomen. De gespreksthema's zijn redelijk constant en in de
gespreksthema's is een structuur waarneembaar, wanneer gekeken wordt naar de factor tijd.
Een gespreksthema gaat namelijk over de beleving van veranderingen in het gebied in het
verleden. De thema's 'mening over de problematiek', 'relatie met het gebied' en 'kenmerken en
waarden van het gebied' kunnen gezien worden als de beleving van de huidige situatie, en een

13

Achtergrondinformatie methods belevingsondenoek, uit: Rijksweg 2 Passage Maastricht verkennend
belevingswaardenonderzoek "SpiegeltracA", 1997
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gespreksthema behandelt de beleving van de te verwachten veranderingen in bet gebied in de
toekomst.

Analyse

In deze kolom is per verkennend belevingswaardenonderzoek kernachtig weergegeven hoe tot
een beoordelingskader is gekomen en hoe het betreffende beoordelingskader emit ziet. Het
beoordelingskader is een eindtabel waarin is samengevat hoe de respondenten de omgeving
beleven. De onderzochte beoordelingskaders blijken zeer divers te zijn, de analyse van deze
beoordelingskaders staan in de volgende paragraaf vermeld.
Opvallend aan de opgestelde tabel (Bijlage II) is dat de verkennende
belevingswaardenonderzoeken op een aantal van de hierboven beschreven punten grote
verschillen vertonen. Dit zijn de kolommen 'doef en 'analyse'. Beide elementen zijn nader
onderzocht, om toch nog eventuele overeenkomsten te kunnen formuleren. Een ander opvallend
punt is dat de definities niet eenduidig zijn. Als eerste zal in paragraaf 3.4 de analyse behandeld
worden. Vervolgens komen de doelen aan bod in §3.5 en tenslotte zal §3.6 gaan over de
begrippen van het verkennend belevingswaardenonderzoek.

3.4

De analyse van de uitgevoerde verkennende
belevingswaardenonderzoeken

Uit de opgestelde tabel (Bijlage II) blijkt dat de beoordelingskaders van de verkennende
belevingswaardenonderzoeken grote verschillen vertonen. Het doel van deze paragraaf is niet
alleen om deze verschillen bloot te leggen, maar ook te onderzoeken wat nu de overeenkomsten
zijn van deze verkennende belevingswaardenonderzoeken. Ook zal geprobeerd worden om een
eventueel groeipad te ontdekken14. Immers, voor het opstellen van een conceptueel kader, dat
wordt beoogd in de probleemstelling, dienen de beoordelingskaders van toekomstig verkennende
belevingswaardenonderzoeken wel op dezelfde manier opgesteld zijn.

Typen belevingswaardenonderzoek

De onderzoeken zijn aan de hand van de weergegeven beoordelingskaders in te delen in tien
typen. Deze typen zijn vervolgens weer in te delen in groepen. De indeling van de onderzoeken
in typen en vervolgens in groepen is gebaseerd op de opbouw van het beoordelingskader. Tijdens
de indeling van de onderzoeken in groepen is doelbewust geen rekening gehouden met de
datum. Na de indeling kan dan een eventueel vastgesteld groeipad met behulp van de data van
de onderzoeken getoetst worden.

u
Het analyseproces houdt dus in het vergelijken van de beoordelingskaders van de uitgevoerde verkennende
belevingswaardenonderzoeken. Het groeipad heeft hierdoor alleen betrekking op de beoordelingskaders.
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Bij vergelijking van de tot nu toe uitgevoerde verkennende
belevingswaardenonderzoeken, blijken een drietal typen onderzoeken wezenlijk anders te zijn dan
de overige onderzoeken. Deze soorten zijn in te delen als:

1. 'dominante waarnemingskenmerken onderzoek’;
2. 'deelaspect van beleving';
3. ‘ex post evaiuatie';

Bij bet eerste type onderzoek 'dominante waarnemingskenmerken' wordt geen gebruik gemaakt
van de gespreksthema’s welke kenmerkend zijn voor de andere onderzoeken. Natuurlijk zouden
de dominante waarnemingskenmerken gezien kunnen worden als gespreksthema’s, maar dit is
een geheel andere opzet. De dominante waarnemingskenmerken zijn vooral gericht op de visueie
aspecten van bet gebied. terwijl de gespreksthema's van de andere verkennende
belevingswaardenonderzoeken (zoals staat vermeld in §3.3) zich hoofdzakelijk richten op de
factor tijd. Het verkennende belevingswaarden onderzoek 'Uitwijkhaven Lobith' is hetenige
onderzoek welke te classificeren is als type 1. Hierin vormen de dominante
waarnemingskenmerken tevens de structuur van het kader.
Voor het tweede type onderzoek wordt maar een deelaspect van beleving onderzocht.
Tot nu toe kunnen twee uitgevoerde verkennende belevingswaardenonderzoeken hierin
ondergebracht worden. Het onderzoek 'Riot Baggertechniek' richt zich op het deelaspect
veiligheidsbeleving, terwijl het onderzoek 'Risicobeleving Hoogwater' zich richt op het deelaspect
subjectieve risicobeleving. In beide onderzoeken wordt het deelaspect vervolgens weer
onderverdeeld in dimensies. Opvallend is dat bij 'Risicobeleving Hoogwater' de respondenten zijn
onderverdeeld in tegengestelde typen (binnendijks en buitendijks wonende respondenten,
geevacueerde en niet- geevacueerde respondenten, particulieren en respondenten met een
bedrijf, en bewoners van oudsher en nieuwkomers) en vervolgens met elkaar zijn vergeleken.
Type 3 is het enige uitgevoerde verkennend belevingswaardenonderzoek naar een
ingreep welke al plaats heeft gevonden en is daardoor een ex post evaiuatie. Dit komt ook terug
in de gespreksthema's. De gespreksthema 'oplossingsvarianten' ontbreekt hier namelijk. Het
verkennend belevingswaardenonderzoek ‘De Kerf is het enige onderzoek dat in type 3 past.
Wanneer de overige onderzoeken met elkaar worden vergeleken dan blijken de meeste
onderzoeken in het beoordelingskader een onderscheid te maken tussen ‘huidige situatie en
veranderingen’ en 'oplossingsvarianten'. De overgebleven onderzoeken waarbij dit niet het geval
is, kunnen worden onderverdeeld in de volgende typen:
4. 'betrokkenen versus deskundigen';
5. 'deelgebieden';
6. 'richtlijnen';

37

-

-

Zoeken naar belevingswaarden

20 maart 2000

In type 4 valt het onderzoek 'Bomendijk'. Hier wordt het beoordelingskader van de
betrokkenen vergeleken met het beoordelingskader van de deskundigen aan de hand van een
aantal dimensies.
Type 5 kenmerkt zich door het beoordelingskader in te delen in het aantal deelgebieden.
Het onderzoek Tangenten Eindhoven' valt in type 5. Er zijn meerdere soorten onderzoeken die
gebruik maken van een indeling in deelgebieden, maar die onderzoeken hanteren meerdere
soorten indelingen naast de indeling in deelgebieden.
Type 6 kenmerkt zich door het onderzoeken en bepalen van richtlijnen. De richtlijnen
kunnen gebruikt worden voor het selecteren van alternatieve locaties. Van alle verkennende
belevingswaardenonderzoeken wordt drie keer de term ‘kernkwaliteiten’ gehanteerd. In alle twee
de onderzoeken die in type 6 vallen, komt de term 'kernkwaliteiten' voor. Kernkwaliteiten zijn
beoordelingscriteria die voor vrijwel alle betrokkenen een belangrijke rol spelen. De twee
onderzoeken die tot type vijf behoren zijn: 'Baggerspecie-stortplaats Umeergebied' en 'Visie op
kustontwikkeling1.
In de laatste groep verkennende belevingswaardenonderzoeken wordt in het
beoordelingskader een verschil gemaakt tussen de beleving van de huidige situatie en
veranderingen en de beleving oplossingsvarianten. Beide belevingen komen ook terug als
gespreksthema's bij het interview, welke bij alle verkennende belevingswaardenonderzoeken
(behalve 'Uitwijkhaven Lobith’ en 'De Kerf) terugkomen. Dat is de reden dat in deze analyse een
onderscheid is gemaakt met betrekking tot beide belevingen. De laatste groep verkennende
belevingswaardenonderzoeken is onder te verdelen in de volgende typen:

7. 'kernkwaliteiten vs. kansen en bedreigingen’;
8. 'niet-lokatie gebonden vs. locatie gebonden’;
9. 'wonen vs. Leefomgeving’;
10. ‘wonen, verkeer en recreatie/natuur';
11. 'Means-End-Chain analyse’.

Type 7 bevat maar een onderzoek en dat is het onderzoek 'voorstudie belevingswaarden
ten behoeve van de startnotitie TNLI'. Het onderzoek bestaat grofweg uit drie gedeelten,
namelijk Flevopolder, kustgebied en Maasvlakte. Voor de Maasvlakte zijn de opgestelde
kernkwaliteiten gebaseerd op de verwachtingen van de belevingsdeskundigen. Bij de Flevopolder
en het kustgebied komen de kernkwaliteiten voort uit de beleving van de huidige situatie en
veranderingen en ontstaan de kansen en bedreigingen uit de beleving van oplossingsvarianten.
Type 8 verschilt van de andere typen, omdat een onderscheid is gemaakt tussen nietlokatie gebonden criteria en locatie gebonden criteria. Deze criteria hebben betrekking op de
beleving van oplossingsvarianten. Het verkennende belevingswaardenonderzoek dat tot dit type
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behoort is 'Structurele aanpak zoute baggerspecie problematiek in Noord-Holland'. In bet
beoordelingskader van dit rapport wordt de beleving huidige situatie en veranderingen wel
beschreven, maar alleen van de beleving oplossingsvarianten is een schematisch kader gemaakt.
De onderzoeken in type 9 hebben als overeenkomst dat na een splitsing tussen beleving
huidige situatie en veranderingen en beleving oplossingsvarianten een onderscheid wordt
gemaakt tussen kwaliteit wonen en kwaliteit leefomgeving. In type 9 zijn drie verkennende
belevingswaardenonderzoeken ondergebracht, deze drie onderzoeken hebben echter wel
hetzelfde onderwerp namelijk de rijksweg 2 passage Maastricht. De drie onderzoeken zijn:
‘bestaande traverse en woonkern Meerssen', ‘spiegeltrace’ en ‘verknoping rijksweg 2/rijksweg
79'.
Type 10 lijkt op type 9, het verschil is echter dat in type 10 een onderscheid wordt
gemaakt tussen wonen, verkeer en natuur/recreatie. De omgeving uit type 9 is dus gesplitst in de
categorieen verkeer en recreatie/natuur. De twee onderzoeken die in deze type geplaatst kunnen
worden zijn: 'A16/13 Terbregseplein-Kleinpolderplein' en 'A12 Utrecht Veenendaal en HST’.
Het laatste type kenmerkt zich door de bantering van de Means-End-Chain analyse (zie
§4.4). Naast het onderscheid tussen de beoordelingscriteria worden tevens de achterliggende
'eindwaarden' weergegeven. Drie onderzoeken kunnen geclassificeerd worden als type 11. De
drie onderzoeken behoren tot het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. De onderzoeken zijn:
‘Landaanwinning’, 'Bestaand Rotterdams Gebied’ en 'Zuidwest-Nederland'.

Groepering van belevingswaardenonderzoek

Veel typen bestaan maar uit een onderzoek. Wanneer de typen, welke uit maar een onderzoek
bestaan, bij elkaar gevoegd worden dan ontstaan de volgende groepen:
Groep

D

Groepnaam
deelaspect van beleving
richtlijnen
huidige situatie en veranderingen vs. oplossingsvarianten
wonen vs. Leefomgeving
wonen, verkeer en recreatie/natuur
Means-End-Chain analyse
overig

Aantal onderzoeken

figuur3.1 Groepen verkennende belevingswaardenonderzoeken

In de groepen D, E en F bestaat net zoals groep C een onderscheid tussen huidige situatie en
veranderingen vs. oplossingsvarianten. Op grond hiervan zou groep C in plaats van twee
onderzoeken tien onderzoeken dienen te bevatten. De reden dat deze groepen niet bij C zijn
toegevoegd is omdat ze naast het bovenstaande onderscheid nog minstens een extra onderscheid
maken dat door twee of meerdere onderzoeken gedeeld wordt.
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Is er een groeipad?

Op grand van de gehanteerde analyse methode lijkt een groeipad aanwezig te zijn. Wanneer
naar de groepen wordt gekeken dan is een toename in structuur te zien van C tot en met F. De
basis is huidige situatie en veranderingen vs. oplossingsvarianten (groep C). Vervolgens wordt
naast het genoemde onderscheid in groep C een onderscheid gemaakt tussen wonen en
leefomgeving, welke leidt tot groep D. In groep E wordt de leefomgeving uit groep D gesplitst in
verkeer en recreatie/natuur. Groep F maakt echter gebruik van een geheel andere opzet. Flierin
wordt geen onderscheid tussen wonen en leefomgeving gemaakt. In het kader wordt zowel de
beoordelingscriteria als de waarden weergegeven.
Bij de vergelijking van de groepen met de datum waarop de onderzoeken zijn uitgevoerd,
ontstaat de volgende tabel.
Groep

7

10
11

12
13
14
15
16
17
18

Xitel

Publicatie

M.e.r. Bomendijk; Deelnota belevingswaarde
Uitwijkhaven Lobith
Tangenten Eindhoven
Belevingsonderzoek Baggerspeciestortplaats
Ijmeergebied
Rijksweg 2 Passage Maastricht; bestaande traverse
en woonkern Meerssen
Rijksweg 2 Passage Maastricht; verkennend
belevingsonderzoek spiegeltrace
Structured aanpak zoute baggerspecie-problematiek
in Noord-Holland 'Bende moet je opruimen'
Rijksweg 2 Passage Maastricht; Verknoping Rijksweg
2 /Rijksweg79
Belevingsonderzoek Piot baggertechniek Waal
Belevingswaardenonderzoek Risicobeleving
Hoog water
Visie op kustontwikkeling
Verkennend belevingsonderzoek A16/13
Terbregseplein-Kleinpolderplein
Spoor Utrecht-Arnhem en A12 Utrecht-Veenendaal
Voorstudie belevingswaarden ten behoeve van TNU
PMR: Landaanwinning
PMR: Bestaand Rotterdams Gebied
PMR: Zuidwest-Nederland
Belevingswaardenonderzoek 'De Kerf

06-1994
1994
09-1996
11-1996
03-1997
07-1997
11-1997
12-1997
01-1998
02-1998
02-1998
04-1998
05-1998
07-1998
12-1998
03-1999
04-1999
07-1999

figuur 3.2 Verkennende belevings(waarden)onderzoeken op datum van publicatie

Op grand van de indeling in groepen zouden de groepen C, Dr E en F na de groepen A, B en G
dienen te verlopen. Omdat in de groepen C t/m F een onderscheid tussen huidige situatie en
veranderingen vs. oplossingsvarianten wordt gemaakt. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Ook
als alleen gekeken wordt naar de groepen (C, D en E) waarin de verandering naar wonen en
leefomgeving en vervolgens naar wonen vs. verkeer en recreatie/natuur, blijkt geen
chronologische volgorde te zijn. Uiteraard dient een groeipad chronologisch in de tijd te verlopen,
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waardoor geconcludeerd kan worden dat op grond van de vergelijking tussen de
beoordelingskaders geen groeipad aanwezig is. Een mogelijke reden hiervoor is wellicht dat het
onderzoek (probleemstelling) ad hoc, dat wil zeggen afhankelijk van de betrokken situatie wordt
bepaald. Het is onderzoek in een '(projecten-)markt'. De 'vraag' naar kennis en informatie
bepaatt daar in hoge mate het aanbod. Ook zijn de verkennende belevingswaardenonderzoeken
door vrij veel verschillende onderzoekers (en onderzoeksbureau's) uitgevoerd.

3.5

De doelen van verkennend belevingswaardenonderzoek

Bij het verzamelen van informatie dient rekening gehouden te worden met triangulatie. Dit houdt
in het gebruiken van verschillende bronnen en methoden, hetgeen de validiteit van het
onderzoek vergroot. Een andere (en tevens rijke) bron van informatie zijn de visies van de
onderzoekers over het verkennend belevingswaardenonderzoek. Daarom hebben we ook
interviews gehouden. Naast het interviewee van de BWO-groep hebben we ook onderzoekers
van zes onderzoeksbureaus, die tot op heden verkennend belevingswaardenonderzoek hebben
uitgevoerd, gei'nterviewd. De geselecteerde respondenten waren alle als auteur bij de
onderzoeken betrokken.
Voordat je een conceptueel kader voor het verkennend belevingswaardenonderzoek kunt
opstellen is het belangrijk om te weten wat de BWO-groep eigenlijk met het verkennend
belevingswaardenonderzoek wil bereiken. Kortom: wat is de informatiebehoefte van de BWOgroep?
Wat je wil bereiken wordt weergegeven met doelen. In de conclusies van de
desbetreffende onderzoeken dienen de doelen bereikt te zijn. In het verkennende
belevingsonderzoek is dat vaak een eindtabel waarin is samengevat hoe de respondenten de
omgeving beleven.
Twee belangrijke thema's van de gesprekken waren: 'wat is het doel van het verkennend
belevingswaardenonderzoek?’ en 'Hoe ziet het ideale kader emit?'. Door de twee thema's met
elkaar te vergelijken weet je wat de informatiebehoefte van de Bouwdienst is.
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Wanneer de interviews (en de rapporten) met elkaar vergeleken worden op overeenkomsten, dan
blijken de volgende drie onderwerpen steeds terug te keren:

1. vanuit het perspectief van de betrokkenen;
2. relatie met gebied/omgeving;
3. geen psychotogische component.

Doordat deze drie onderwerpen centraal staan dienen ze zowel in het conceptueel kader als in de
doelstelling terug te keren. De drie onderwerpen zullen daarom gebruikt worden bij het
construeren van het conceptueel kader in hoofdstuk vijf. Nadat het conceptueel kader is
opgesteld, zal mede op basis van dit conceptueel kader de algemene doelstelling opgesteld
worden in hoofdstuk zes.

3.6

De begrippen van verkennend belevingswaardenonderzoek

Er is een grote diversiteit aan gegevens. Het meest in het oog springende verschil is de naam van
het onderzoek. De onderzoeken worden afwisselend verkennend belevingswaardenonderzoek en
belevingsonderzoek genoemd. De reden voor het verschil van de naam blijkt enerzijds te gaan
over de methode en anderzijds over strategische positionering. De reden met betrekking tot de
methode wordt verduidelijkt door het volgende citaat van een BWO-onderzoeker:

'We noemen het belevingswaardenonderzoek omdat het gaat om bepaalde waarden van de
omgeving van mensen. Het gaat om de omgeving en de waarde die de omgeving heeft. En als je
het hebt over beleving dan denk ik daar altijd lets bij van ‘dat zit tussen de oren’. Dat gaat dus
om een persoon. Over het psychologische, over hoe iemand lets beleeft, hoe iemand dat voeit,
wat iemand daarbij denkt. En dat widen wij niet weten in principe. Dat gaat te ver voor de mer.
Omdat het gaat om de waarde van de omgeving, lets dus wat buiten de mensen staat, maar
waar mensen iets van vinden. Beleving impliceert iets van mensen. Belevingswaarden impliceert
iets te zijn buiten mensen. Belevingswaardenonderzoek gaat over hoe een mens in zijn omgeving
staat, hoe hij tegen zijn omgeving aankijkt en niet hoe hij zich daarbij voeit of hoe het
doorwerkt in zijn functioneren.'

Zoals in het onderstaande kader gelezen kan worden, heeft bij de strategische positionering de
term belevingswaardenonderzoek ook de voorkeur boven de term belevingsonderzoek. Daarom
zal voortaan over belevingswaardenonderzoek gesproken worden.
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Belevingsonderzoek of belevingswaardenonderzoek?

Soms wordt gesproken van belevingsonderzoek, soms van belevingswaardenonderzoek. Het
onderzoek in het kader van de m.e.r. Bomendijk, het eerste onderzoek van dit soort dat de
Bouwdienst Rijkswaterstaat uitvoerde, heet

een Deelnota Belevingswaarde. De volgende

onderzoeken werden meestal belevingsonderzoeken genoemd. Vanaf begin 1998 spreekt de
Bouwdienst echter consequent van belevingswaardenonderzoeken. In de interviews die zijn
gehouden met de medewerkers van de BWO-groep is gebleken dat destijds bewust voor
belevingswaardenonderzoek is gekozen. Men wilde het onderzoek dat uitgevoerd wordt volgens
de door de Bouwdienst ontwikkelde methode naar buiten toe onderscheiden van onderzoek door
anderen met hetzelfde doel maar volgens een andere methode. Men zag belevingsonderzoek als
onderzoek naar de wijze waarop beleving tot stand komt terwijl belevingswaardenonderzoek kijkt
naar de resultaten van dat soort processen. Het eerste zou men kunnen omschrijven als primair
verklarend, het tweede als primair beschrijvend. Belevingswaardenonderzoek kijkt naar de relatie
tussen

elementen

van

de

omgeving

en

de

betekenis

die

mensen

daaraan

geven,

belevingsonderzoek kijkt naar het mechanisme achter deze relatie.

Een ander probleem met betrekking tot de begrippen heeft te maken met wat het
belevingswaardenonderzoek onderzoekt. Aannemelijk is om te veronderstellen dat een
belevingswaardenonderzoek belevingswaarden onderzoekt, maar ook de volgende termen voor
het te onderzoeken object zijn in de verkennende belevingswaardenonderzoeken de revue
gepasseerd: 'belevingsaspecten, beoordelingscriteria, beoordelingsaspecten, algemene
kwaliteiten, specifieke activiteiten, belevingscriteria, aandachtsgebieden, gebruiksfuncties,
kernkwaliteiten, eindwaarden, eigenwaarden en gebruikswaarden’. Wat is nu het juiste te
onderzoeken object? In de hoofdstukken vijf en zes zal op de definitiekwestie verder worden
ingegaan.
Hoewel in dit hoofdstuk is behandeld wat verkennend belevingswaardenonderzoek is en
er tevens in dit hoofdstuk een typering op basis van de beoordelingskaders heeft plaatsgevonden,
zijn twee belangrijk aspecten van het verkennend belevingswaardenonderzoek vrijwel nog
onaangeroerd gebleven, namelijk: 'Wat voor soort onderzoek is verkennend
belevingswaardenonderzoek?' en 'Op welke manier is dit soort onderzoek uitgevoerd?'.
De antwoorden op deze twee vragen kunnen ertoe leiden dat hier overeenkomsten kunnen
worden gevonden welke gelden voor alle door de BWO-groep uitgevoerde verkennende
belevingswaardenonderzoeken. De data-analyse is immers in hoofdstuk drie niet aan bod
gekomen en het is mogelijk dat hier een structuur is te herkennen dat gebruikt kan worden voor
het conceptuele kader. Het volgende hoofdstuk heeft daarom doel om de bovenstaande twee
vragen voor het verkennend belevingswaardenonderzoek te beantwoorden.
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Kwalitatief onderzoek

In dit hoofdstuk zal als eerste, in §4.1, worden behandeld wat kwalitatief onderzoek is en wat de
vier hoofdtypen van kwalitatief onderzoek zijn. §4.2 Zal voortborduren op de hoofdtypen van
kwalitatief onderzoek. In deze paragraaf staat beschreven met welk hoofdtype bet verkennend
belevingswaardenonderzoek bet meest overeenkomt. Kwalitatieve analyse zal centraal staan in
§4.3 en tenslotte kan in §4.4 gelezen worden hoe de data-analyse in voorgaande verkennende
belevingswaardenonderzoeken is uitgevoerd.

4.1

Vormen van kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een verzamelnaam voor verschillende onderzoeksstrategieen die
bepaalde punten gemeen hebben: de te verzamelen gegevens zijn 'rich in description', dat wil
zeggen er wordt veel contextuele data verzameld over mensen, plaatsen en conversatie die niet in
statistiek te vangen zijn; bij de onderzoeksvragen maakt men geen gebruik van
(geoperationaliseerde) variabelen maar richt men zich op een verschijnsel in al zijn veelzijdigheid;
hoewel mensen die kwalitatief onderzoek doen zich op specifieke kenmerken richten, benaderen
zij hun object van onderzoek niet met specifieke vragen of te testen hypothesen; het gaat de
onderzoeker erom gedrag te begrijpen vanuit het perspectief van de onderzochte - externe
oorzaken zijn van secundair belang; data wordt meestal verzameld door intensief contact met de
onderzochten in hun normale omstandigheden (Bogdan en Biklen, 1992:2).
Wuisman vermeldt dat er in algemene zin twee visies worden onderscheiden (1999:6). Bij
de eerste visie wordt kwalitatief onderzoek alleen gezien als het startpunt van de ontwikkeling
van wetenschappelijke kennis. Deze visie gaat ervan uit dat wetenschappelijke kennis door
kwantitatief onderzoek getoetste kennis is. Kwalitatief onderzoek wordt beschouwd als
voorbereiding op of opstap naar kwantitatief onderzoek. De tweede visie luidt dat kwalitatief
onderzoek een geheel zelfstandige vorm van onderzoek betreft, gericht op de ontwikkeling van
een geheel eigensoortige wetenschappelijke kennis. In deze tweede optiek worden de te
bestuderen verschijnselen benaderd vanuit het perspectief van de betrokkenen zelf en de wijze
waarop zij de werkelijkheid ervaren (Wuisman, 1999:7). Het specifieke kennistheoretische
uitgangspunt van de tweede visie van kwalitatief onderzoek komt in de volgende algemene
kenmerken tot uitdrukking (Taylor and Bogdan, 1998:7-10):
1. De aandacht van de onderzoeker is gericht op de subjectieve betekenissen die mensen aan
dingen en verschijnselen toekennen.
2. Begrippen worden op inductieve wijze ontwikkeld, dat wil zeggen op basis van de patronen
die in de verzamelde gegevens ontdekt worden. Er wordt niet uitgegaan van van tevoren
ontwikkelde ideeen, hypothesen of theorieen.
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3. Mensen en situaties worden niet gereduceerd tot variabelen maar holistisch benaderd, dat wil
zeggen ze worden beschouwd als geheel en geplaatst in historisch perspectief.
4. Bij de dataverzameling staat de manier waarop mensen denken, voelen en handelen in bun
alledaagse leven centraal.
5. Alle gezichtspunten zijn even waardevol.
6. Betekenisvolheid (meaningfulness) en de mate van overeenkomst (close fit) tussen de
gegevens en datgene wat de mensen denken en doen zijn de belangrijkste criteria om de
kwaliteit van de onderzoeksresultaten te beoordelen.
7. Alle situaties en groepen zijn tegelijkertijd vergelijkbaar en uniek en komen daardoor allemaal
voor kwalitatief onderzoek in aanmerking.
8. Voor kwalitatief onderzoek bestaan slechts algemene richtlijnen, geen vaste regels.

Voor kwalitatief onderzoek zijn vier hoofdtypen te onderscheiden (Patton, 1990 in: Wuisman,
1999:8). Het gemeenschappelijke kenmerk van deze vier typen van kwalitatief onderzoek is dat
zij allemaal primair gebaseerd zijn op interactieve methoden van dataverzameling, dat wil zeggen
het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van directe, vaak langdurige en diepgaande
contacten met de onderzochten. De vier hoofdtypen zijn de case study, de etnografische studie,
de fenomenologische studie en de grounded theory benadering.

Case study

Het doel van het eerste type, de case study, is het diepgaand onderzoeken van een of enkele
gevallen om de persoon, groep of het verschijnsel te begrijpen. Terwijl sommige onderzoekers
zich concentreren op een enkel geval, bestuderen andere onderzoekers meer gevallen met het
doel vergelijkingen te maken, theorie-ontwikkeling of het formuleren van generalisaties. Vrijwel
elk verschijnsel kan in de vorm van een case study bestudeerd worden. Wat alle case studyonderzoeken gemeen hebben is dat elk verschijnsel in de natuurlijke context wordt beschreven en
dat ze uitgaan van het perspectief van de betrokkenen. Om drie verschillende redenen voeren
onderzoekers casestudies uit: voor het produceren van gedetailleerde beschrijvingen, voor het
geven van mogelijke verklaringen en voor het evalueren van een verschijnsel. Het is belangrijk dat
de gegevens tijdens de dataverzameling worden geanalyseerd. De reden hiervan is dat het
resultaat van de analyse kan leiden tot een bijsturing van de dataverzameling. Gall, Borg en Gall
onderscheiden, bij een case study, drie typen kwalitatieve data-analyse (Wuisman, 1999:10):
1. Interpretatieve analyse, deze analyse verwijst naar het analyseren van de gegevens met
betrekking tot abstracte begrippen, thema's en patronen die gebruikt kunnen worden om het
betreffende verschijnsel te begrijpen en verklaren.
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2. Structurele analyse, betreft het zoeken naar patronen die besloten liggen in de conversaties
(discourse), tekst gebeurtenis of andere verschijnselen zonder aandacht te besteden aan de
betekenis van die patronen.
3. Reflectieve analyse, verwijst naar het gebruiken van intuTtie en persoonlijke, subjectieve
inschatting van de onderzoeker om het verschijnsel te beschrijven en evalueren.
Onderzoekers die een interpretatieve of structurele analyse gebruiken, hanteren gewoonlijk een
objectieve schrijfstijl, vergelijkbaar met die gebruikelijk is bij kwantitatief onderzoek, en maken
effectief gebruik van tabellen, figuren, schema's en matrixen om hun gegevens te presenteren.
Degene die een reflectieve analyse hanteren, gebruiken gewoonlijk een schrijfstijl met een sterk
literaire inslag (Wuisman, 1999:10).

Etnografische studie

Het doel van het tweede type kwalitatief onderzoek, de etnografische studie, is het begrijpen van
de relatie tussen gedrag en cultuur. Het onderzoeksmateriaal van de etnografisch onderzoeker
heeft betrekking op wat de participanten in de betreffende cultuur zeggen over hun wereld,
welke handelingen zij verrichten en de culturele producten die daarbij een rol spelen (Wester,
1995:146). De etnografische werkwijze is uitgebreid beschreven door James P. Spradley (1979,
1980). Deze werkwijze bestaat uit twaalf stappen en in deze werkwijze komen de volgende vier
soorten analyses voor (Wester, 1995:146):
1. Domeinanalyse, deze is erop gericht om alle culturele elementen (alledaagse termen van de
betrokkenen (folk terms), hun handelingen en culturele producten) in te delen in
hoofdgroepen. Het materiaal wordt onderzocht op semantische relaties die kunnen worden
gelegd (X is een vorm van Y) tussen de culturele elementen.
2. Taxonomische analyse, deze is erop gericht om voor de belangrijkste domeinen die naar voren
zijn gekomen in de domeinanalyse, na te gaan hoe de structuur is van relaties tussen de
termen die onder dit domein vallen. Dit levert een taxonomie op, dat wil zeggen een volledige
ordening van de culturele elementen binnen een domein.
3. Componentenanalyse, via deze analyse moeten de specifieke kenmerken van elk cultured
element binnen een domein naar voren komen.
4. Culturele thema analyse, deze analyse is gericht op het ontdekken van algemene trends, niet
zozeer binnen maar door alle domeinen been. Het gaat hier om algemene betekenisprincipes
die in de betreffende cultuur gelden.
Wuisman vermeldt dat de analyse vaak begint met het indexeren en coderen van de gegevens en
maken van zoveel mogelijk categorieen en richt zich op gebeurtenissen (events) als eenheid van
analyse (1999:11). Door middel van de constant comparative method worden de nieuwe
gegevens voortdurend gecontroleerd en vergeleken met reeds verzamelde gegevens. Net zoals bij
de case study verloopt dataverzameling simultaan met data-analyse. Gedurende het gehele
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proces (identificeren van datasegmenten, benoemen van topics en categorieen, classificeren van
data) wordt steeds de techniek van vergelijken en contrasteren gebruikt om overeenkomsten en
verschillen tussen de categorieen te ontdekken en om patronen te ontdekken (Wuisman,
1999:11) .

Fenomenologisch onderzoek

Het derde type kwalitatief onderzoek is bet fenomenologisch onderzoek. In algemene zin verwijst
de term fenomenologie naar de betekenis die een persoon zich van een bepaald verschijnsel
(gebeurtenis, relatie, emotie) vormt, in tegenstelling tot het verschijnsel zelf zoals dat buiten de
persoon staat. Fenomenologisch onderzoek is een type kwalitatief onderzoek gericht op het
begrijpen van het gezichtspunt en visie op de sociale werkelijkheid (relaties) van de betrokken
participanten. Het doel van fenomenologisch onderzoek is trachten te begrijpen wat een
specifieke ervaring precies inhoudt door deze te beschrijven zoals deze in concrete situaties
voorkomt en zoals deze verschijnt aan participanten die ze meemaken (Wuisman, 1999:12).
Gewoonlijk is het aantal onderzochte personen klein (5 tot 10 personen). Zij worden vaak volgens
een selecte methode gekozen. Het belangrijkste criterium hierbij is dat de betrokkenen een goede
kenner van het te bestuderen verschijnsel zijn en over veel informatie beschikken. De
fenomenologische analyse van de verzamelde gegevens vertoont veel overeenkomsten met die
van de andere typen kwalitatief onderzoek, maar is in het begin vaak "more open, tentative and
intuitive" (Wuisman, 1999:12). Terwijl etnografen zich bij hun analyse richten op gebeurtenissen
(events) als centrale eenheid van analyse, richten de fenomenologische onderzoekers zich
specifiek op betekeniseenheden (meaning units), dat wil zeggen de kleinste tekstelementen die
een eigen betekenis bezitten (Wuisman, 1999:12).

Grounded theory benadering

Het vierde en laatste type kwalitatief onderzoek is dat volgens de grounded theory benadering.
Veel kwalitatief onderzoek is gericht op het toetsen van hypothesen afgeleid uit de theorie, Glaser
en Strauss spreken hier van de logisch deductieve methode van onderzoek. Zij stellen
daartegenover de ontwikkeling van 'grounded theories', empirisch gefundeerde theorieen in de
zin dat zij stap voor stap ontwikkeld worden op basis van systematisch verkregen en
geanalyseerde onderzoeksgegevens. De gefundeerde theorie past op het veld van onderzoek
('Fit'), thematiseert kernproblemen of basisprocessen die zich daar afspelen ('Relevance') en
interpreteert en verklaart deze ('Work') (Discovery of Grounded Theory, 1967 in Wester,
1995:43). Het is typerend dat gegevens van verschillende onderzoekseenheden (cases, units)
worden verzameld om zo veel mogelijk verschillen en overeenkomsten te ontdekken (Wuisman,
1999:13). Om deze reden hebben grounded theory onderzoeken vaak het karakter van multiple
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casestudies. De analyse bij grounded theory research bestaat uit de volgende drie hoofdtypen of
niveaus van codering (Wuisman, 1999:13):
1. Open codering, deze heeft betrekking op het "process of breaking down, examining,
comparing, conceptualizing and categorizing data"
2. Axiale codering, deze verwijst naar een “set of procedures whereby data are put back together
in new ways after open coding by making connections between categories"
3. Selectieve codering, betreft "the process of selecting the core category, systematically relating
it to other categories, validating those relationships, and filling in categories that need further
refinement and development"
De grondslag van elk niveau van codering is de constant comparative method.

4.2

Welk soort kwalitatief onderzoek is verkennend
belevingswaardenonderzoek?

Volgens de auteurs van belevingswaardenonderzoeken, uitgevoerd doorde Bouwdienst
Rijkswaterstaat, is de onderzoeksmethode gei'nspireerd op de fenomenologie15. Er wordt vermeld
dat met een dergelijke methode wordt getracht de leefwereld van de onderzochte personen in
tact te laten door deze als het ware voor zichzelf te laten spreken. Het is een methode om andere
aspecten aan het lichtte brengen dan alleen de objectief meetbare (zie boven). Deze redenen die
worden gegeven duiden er niet zozeer op dat het uitgevoerde verkennende
belevingswaardenonderzoek een fenomenologische onderzoek is. Deze redenen zijn vooral een
verklaring voor het feit dat het een kwalitatief onderzoek betreft. Wuisman vermeldt dat de term
fenomenologie meerduidig wordt gebruikt, soms blijkt de term synoniem te zijn met kwalitatief
onderzoek (Wuisman, 1999:12).
Het doel van een verkennend belevingswaardenonderzoek is om de waarden van een
gebied waar een ingreep gaat gebeuren vast te stellen vanuit de beleving van de mensen die van
het gebied gebruik maken. (Hierin verschilt een verkennend belevingswaardenonderzoek van een
etnografische studie. Het is namelijk niet zozeer een relatie tussen gedrag en cultuur welke wordt
beschreven, alhoewel de waarden van een gebied die vanuit de mensen zijn vastgesteld, wel
gekleurd zijn door gedrag en cultuur.)
Ook het doel van fenomenologisch onderzoek is niet van toepassing voor het verkennend
belevingswaardenonderzoek. Het verkennend belevingswaardenonderzoek is meer gericht om de
beleving van een persoon op de omgeving te achterhalen en niet om deze beleving volledig te
begrijpen. Dit komt in uitdrukking bij de selectie van respondenten. Bij fenomenologisch
onderzoek is het belangrijkste criterium voor het selecteren van de participanten dat zij een goede
kenner van het te bestuderen verschijnsel zijn en over veel informatie beschikken, terwijl bij het
15

Achtergrondinformatie belevingsonderzoek, uit: verkennend belevingswaardenonderzoek Tangenten Eindhoven, 1996
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verkennend belevingswaardenonderzoek de participanten 'slechts' een relatie met het
onderzoeksgebied dienen te hebben.
Voor een grounded theory onderzoek is het typerend dat gegevens van verschillende
onderzoekseenheden worden verzameld om zo veel mogelijk verschillen en overeenkomsten te
ontdekken. Bij een verkennend belevingswaardenonderzoek wordt ook geprobeerd om zo veel
mogelijk overeenkomsten en verschillen te ontdekken, maar deze zijn gebaseerd op de
onderzoeksgebieden en de respondenten. De onderzoeksgebieden zouden gezien kunnen
worden als aparte cases. In die zin lijkt een verkennend belevingswaardenonderzoek op een
grounded theory onderzoek.Toch kan een verkennend belevingswaardenonderzoek niet gezien
worden als een grounded theory onderzoek. Een verkennend belevingswaardenonderzoek heeft
namelijk niet zoals bij een grounded theory onderzoek het doel om een theorie te ontwikkelen of
te toetsen. Het eindresultaat van een verkennend onderzoek zijn de kennis van en inzicht in de
belevingswaarden die in een gebied voorkomen.
Het verkennend belevingswaardenonderzoek komt het meeste overeen met de case
study. De case study is een diepgaande studie van het verschijnsel in de natuurlijke context dat
tevens uitgaat van het perspectief van de betrokkenen. Het te bestuderen verschijnsel kan
worden gezien als de belevingswaarden van het betreffende onderzoeksgebied, waar een ingreep
gaat plaatsvinden. Aan gespreksthema's (beleving huidige situatie en beleving veranderingen in
de omgeving) welke gehanteerd worden voor de verkennende belevingswaardenonderzoeken
kan gezien worden dat tevens rekening gehouden wordt met de factor tijd.

4.3

Kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse is een element van kwalitatief onderzoek. Kwalitatieve analyse kan volgens
McMillan en Schumacher worden omschreven als "primarily an inductive process of organising
data into categories and identifying patterns (relationships) among the categories" (Wuisman,
1999:19). Kwalitatieve analyse verloopt vaak in cyclische, elkaar deels overlappende fasen waarbij
de onderzoeker vaak ook nog been en weer gaat tussen verschillende niveaus (Wuisman:
1999:19). Doordat kwalitatieve analyse fundamenteel geen mechanisch of technisch proces is,
maar meer een proces van inductief redeneren, denken en theoretiseren, blijken veel mensen
moeite te hebben kwalitatieve analyse (Taylor and Bogdan, 1998:140).
Een kwalitatief onderzoeker blijkt veel vrijheid te hebben. Op papier lijkt die vrijheid heel
aantrekkelijk, maar na verloop van tijd kan zich dat tegen de onderzoeker gaan keren. Het gevaar
bestaat dat het ontbreken van een scherpe probleemstelling, van een vaststaand theoretisch
kader het ontbreken van elk houvast betekent (Wester, 1995:195).
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Categoriseren

Een belangrijke eerste stap van kwalitatieve analyse is het ontwikkelen van passende categorieen,
waarin de data ondergebracht kunnen worden. Dit is het vormen van een ad hoc classificatory
systenr. een min of meer willekeurige indeling, niet afgeleid van een meer algemene theorie
(Nachmias, vgl. §5.1). Turner wijst crop dat er hierbij nooit sprake kan zijn van een pretheoretical realm: je kunt data nooit helemaal onbevangen tegemoet treden. De taal alleen al
sluit bepaalde categorieen uit doordat er geen passende woorden voor zijn. Ook zal men
onbewust vanuitzijn eigen referentiekader bepaalde scheidslijnen trekken.
Bogdan en Biklen verduidelijken het ontwikkelen van categorieen met een vergelijking van
duizenden stukken speelgoed verspreid in een gymzaal (1982:165).
Hoe zou je als onderzoeker, wanneer je door de gymzaal zou lopen, de gehele berg gaan
sorteren? Er zijn vele manieren voor het sorteren van het speelgoed. Ze kunnen namelijk
gesorteerd worden op kleur, grootte, vorm, datum van productie, fabrikant, enzovoort. De
categorieen kunnen vervolgens weer in abstractere categorieen verdeeld worden, dit proces heet
classificeren. Een voorbeeld hiervan is dat de categoric rood en de categoric blauw worden
samengevoegd tot de categoric kleur. Vervolgens kunnen de categorieen kleur en vorm weer
ondergebracht worden in de categorie uiterlijke kenmerken.
Veel makkelijker zou het sorteren gaan, wanneer je weet wat er met het speelgoed
gedaan gaat worden. Als je weet dat al het speelgoed terug naar de fabrikant gestuurd gaat
worden, dan kan het beste gesorteerd worden op de fabrikanten van de stukken speelgoed.
De 'grounded theory approach' van Glaser en Strauss is een methode voor het ontwikkelen van
theorieen, concepten en hypothesen direct uitgaande van de data in plaats van het te baseren op
eerdere aannames of andere bestaande theorieen (Taylor and Bogdan, 1999:137). Kortom
iemand die deze benadering hanteert, zou de gymzaal binnen wandelen, zonder dat hij weet wat
ermee gedaan moet worden. Hij vergelijkt het speelgoed en sorteert het dan. Het zou kunnen
dat hem opvalt dat bepaalde stukken speelgoed kapot zijn, waardoor hij besluit het te sorteren
op fabrikant, om zo een relatie te vinden tussen fabrikant en het soort defect. Een conclusie van
de onderzoeker zou dan kunnen zijn dat een bepaalde fabrikant kwalitatief beter speelgoed
produceert dan een andere fabrikant.

Coderen

Coderen is een manier om interpretaties van de gegevens te ontwikkelen en te verfijnen. Hierbij
worden alle data die op de specifieke thema's, ideeen, concepten, interpretaties en proposities
betrekking hebben in aparte bestanden [ook wel categorieen genoemd] bijeengebracht en
afzonderlijk geanalyseerd. Wat tot dusver algemene inzichten, vage ideeen en vermoedens
waren, wordt verfijnd, uitgebreid, geelimineerd of verder ontwikkeld. Dit is de hierboven al
genoemde techniek van vergelijken en contrasteren (Wuisman, 1999:22).
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Voordat de onderzoeker gaat coderen is zijn data niet meer dan een berg aan gegevens.
Om structuur in de berg gegevens aan te brengen, dienen de gegevens gesorteerd te worden op
de overeenkomsten. Gegevens die eenzelfde overeenkomst bevatten kunnen in dezelfde
categorie gestopt worden. Het maken en vullen, bet coderen, van categorieen is een simultaan
proces. Het is niet de bedoeling dat de categorieen van te voren vast staan. Categorieen kunnen
tijdens het gehele coderingsproces ontstaan, gewijzigd of verwijderd worden.
Het kan zelfs gebeuren dat bepaalde gegevens in meerdere categorieen terechtkomen.
Op zich is dit geen probleem, de onderzoeker moet echter wel ernaar streven om eenduidige,
wederzijds uitsluitende, categorieen te maken, waardoor het zo min mogelijk voortkomt.
Het vullen van de categorieen met gegevens lijkt echter gemakkelijker dan het is. Om de
gegevens in categorieen te kunnen stoppen, dienen de gegevens eerst in eenheden te worden
gesplitst. Maar hoe groot dienen de eenheden te zijn? Het doel van het categoriseren is dat je via
generalisaties tot algemeen geldende uitspraken probeert te komen. Hiervoor zou je een zo klein
mogelijke eenheid (liefst van maar een woord) willen hebben. De eenheid is dan gemakkelijk in
passende categorieen te stoppen. Een gevaar dat hierbij ontstaat, is dat de context verloren gaat.
De grootste fout die een onderzoeker kan maken is volgens Ian Dey dat de onderzoeker de
betekenis los van de context probeert te begrijpen (1993:35). Om deze fout te ondervangen zou
het beter zijn om de eenheden zo uitgebreid mogelijk te formuleren, zoals een zin, alinea of
citaat. Omdat je toch moet categoriseren en classificeren, blijft het probleem van het verliezen
van de context echter bestaan. De onderzoeker krijgt hoe dan ook met deze paradox te maken
en dient dan zelf een keuze te maken (Dey, 1993:128).

4.4

Data-analyse bij tot nu toe uitgevoerd belevingswaardenonderzoek

Voor de tot nu toe uitgevoerde verkennende belevingswaardenonderzoeken is niet steeds
dezelfde methode van data-analyse gebruikt. Bij vrijwel alle onderzoeken zijn methoden gebruikt
die voortkomen uit de ervaring van de onderzoekers en de betreffende bureaus.
Het means-end-chain model is de enige methode van data-analyse gebleken die aan de
literatuur is ontleend. Deze uit de marketing afkomstige methode wordt gebruikt om het verband
te vinden tussen eigenschappen van producten (means) en 'culturele waarden' (ends). Door
middel van de zogenaamde laddering-techniek worden de associaties vastgesteld. 'Consumers are
helped to climb up the "ladder" of abstraction that connects functional product attributes with
desired end states' (Walker, Celsi and Olson, 1986, In: Reynolds and Gutman, 1988, In: Solomon,
1994:552). Het betreft dus niet alleen de wijze van data-analyse, maar tevens de manier van
interviewen. Bij de verkennende belevingswaardenonderzoeken waar het means-end-chain model
is toegepast zijn ‘zijn alle interviewverslagen gescreend op aspecten met de bijbehorende
waarden'. Vervolgens zijn, na een clustering, ‘alle gevonden aspect-waarde-combinaties per
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deelgebied en respondentencategorie weergegeven' (belevingswaardenonderzoek
PMR/Landaanwinning: p.13). Om aan te geven waarom een aspect voor een respondent
belangrijk is, zijn valued end states vastgesteld als 'genot', 'rust' en 'vrijheid'. Deze uitkomsten
waren echter achteraf volgens de BWO-groep te abstract om te worden gebruikt in de toetsende
fase van belevingswaardenonderzoek. Het onderzoeksbureau geeft zelf al aan dat 'een waarde
aan verschillende aspecten kan zijn gekoppeld' en 'een aspect [...] voor verschillende personen
aan verschillende waarden [kan] appelleren’. Dit maakt de gevonden waarden ongeschikt om aan
respondenten voor te leggen. Een eis voor een methode van data-analyse is dus dat de
uitkomsten ervan eenduidig zijn. Ondanks de benaming belevingswaardenonderzoek, is men niet
op zoek naar waarden in de betekenis van end state. Een ander bezwaar tegen de methode
wordt aangegeven door onderzoeksbureau Ergo: 'De aanpak gaat uit van de veronderstelling dat
burgers zich bewust zijn van de onderliggende waarden die zij toekennen aan de
omgevingsaspecten en dat zij bovendien in staat zijn deze gevoelens adequaat te verwoorden. De
praktijk wijst uit dat respondenten in verschillende mate hiertoe in staat zijn.'
Welke andere methoden van data-analyse zijn gebruikt bij de tot nu toe uitgevoerde
onderzoeken? In de interviews met externe onderzoekers vielen in dit verband ook regelmatig
termen als fingerspitzengefuhl en 'boerenverstand'. Hierbij ging het met name om het rubriceren,
categoriseren van uitspraken van respondenten. Soms werd bij de analyse van de
interviewverslagen gebruik gemaakt van de computer. Met behulp van een data-base-toepassing
werd naar verbanden gezocht op basis van eigenschappen van respondenten. Respondenten
kregen dan bijvoorbeeld een code voor hun woonplaats. Dit resulteerde in het rapport in
uitspraken als 'met name op die en die plaats wordt dat en dat aspect relevant gevonden’.
De voorgaande onderzoeken door de BWO-groep zijn eigenlijk volgens de methode gegaan van
het lezen van de interviewverslagen, het labelen en het coderen van stukken tekst. Een
onderzoeker van de BWO-groep verwoordt het als voIgt: 'De analyse is een heel iteratief proces.
Je begint al rode draden te ontdekken terwijl je interviewt. Dan ga je verslagen lezen en dan
begin je de rode draden te labelen, er kleuren voor kiezen. Die rode draden worden vervolgens in
de computer gezet en waarnaar er de bijbehorende citaten ondergezet worden. Per rode draad
krijg je dan een soort schema.’
De schema’s kunnen vergeleken worden met categorieen. De categorieen worden
vervolgens gevuld met citaten, dit zijn de eenheden waar de BWO-groep mee werkt. Een andere
onderzoeker van de BWO-groep vermeldt tijdens het interview dat ze bij het analyseren eerst een
analysekader zou ontwikkelen. Het analysekader omschrijft ze als voIgt: 'Dit is een soort matrix
waar in de kop alle analysepunten worden benoemd. De hoofdingangen van dit analysekader
dienen dan abstract te geformuleerd te worden, zodat een bepaalde flexibiliteit overblijft om die
in te vullen. Zodat je niet bij voorbaat al helemaal voorgebakken iets zit te analyseren, want dan
ontkracht je kwalitatief onderzoek.’

52

-

-

20 maart 2000

Zoeken naar belevingswaarden

Als gekeken wordt naar de bovenstaande analysemethoden, dan lijkt de analysemethode
welke momenteel door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat wordt gehanteerd het meest op de
structurele analyse van de case study (zie §4.1). Een structurele analyse kenmerkt zich door het
zoeken naar patronen die besloten liggen in de conversaties zonder aandacht te besteden aan de
betekenis achter die patronen. Bij de analyse van een verkennend belevingswaardenonderzoek
wordt gezocht naar citaten waarin een belevingswaarde staat beschreven. Zo'n citaat kan gezien
worden als een patroon.
Opmerkelijk is dat de dataverzameling en de data-analyse bij het verkennend
belevingswaardenonderzoek gescheiden fasen zijn. Een kenmerk van kwalitatief onderzoek is dat
de dataverzameling en data-analyse niet strikt gescheiden en opeenvolgende fasen zijn, maar op
elkaar betrokken en met elkaar verweven elementen van een en hetzelfde proces (Wuisman,
1999:19). Het is namelijk belangrijk dat de gegevens reeds tijdens de dataverzameling worden
geanalyseerd omdat hetgeen van de op een bepaald punt verzamelde gegevens geleerd wordt
vaak gebruikt wordt om de volgende stappen in het proces van dataverzameling te bepalen
(Wuisman, 1999:10). Begrippen en inzichten worden zo op inductieve wijze ontwikkeld. Het doel
van het verkennend belevingswaardenonderzoek is echter niet zozeer het op inductieve wijze
ontwikkelen van begrippen en inzichten, het onderzoek is echter meer gericht op het achterhalen
van de belevingswaarden. Om deze reden zijn de dataverzameling en data-analyse bij het
verkennend belevingswaardenonderzoek gescheiden.
De uitgevoerde analysemethoden lijken een eenduidig proces, maar wanneer je kijkt naar
het resultaat van de analyse, de verkennende belevingswaardenonderzoeken, dan is dit
eenduidige proces niet terug te vinden. Zoals in hoofdstuk 3 gelezen kan worden, zijn de enige
constante thema's die vrijwel alle rapporten met elkaar gemeen hebben, de gespreksthema's. Er
wordt tijdens het analyseren van een ad hoc ontwikkeld analysekader gebruik gemaakt, maar dit
kader wordt in de rapportage echter losgelaten. Het te ontwikkelen conceptuele kader dient
bruikbare informatie op te leveren voor de beleidsanalyse, hier dien je tijdens de
informatieverzameling en -analyse al rekening mee te houden! Met behulp van het conceptuele
kader zou de BWO-groep dus ook het proces van informatieverzameling en -analyse moeten
kunnen uitvoeren. De ontwikkeling van zo'n conceptueel kader zal geschieden in het volgende
hoofdstuk.
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Naar een conceptueel kader

De centrale vraag van deze scriptie is: Walk conceptueel kader levert bij verkennend
belevingswaardenonderzoek informatie op die voor beleidsanalyse bruikbaar is? Wat is precies
een conceptueel kader? Hierop zal worden ingegaan in §5.1. Wat een conceptueel kader voor
belevingswaardenonderzoek behelst en wat daarmee kan worden gedaan is het onderwerp van
de daarop volgende paragrafen.

5.1

Wat is een conceptueel kader?

Om vast te kunnen stellen wat een conceptueel kader is moet eerst het begrip 'concept' worden
bepaald. Frankfort-Nachmias and Nachmias (1996,26) definieren een concept als an abstraction a symbol - a representation of an object or one of it's properties, or of a behavioural
phenomenon (...) a shorthand for describing the empirical world. Concepten hebben volgens
hen vier functies: (1) foundation of communication; (2) introduction of a perspective; (3) allowing
for classification and generalisation; (4) components of theories. Voorbeelden van concepten zijn:
'woon- en leefomgeving'; 'persoonskenmerken'; 'spontane verandering'; ‘belevingswaarde’. Met
name de derde functie lijkt voor verkennend belevingswaardenonderzoek relevant omdat dataanalyse onder meer een proces van classificeren is.
Nu is vastgesteld wat een ‘concept’ is, kan het begrip 'conceptueel kader' worden
bepaald. Parsons en Shils noemen het conceptual framework als een van vier niveaus van theorie
(in: Frankfort-Nachmias and Nachmias, 1996:38). De meest eenvoudige vorm van theorie is het
ad hoc class!ficatory system, min of meer arbitraire categorieen die niet zijn afgeleid van
algemenere theorieen. Een niveau hoger bevindtzich de taxonomy: een systeem van categorieen
waarmee de werkelijkheid bestudeerd kan worden zodanig dat verbanden tussen categorieen
kunnen worden beschreven. Taxonomieen worden gebruikt om, geconfronteerd met de
werkelijkheid, te kunnen bepalen welke aspecten of variabelen cruciaal zijn en welke niet.
Daarnaast kunnen taxonomieen worden gebruikt als kader voor beschrijvende studies.
Taxonomieen kunnen echter niet verklaren of voorspellen. Dit is wel mogelijk met het conceptual
framework, het derde niveau van theorie. In een conceptueel kader worden descriptieve
categorieen geplaatst in een structuur van proposities. Echter, deze proposities zijn geen logische
afgeleiden van gevestigde theorie maar generalisaties van waarnemingen en kunnen derhalve te
alien tijde worden gefalsificeerd. Alleen het hoogste niveau van theorie, het theoretical system,
kent deze deductieve basis (Frankfort-Nachmias and Nachmias, 1996:38-39).
Zoals in § 3.6 is beschreven heeft belevingswaardenonderzoek inmiddels een heel scala
aan begrippen opgeleverd zoals 'belevingscriteria' en 'belevingsaspecten'. In dit hoofdstuk zal,
vanuit wat volgens ons het doel van belevingswaardenonderzoek is en los van het bestaande
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idioom, eerst als het ware een taxonomie worden geformuleerd die vervolgens wordt ontwikkeld
tot conceptueel kader.

5.2

Een conceptueel kader voor belevingswaardenonderzoek

Allereerst moet worden vastgesteld wat de concepten zijn waar (verkennend)
belevingswaardenonderzoek om draait.

De centrale concepten van belevingswaardenonderzoek

'Bij belevingswaardenonderzoek wordt gestreefd een zo betrouwbaar en realistisch mogelijk beeld
te schetsen van de betekenis van de omgeving en ingrepen daarin voor de direct
belanghebbenden.' (bron: verkennend belevingsonderzoek 'A2 Spiegeltrace’)
Om specifieker en eenduidiger te kunnen spreken over een bepaalde omgeving spreken
wij van bepaalde 'elementen van de omgeving'. Een element van de omgeving is een bepaald
onderdeel van een geografisch gebied. Dit onderdeel kan fysiek zijn, dit omvat overigens ook
bijvoorbeeld lucht en verkeer, als non-fysiek zijn. Configuratie van de omgeving en
kleurschakering zijn twee voorbeelden van non-fysieke elementen van de omgeving.
'Belevingswaarde' definieren wij als de betekenis die een betrokkene aan een element van
de omgeving toekenf6.
Bij belevingswaardenonderzoek lijkt het in eerste instantie dus om drie zaken te gaan:
•

een element de omgeving;

•

het proces van het beleven van zo'n element van de omgeving;

•

de betekenis die het resultaat is van dat proces. Betekenis definieren we als datgene wat een
element van de omgeving representeert voor een persoon. De subjectieve representatie dus.

Deze drie zaken vormen tezamen het analytische conceptuele kader van
belevingswaardenonderzoek. Het heeft primair een heuristische betekenis: het kader geeft het
perspectief aan van waaruit de onderzoeker naar het onderwerp van studie kijkt.

16
Soms wordt belevingswaarde gezien als ‘zintuiglijke gewaarwording en de gevoelens die men daarbij heeft'. (De Raad van
Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO), 1990) Wij willen beleving niet beperken tot zintuiglijke gewaarwording.
Bijvoorbeeld ‘de sfeer in de buurt' zou buiten deze definitie vallen. Dit lijkt ons niet wenselijk.
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Reiaties tussen de concepten

Een betekenis wordt toegekend aan een element van de omgeving. Zonder elementen van de
omgeving kunnen er dus ook geen betekenissen aan worden toegekend. Zonder betekenissen
bestaan er echter wel elementen van de omgeving. Hier is dus sprake van een asymmetrisch
verband. Omdat een verandering in een element van de omgeving onafhankelijk van andere
factoren zal resulteren in een verandering in de betekenis, is voldaan aan de voorwaarden voor
een causale relatie (Bailey, 1994:48). De aanname dat belevingswaarde 'de betekenis is die een
respondent toekent aan een element in de omgeving’, komt in vele
belevingswaardenonderzoeken terug. Dit werd echter tot nu toe niet expliciet beschreven als een
causale relatie.
Wij willen benadrukken dat een betekenis onlosmakelijk aan een element verbonden is.
Tijdens een interview met een externe onderzoeker (zie inleiding) werd het volgende verteld:
‘...moet je je voorstellen als iemand zegt: "Ik vind het wel fijn als er geen files [element van de
omgeving] zijn, want dan kan ik sneller naar mijn werk [betekenis]". Nou, dan kom je tot de
eindwaarde "gemak". Dan zou je dus kunnen redeneren: als die meneer of bevolkingsgroep op
een andere wijze geholpen kan worden in het behalen van gemak, dan hebben die mensen daar
een voordeel bij. Maar wat betekent dat? Dat je op een andere manier het gemak kan behalen?
Laat de file maar staan daar kunnen we niets aan doen, maar we kunnen ze op een andere
manier wel gemak bezorgen. Ik geloof daar niet in...' De betekenissen lenen zich er dus niet voor
om los van de elementen van de omgeving gezien te worden.

De betekenissen kunnen als voIgt worden verklaard:
Element
van de
omgeving

Beleving
door de
respondent

Betekenis

figuur 5.1: lineair geschakeld model belevingswaardenonderzoek

Figuur 5.1 is een lineair geschakeld model. In dit soort verklarende modellen wordt de
afhankelijke variabele, in dit geval ‘betekenis’, gezien als de resultante van een reeks
samenhangende voorgaande oorzaken. De betekenis is de som van de kracht van de voorgaande
causale factoren. Dit laatste wordt summatieve causaliteit genoemd. Alternatief kan de variabele
'betekenis' worden verklaard in termen van een samengesteld gelaagd model. In dit soort
verklarende modellen wordt een onderscheid gemaakt tussen niveaus en wordt gezocht naar de
(combinaties van) processen die het eindresultaat genereren. ‘Betekenis’ is dan de manifestatie
van het samenspel van onderliggende processen. Dit wordt generatieve causaliteit genoemd
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(Wuisman, 1999). Dit onderscheid tussen proces en eindresultaat is ook aan de orde bij
belevingswaardenonderzoek.
Belevingswaardenonderzoek abstraheert van het onderliggende mechanisme van beleving
waar diverse andere vormen van belevingsonderzoek (Coeterier, Rooijers en Steijvers) zich wel
mee bezig houden. Het belevingswaardenonderzoek beschrijft alleen de relatie tussen de
elementen van de omgeving en de betekenissen. Het mechanisme achter deze relatie beschrijft
belevingswaardenonderzoek niet. Dit in tegenstelling tot belevingsonderzoek.
Belevingswaardenonderzoek beschrijft alleen wat de betekenis van een element van de omgeving
is voor een respondent. Deze afbakening van belevingswaardenonderzoek wordt gemaakt omdat
dit onderzoek meestal onderdeel uitmaakt van een milieueffectrapportage waarin effecten van
ingrepen in het landschap moeten worden beschreven. Het belevingsonderzoek onderzoekt
waarom een respondent juist die betekenis geeft aan een element van de omgeving.' (zie
hoofdstuk 3) De beleving kan volgens Rooijers en Steijvers worden beschouwd als de resultante
van de interactie van de vier factoren perceptie, cognitie, affect en intentie (1999:6)17.
Hoe zou zo'n gelaagd model voor belevingswaarden er uit zien? Om te beginnen is er de
hierboven beschreven causale relatie die wordt verondersteld bij belevingswaardenonderzoek.
Schematisch kan deze als voIgt worden weergegeven:
Element
van de
omgeving

Betekenis

figuur 5.2: causale relatie belevingswaardenonderzoek.

Een gelaagd model, waarbij wordt onderscheiden in relatie en onderliggend mechanisme, wordt
door Coleman (1990) inzichtelijk weergegeven in het onderstaande figuur, het zogenaamde
Coleman-Lindenberg diagram:
Macro
outcomes

Macro
causes"

►Micro action

Micro causes.

figuur 5.3 Het Coleman-Lindenberg-diagram (in: Turner,1996:237)

17
Rooijers en Steijvers vatten betekenis op als iets psychologisch: het effect van de (waarneming van de) omgeving op de
psyche. Dit wordt bij belevingswaardenonderzoek niet bedoeld. Daar wil men de waarde van het element van de omgeving
aangeven. Deze wordt gepresenteerd in de betekenis die de iokaai betrokkenen er aan toekennen.
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Het model verbeeldt de volgende vier typen causale relaties in sociologische theorie:
1. Macro level relationships, bijvoorbeeld hoe de prijs van runderen van invloed is op de
hoeveelheid gefokte runderen. Als de prijs van runderen stijgt dan groeit de veestapel.
2. Macro level to individual level relationships, bijvoorbeeld hoe de prijs van runderen van invloed
is voor de fok-beslissingen van een specifieke boer. Als de prijs van runderen stijgt dan wordt
het aantrekkelijker voor een boer om meer runderen te fokken. Deze relatie betreft een proces
van specificatie.
3. Micro or individual level relationships, bijvoorbeeld hoe de fok-beslissingen van een boer
bepalend zijn voor de hoeveelheid runderen die een boer aanbiedt. Door het besluit meer
runderen te fokken, groeit de hoeveelheid runderen van de boer.
4. Micro or individual level to macro-level relationships, bijvoorbeeld hoe de hoeveelheid
runderen die individuele boeren produceren aggregeren tot een totale collectieve productie.
De boeren zorgen gezamenlijk voor een groei van de veestapel. Deze relatie betreft een proces
van aggregatie.

Doorgaans is er in de sociologie sprake van een waargenomen relatie van het eerste type
waarvoor men een verklaring zoekt. Het verschijnsel wordt dan verklaard door het beschrijven
van de betreffende type 2,3 en 4 relaties, dat wil zeggen van het onderliggende mechanisme.
Het diagram geeft aan hoe het collectieve niveau zich verhoudt tot het individuele niveau.
Volgens Abell (1992) kan dit zg. Coleman-Lindenberg-diagram ook analoog worden uitgebreid,
zowel naar higher system levels en lagere sub-individuele pico-levels. Het laatste ziet er
schematisch zo uit:

Micro
causes

w. Micro
action

Pico cause

3

^Pico outcome

figuur 5.4 Het Coleman-Lindenberg-diagram in een variant van Abell (in: Turner, 1996)
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Combinatie van de concepten en relaties van belevingswaardenonderzoek

Bij belevingswaardenonderzoek gaat het om het individuele (micro-)niveau dat daarbij wordt
onderscheiden van het sub-individuele (pico-)niveau. Als dit diagram wordt toegepast op
belevingswaardenonderzoek dan ontstaat de volgende figuur18:

Element
van de
omgeving

Wat?

Betekenis

causale relatie

mechanisme

Waarom?

Beleving
door de
respondent

figuur 5.5: Een conceptueel kader voor belevingswaardenonderzoek

Dit schema geeft de centrale begrippen van belevingswaardenonderzoek weer op conceptueel
niveau, concepten dus, alsmede de relatie tussen deze concepten. Daarmee is dit het conceptuele
kader. We hebben nu datgene wat volgens ons de onderliggende hypothese is van
belevingswaardenonderzoek geexpliciteerd in de vorm van een conceptueel kader. Dit kader kan
dienen als houvast bij het interviewen en analyseren in het kader van verkennend
belevingswaardenonderzoek. Bij kwalitatieve analyse in de context van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek is dit expliciet 'voorstructureren' niet gebruikelijk19. Belevingswaardenonderzoek vindt
echter plaats in andere context, namelijk de bestuurlijke. Het gaat om het vinden van de balans:
wel begrippen aanreiken, maar de analyse niet dichttimmeren. 'Waar moet ik bij de analyse van
(grote hoeveelheden) data op letten? Hoe kun je het kaf van het koren scheiden?' Enkele
suggesties hiertoe worden in hoofdstuk zes gedaan.
Tevens kan met behulp van het conceptuele kader worden gepoogd tot generalisaties
over belevingswaarden te komen door deze los te laten op de empiric. Het Coleman-Undenbergdiagram zoals dat hierboven werd toegepast op belevingswaarden op uitspraakniveau wordt dan,
zoals Abell al voorstelde, naar een hoger niveau uitgebreid. Worden bepaalde soorten elementen
van de omgeving misschien vaak op een bepaalde manier beoordeeld?

18
Omdat de ‘type 3-relatie' op pico niveau een proces betreft waarnaar we bier niet op zoek zi/n wordt deze relatie in het
volgende figuur vereenvoudigd.
79
Een onderzoeker ontkomt echter nooit aan impliciete voorstructurering. Bij alle kwalitatieve analyse spelen zaken mee als het
'referentiekader' van de onderzoeker. In de literatuur wordt ook we! gesproken van Vorverstandnis.
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Kan toekomstig verkennend belevingswaardenonderzoek gerichter te werk gaan doordat men bij
voorbaat weet wat voor structuren men kan verwachten? Het zoeken is dus naar meer abstracte
representaties van belevingswaarden, een inductief proces vanuit de empiric. Verantwoorde
generalisaties vergen echter onderzoek van een fundamenteler soort dan waarvoor bier
gelegenheid is. In de volgende paragraaf beperken wij ons dan ook tot een suggestie voor een
mogelijkheid om tot algemenere uitspraken over belevingswaarden te komen.

5.3

Data-anaiyse met behulp van het conceptuele kader

Om te laten zien hoe met behulp van het hierboven ontwikkelde conceptuele kader voor
verkennend belevingswaardenonderzoek tot algemenere uitspraken zou kunnen worden
gekomen zijn tien bestaande interviewverslagen gebruikt van het uitgevoerde verkennend
belevingswaardenonderzoek Tangenten Eindhoven'. Voor de goede orde: de hier uitgevoerde
analyse heeft een ander doel dan de analyse die door de Bouwdienst op deze data is uitgevoerd.
Ging het daar om het vaststellen van de belevingswaarden ten einde deze te kunnen toetsen met
behulp van een representatieve steekproef, ons gaat het om de mogelijkheden van
voorstructurering in de vorm van hypotheses. Belevingswaardenonderzoek kan men zien als een
descriptive study, terwijl de onderhavige exercitie een theoretical study betreft. Descriptive
studies are communicated through the data; theoretical studies are communicated through
concepts illustrated by data (Taylor and Bogdan, 1998:135).
Tijdens een verkennend belevingswaardenonderzoek worden semi-gestructureerde
diepte-interviews gehouden met gebruikers van het studiegebied. Dit houdt in dat in ieder
interview representaties van belevingswaarden, element-betekenis-paren, zijn terug te vinden. Bij
het analyseren van interviewverslagen komen zeer concrete instanties van de element-betekenisrelatie naar voren. Deze zijn op uitspraak-niveau. Zoals in de vorige paragraaf beredeneerd is het
zoeken naar abstractere instanties van element-betekenis-relatie.

Het proces is als voIgt:

1.

Er zijn tien respondenten geselecteerd. Alle respondenten zijn uit hetzelfde gebied (gebied

1). Bij het selecteren is er voor gekozen om interviewverslagen van verschillende rapporteurs te
nemen. Dit is gedaan om het oordeel over de bruikbaarheid van onze aanpak niet te laten
afhangen van de stijl van rapporteren. Wij hebben gekozen voor een onderscheid in soorten
respondent. Respondenten 1/10 tot en met 5/10 waren alle bewoners van het zogenaamde
'gebied 1'. Respondenten 6/10 tot en met 10/10 waren alle economisch gebondenen van het
betreffende gebied. Afgezien hiervan zijn de respondenten aselect gekozen. Van alle interviews
zijn verslagen beschikbaar. De door ons gebruikte verslagen varieerden in omvang van drie tot
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zes pagina's. Idealiter zouden letterlijke transcripties van interviews zijn gebruikt om bij voorbaat
zo min mogelijk vertekening te hebben. Helaas waren deze niet voorhanden.

2.

Interviewverslag scanner) op belevingswaarden. Belevingswaarde is in paragraaf 5.2

gedefinieerd als 'de betekenis die een betrokkene aan een element van de omgeving toekent'. Dit
levert een handzaam beginpunt op voor de data-analyse. Het gaat bier immers om tastbare
elementen in de omgeving die tamelijk eenduidig uit de data zijn te halen: een buurt, een weg, de
natuur. Na het opsommen van alle elementen hebben wij bij elk ervan de door de respondent
genoemde kenmerken - op uitspraakniveau - genoteerd. Deze kenmerken geven de betekenis
weer die de respondent aan de elementen in de omgeving toekent. Een voorbeeld van het
scannen op belevingswaarden staat in het kader (figuur 5.6) vermeld. De tekst welke in figuur 5.6
is vermeld, is afkomstig van een interviewverslag van een van de respondenten.

"Dan aan de andere kant van de A2, de Dommel met een 'zandvang'. "Dit gebied wordt
gebruikt voor wandelen, bond uitlaten en schaatsen. De respondent gaat er zelfs soms ook
wandelen. In het gebied komen veel vogels en dieren voor. Maar ook in de eigen tuin zijn veel
vogels en dieren: bijvoorbeeld fazanten, kraaien, merels, Vlaamse gaaien, winterkoninkjes,
konijnen ("stikt het van"). Het contact met deze natuureiementen is voor de respondent "de
reden om een tuin te hebben."
figuur 5.6: Een voorbeeld van het scannen op belevingswaarden

De respondent vermeldt hier het element 'de Dommel met een zandvang' met bijbehorende
betekenis ‘gebied om soms te wandelen’. Voorts vermeldt de respondent het element 'de tuin'
met bijbehorende betekenis 'vogels en andere dieren reden om een tuin te hebben'.
In de tabellen 1 t/m 5 zijn de element-betekenis-paren van elke bewoner opgesomd, terwijl de
element-betekenis-paren van elke economisch gebondene in de tabellen 14 tot en met 18 staan
vermeld. Dat wil zeggen dat alles zoveel mogelijk letterlijk geciteerd wordt. Elk elementbetekenis-paar heeft een nummer, waarbij de eerste twee cijfers het nummer van de respondent
is en de andere twee cijfers het nummer van het element is. In de onderstaande tabel staat de
21ste element vermeld dat is genoemd door respondent 07.

Nummer

Element van de omgeving

Betekenis

0721

het kruispunt bij Leenderheide

achterlijk, moet simpeler: stoplichten moeten weg

figuur 5.7: Een voorbeeld van een element-betekenis-paar

3.

Nu is voor elk genoemd element zichtbaar hoe de respondent uit wat dit element voor

hem of haar betekent. Deze uiting kan vele gestaltes aannemen en het komt wel eens voor dat
de mening van een respondent in de betekenis zit verborgen. Om hier enige structuur in aan te
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brengen definieren wij 'betekenis' als Variabele met daaraan gekoppeld een oordeel'20. in de
tabeilen, 6 t/m 10 voor de bewoners en in de tabellen 19 t/m 23 voor de economisch
gebondenen, hebben we getracht voor elk element de genoemde betekenis te splitsen in een
variabele en een oordeel. Het komt echter ook voor dat een betekenis alleen een oordeel of een
variabele is. Hierbij interpreteert de onderzoeker de uitspraken van de respondent. Een
verantwoorde interpretatie blijft inhoudelijk zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke uitspraak van
de respondent. De nummering is uitgebreid met twee cijfers voor de variabelen per element. Een
betekenis kan namelijk uit meerdere variabelen bestaan. In de onderstaande tabel staan de
variabelen 01 en 02 vermeld, welke gedestilleerd zijn uit element 16 van respondent 01.

Nummer

Element van de omgeving

Variabele

Oordeel

011601

golfbaan aan de Welschapsedijk

mogelijkheid tot golfen

positief

011602

golfbaan aan de Welschapsedijk

schoonheid

positief

figuur 5.8: Een voorbeeld van een element-variabele-paar

De variabele kan men zien als een maatstaf waarmee de respondent het element beoordeelt. Het
oordeel geeft aan wat de score is op deze variabele voor het betreffende element van de
omgeving (en dus niet het relatieve belang van de variabele in relatie tot andere variabelen). Het
oordeel kan idealiter worden uitgedrukt in positief, neutraal en negatief. De variabele is echter
belangrijker dan het particuliere oordeel, omdat het de variabele is die later kwantitatief wordt
getoetst in het toetsend onderzoek. Het achterhalen van het oordeel van de respondenten is dus
niet het doel van het verkennend belevingswaardenonderzoek, maar van het toetsend
onderzoek! Hierdoor gebruiken we het oordeel van de respondenten alleen maar voor het
proberen te achterhalen van de variabelen van de respondenten en niet voor het ontwikkelen van
een conceptueel kader. Het is niet voor elk door de respondent genoemd element-betekenis-paar
mogelijk een variabele te formuleren. Het gaat hierbij slechts om enkele gevallen. De elementbetekenis-paren waarbij geen variabele kon worden geformuleerd zijn hierna weggelaten.

4.

De volgende stap is de elementen te organiseren in abstractere categorieen. Onze analyse

is deels uitgevoerd aan de hand van de classificatie van omgevingselementen ontwikkeld door
Levi-Strauss (in: De Ruijter, 1979:31). Zijn methode sluit goed aan op de tot nu toe door ons
gevolgde weg21. Het denken van de mens, het vormgeven aan zintuiglijke ervaringen, voltrekt
zich volgens deze antropoloog vooral via binaire opposities, bijvoorbeeld dag en nacht of links en
rechts. Deze ordenende denkstructuren bewerkstelligen patronen van relaties tussen elementen

20

In de literatuur over kwalitatieve analyse (vgl. Corbin and Strauss, 1990:61) wordt gesproken over respectieveliik ‘properties':
'attributes or characteristics pertaining to a category' en ‘dimensions': 'location of properties along a continuum'.
21
Het voordeel van deze benadering is dat gebruik wordt gemaakt van een relatie tussen twee of meer bestaande of
veronderstelde termen. Doordat het door ons opgestelde conceptuele kader ook uitgaat van een relatie tussen twee termen,
meenden we in deze benadering een goed aanknopingspunt te zien. Een ander voordeel is dat Livi-Strauss de oppositie natuurcultuur gebruikt. Dit is een abstracte vorm van 66n van de twee termen in ons conceptueel kader.
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of verschijnselen. Het zijn deze structuren die aan de empirie ten grondslag liggen. Levi-Strauss
verbindt hieraan de volgende methode van data-analyse:

a. 'Definieer het te bestuderen verschijnsel als een relatie tussen twee of meer bestaande of
veronderstelde termen.' Welke termen zouden hier in dit geval voor kunnen worden gebruikt?
Belevingswaarde is eerder gedefinieerd als 'de betekenis die een betrokkene aan een element van
de omgeving toekenf. Het verschijnsel belevingswaarde kan men aldus definieren als een causale
relatie tussen de termen element van de omgeving en betekenis. Overigens, waar we sinds stap
drie nog spreken van 'betekenis' bedoelen we in feite de waarde van een ‘variabele’, daarmee
abstraherend van de 'oordeel'-component.

b. 'Construeer een tabel van mogelijke permutaties tussen deze termen.’ Met 'permutatie' wordt
bedoeld: een van de varianten van het onderzochte verschijnsel die ontstaan als voor beide
termen, als het ware op twee assen, theoretisch relevante categorieen zijn geformuleerd.
Categorieen dienen eenduidig, uitputtend, wederzijds uitsluitend en onderling onafhankelijk te
zijn. Hierbij hebben we voor de term 'element van de omgeving' een gebruikelijke (bijv. LeviStrauss 1962 In: De Ruijter, 1979:31) indeling in 'natuur' en 'cultuur' aangevuld met de categoric
‘hybride’ gebruikt voor de term element van de omgeving. Culturele elementen van de omgeving
zijn overwegend door mensen gevormd, bijvoorbeeld een snelweg. Natuurlijke elementen zijn in
de eerste plaats gevormd door iets anders dan menselijke processen. Een heidegebied kan zo als
'natuur' worden geclassificeerd. Als de elementen door zowel menselijke als niet-menselijke
processen zijn gevormd hebben we ze 'hybride' genoemd. Een voorbeeld van een hybride
element is een park. Ook als een element van de omgeving zowel natuur- als cultuurelementen
bevat, buurten en dorpen bijvoorbeeld, hebben wij het in deze categoric geplaatst. (zie tabel
11,12,13) Parallel aan Levi-Strauss ziet dat er schematisch zo uit:

element

natuur

hybride

cultuur

betekenis
figuur 5.9: Eendimensionale typografie voor belevingswaarden

Nu moet er nog een indeling voor de term 'betekenis' worden gevonden. In het rapport van het
verkennend belevingswaardenonderzoek 'Tangenten Eindhoven' (p. 62) worden de
belevingswaarden onderscheiden in zogenaamde 'eigenwaarden', die samenhangen met de
natuurlijke, [(cultuur-)]historische en landschappelijke waarde van het gebied, en de zogenaamde
'gebruikswaarden' betrekking hebbend op de functionele betekenis van een gebied. ‘...met name
de aantastingen van gebieden met een zeer hoge eigenwaarde [worden] als zeer ingrijpend
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beoordeeld. Dit lijkt samen te hangen met de onvervangbaarheid van deze waarden. Wanneer
het gaat om effecten op gebruikswaarden zien respondenten meer mogelijkheden voor
compenserende en mitigerende maatregelen.' In deze richting gaat ook het onderscheid dat wij
hier willen gebruiken, namelijk dat tussen functionele en structurele betekenissen. Bij een
functionele betekenis wordt een element beoordeeld op zijn nut, als het ware binnen een
gesloten systeem dat onafhankelijk is van zijn omgeving. Een voorbeeld is een weg die wordt
beoordeeld op zijn capaciteit of een motel beschouwd als nering. Bij een structurele betekenis
wordt een element (impliciet) beoordeeld als onderdeel van de totaliteit, als bouwsteen van de
omgeving. Een betekenis is structured als het betrekking heeft op de wezenlijke toevoeging van
een element aan zijn omgeving. Een voorbeeld is een geluidswal die wordt beoordeeld op zijn
uiterlijk of een motel beschouwd als een van de voorzieningen in de omgeving. Als een betekenis
niet als functie van een element kan worden geformuleerd', bijvoorbeeld de betekenis
'geluidsoverlast' van het element 'snelweg', dan moet het een structurele betekenis zijn. Dit
onderscheid is lastig en levert veel twijfelgevallen op maar dat ligt minder aan de indeling dan aan
de aard van de variabele 'betekenis'.

Parallel aan Levi-Strauss zien de mogelijke permutaties er schematisch zo uit:

element

natuur

hybride

cultuur

natuur

hybride

cultuur

betekenis

functioneel

functioneel

functioneel

structureel

structureel

structureel

figuur 5.10: Tweedimensionale typografie voor belevingswaarden Levi-Strauss-stijl

Of, op een andere wijze gepresenteerd, zo:

element:

natuur

hybride

cultuur

functioneel

type 1 (tabel 37 en 43)

type 2 (tabel 35 en 41)

type 3 (tabel 33 en 39)

structureel

type 4 (tabel 38 en 44)

type 5 (tabel 36 en 42)

type 6 (tabel 34 en 40)

betekenis:

figuur 5.11: Tweedimensionale typografie voor belevingswaarden overzichtelijk

Ter verduidelijking is voor elk type belevingswaarde in de tabellen gezocht naar het beste
voorbeeld (de nummers verwijzen naar de tabellen in bijlage III) met het daarbijbehorende citaat:
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type 1: (041405) Een voorbeeld van een natuurlijk element met een functionele betekenis;
'De respondent ziet veel van haar eigen liefde voor de natuur (bos) terug in de manier
waarop haar kinderen de kleinkinderen opvoeden. Zij doen en vertellen hetzelfde aan de
kleinkinderen wat zijzelf met hun eigen kinderen hebben gedaan en aan hun hebben
verteld.'
figuur 5.12 Citaat element natuur met een functionele betekenis

De respondent noemt een bos dat zij beoordeelt op zijn educatieve waarde. De educatieve
waarde is niet afhankelijk van de plaats van bet bos in zijn omgeving. De waarde is niet gebonden
aan dit specifieke bos maar aan bos in bet algemeen. Het bos wordt in plaats daarvan een functie
toegekend in een bepaald systeem, namelijk een functie in de opvoeding van kinderen.

type 2: (010103) Een voorbeeld van een hybride element met een functionele betekenis;
‘Een ander punt was dat ter plaatse niet geheid hoefde te worden. ‘
figuur 5.13 Citaat element hybride met een functionele betekenis

Bij het beoordelen van een wijk kijkt men of heien daar nodig is. Dit argument voor een wijk geldt
voor alle wijken en staat los van de structuur van het landschap waar de wijk in ligt. De
respondent hanteert een parameter vanuit een gesloten systeem, onafhankelijk van zijn
omgeving: de autonome waarde 'praktische functionaliteif.

type 3: (060902) Een voorbeeld van een cultured element met een functionele betekenis;
‘De respondent vertelt dat er op de grens tussen Eindhoven en Veldhoven een rotonde is
gekomen, waar stoplichten staan. Hij noemt dit een "rond kruispunt"en hij is er niet erg
overte spreken: "Waanzin!". Hij vindt dat de stoplichten weggehaald moeten worden.'
figuur 5.14 Citaat element cultuur met een functionele betekenis

Ook bier is de betekenis niet specifiek voor deze rotonde. De rotonde wordt beoordeeld op zijn
functionaliteit als zodanig: de doorstroming van het verkeer. Deze variabele heeft niets van doen
met het landschap waarin de rotonde zich bevindt.

type 4: (042103) Een voorbeeld van een natuur element met een structurele betekenis;
“Hetgebied ten westen van Veldhoven (bekend onder de naam de Molenvelden) is het
meest waardevol. Het is mooi. Het is ook een ander soort natuurgebied (dan dat ten
oosten van Eindhoven). Het komt fijner tot je over. Het is liefelijker."
figuur 5.15 Citaat element natuur met een structurele betekenis
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Het gebied wordt hier specifiek aangeduid als waardevol en mooi. De respondent vergelijkt bet
zelfs met een ander soort natuurgebied en komt tot de conclusie dat het liefelijker is, Dit is dus
niet geldend voor alle natuurgebieden. Het gebied voegt iets wezenlijks toe aan zijn omgeving.

type 5: (010701) Een voorbeeld van een hybride element met een structurele betekenis;
"Waalre heeft een bijzonder leuke oude kern. Er is ook veel natuur omheen"
figuur 5.16 Citaat element hybride met een structurele betekenis

In het bovenstaande citaat wordt Waalre beoordeeld op zijn kern. Het betreft hier de plaats als
bouwsteen van een groter geheel. In deze uitspraak gaat het niet om het nut voor een bepaalde
functie.

type 6: (060601) Een voorbeeld van een cultuur-element met een structurele betekenis:
‘De respondent zegt dat het geluid, afkomstig van de snelweg is toegenomen: "De
havenmeester valt nog al eens uit zijn bed! "van het lawaai. De klanten klagen ‘s zomers
ook wel over het geluid. Er staat langs de snelweg, aan de kant van de haven, namelijk
geen geluidswal.'
figuur 5.17 Citaat element cultuur met een structurele betekenis

Bij het oordeel over een weg kijkt men naar het geluid dat erdoor ontstaat. Dit stuk weg wordt
niet beoordeeld op zijn functie, het faciliteren van verkeer, maar als deel van zijn omgeving.

c. 'Beschouw deze tabel als het object voor de analyse. Het empirische verschijnsel waarvan men
uitgaat is slechts een mogelijke combinatie te midden van andere combinaties' (Levi-Strauss,
1962:22 In: De Ruijter, 1979:31). Alle element-betekenis-paren kunnen worden verdeeld over
deze zes vakken. De vraag is nu of zich in de verdeling van de paren over de tabel een patroon
aandient: Elementen met kenmerk X leveren betekenissen met kenmerk Y op. Van belang is dat
de data niet representatief zijn en dat dus niet te veel belang mag worden gehecht aan het
patroon van de kwantitatieve verdeling van de paren over de vakken. Harde uitspraken zijn
uitgesloten. Het is er hier slechts om te doen tot een hypothese te komen, niet meer dan een
redelijk vermoeden dus. De zes vlakken zijn terug te vinden in de tabellen 33 t/m 44.
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Deze tabellen overziend valt het volgende op:

•

Het meest voile vak is dat van de type 3 belevingswaarden22. Het vak van de type 6
belevingswaarden is minder vol - hoewel ook weer niet dramatisch leeg. Het vermoeden rijst
dat culturele elementen vaak een functionele betekenis hebben.

•

De verhouding tussen de hybride elementen van het omgeving met een functioned oordeel
enerzijds en de hybride elementen met een structurele betekenis is opvallend gelijk. Er zijn
ongeveer even veel type 2 als type 5 belevingswaarden.

•

In lijn met de bovenstaande observaties worden natuurlijke elementen van de omgeving met
name als bouwsteen van de omgeving, structureel dus, beoordeeld. Het totaal aantal
genoemde natuurlijke elementen is echter relatief klein zodat deze waarneming enige goede
wil vereist.

Deze drie observaties kloppen intui'tief: Culturele elementen van de omgeving zijn overwegend
het product van menselijke processen. Zij zullen vaak voor een praktisch doel zijn gecreeerd. Zij
zullen er dan voornamelijk op worden beoordeeld of zij effectief zijn voor dat doel, dus op hun
functionaliteit. Natuurlijke elementen vormen samen 'de natuur' - zonder een primaire functie en zullen dus als component van het totale worden beoordeeld. Het vermoeden is dus dat de
volgende verdeling bestaat:

element:

natuur

hybride

cultuur

betekenis:
functioned
structureel

figuur 5.12: Vermoeden van een verdeling van belevingswaarden over de typologie

Er kan ook binnen de zes vakken worden gezocht naar verbanden. Hiervoor zijn categorieen
geformuleerd die qua abstractieniveau gelegen zijn tussen het uitspraakniveau enerzijds en de
labels van de tabel (natuurlijke elementen, functionele betekenissen etc.) anderzijds. Elementen
met kenmerk X leveren betekenissen met kenmerk Y op. Bijvoorbeeld: 'wegen worden met name
beoordeeld op hun capaciteif. Het aantal mogelijke categorieen is oneindig. Het is dus een soort
puzzel: steeds vermoedens van verbanden uitproberen op de data tot er zinvolle verbanden
worden gevonden. In de categoric cultuur zijn element-variabele-paren te vinden die betrekking
hebben op wegen. In de categoric hybride staan paren betrekking hebbend op buurt, stad en
streek. De categoric natuur bevat elementen als bos en heide.

22

Hier wordt gesproken van belevingswaarden, dus element-betekenis-paren. Strikt genomen gaat het in de aangehaalde
tabellen om element-variabele-paren.

67

-

-

Zoeken naar belevingswaarden

20 maart 2000

Zo bezien kan bijvoorbeeld tot de volgende uitspraken worden gekomen:

•

Natuurlijke elementen, relatief weinig genoemd, betreffen vooral bossen, een 'bruikbare' vorm
van natuur. Er zijn nauwelijks voorbeelden in deze data (alleen 061901 en 062101) van natuur
die men een betekenis geeft zonder dat men zich er ooit fysiek heeft begeven.

•

Elementen in de categorieen 'buurt', 'plaats', 'streek' enzovoorts hebben structurele
betekenissen.

•

Elementen in de categoric 'bedrijven' hebben functionele betekenissen.

•

Type 6 belevingswaarden hebben betrekking op alle soorten wegen en verkeer, met name op
de bijkomstige effecten ervan.

Op basis van de ons beschikbare data kunnen zoals gezegd slechts vermoedens, hypothesen,
worden geformuleerd. Het vergt een nieuw, grootschaliger onderzoek met representatieve data,
eigen interviews en interviewversiagen om verantwoord tot conclusies te komen.
In de tabellen is consequent een onderscheid volgehouden tussen de element-betekenisparen van de bewoners (respondenten 1/10 tot en met 5/10) en de economisch gebondenen
(respondenten 6/10 tot en met 10/10). Type respondent is, hoewel belangrijk in verkennend
belevingswaardenonderzoek, geen variabele die onderdeel is van ons conceptuele model. Omdat
dit onderscheid echter toch al bestond in de data kan het geen kwaad te kijken of er wat dit
betreft een patroon zichtbaar is.
Ms type respondent in de analyse wordt betrokken valt het volgende op. De meeste type
2 belevingswaarden zijn geuit door de economisch gebondenen (tabel 41), terwijl de meeste type
5 belevingswaarden zijn genoemd door bewoners (tabel 36). Wellicht hebben ondernemers een
meer functionele kijk op hun omgeving en kijken bewoners meer naar elementen als bouwsteen
van de omgeving, dat wil zeggen meer structured. Dit effect is overigens alleen zichtbaar bij de
hybride elementen.
Nu wij enige vermoedens naar voren hebben gebracht op basis van bestaande
interviewversiagen van verkennend belevingswaardenonderzoek Tangenten Eindhoven' bevelen
wij aan deze hypotheses te toetsen aan de empiric door middel van grounded onderzoek: een
'onontgonnen' onderzoeksgebied, eigen interviews en data-analyse (met letterlijke transcripties)
op basis van ons conceptueel kader zoals dat hierboven is gepresenteerd.
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6.

Toepassing in verkennend beievingswaardenonderzoek

In hoofdstuk 5 is het conceptuele kader ontwikkeld en tevens is er een stap richting
voorstructurering gezet, specifieker: er is een typologie ontwikkeld. Om alvorens het ontwikkelde
kader en de voorstructurering te kunnen gebruiken voor toekomstig verkennend
beievingswaardenonderzoek dient rekening gehouden te worden met eenduidigheid en
bruikbaarheid. Zoals in hoofdstuk 3 gelezen kan worden, is er helaas geen sprake van
eenduidigheid bij de uitgevoerde verkennende belevingswaardenonderzoeken. Paragraaf 6.1 gaat
hierop in en zal tevens voorstellen om enkele begrippen niet meer te hanteren. In hoofdstuk 2 is
de term bruikbaarheid reeds besproken. §6.2 Zal hierop voortborduren, want deze paragraaf
dient voor het aantonen van de bruikbaarheid van het ontwikkelde conceptuele kader.

6.1

Eenduidigheid toekomstig verkennend beievingswaardenonderzoek

Het doel van verkennend beievingswaardenonderzoek is volgens ons de belevingswaarden van
een gebied accuraat weer te geven in een vorm waarin de representativiteit ervan in de volgende
fase getoetst kan worden. Toetsing is alleen mogelijk als de uitkomsten van het verkennend
onderzoek concreet en eenduidig zijn. Dit willen wij realiseren door de nadruk te leggen op de
elementen van het landschap enerzijds en de onlosmakelijkheid van de betekenissen die de lokaal
betrokkenen hieraan toekennen anderzijds. Dit is terug te vinden in de definitie van
'belevingswaarde' die wij hanteren. Een belevingswaarde is ‘de betekenis die een betrokkene aan
een element van de omgeving toekent'. Operationeel betekent dit dat in het verkennende
onderzoek zo veel mogelijk element-betekenis-paren moeten worden gei'dentificeerd. Dit is
volgens ons wat het verkennende onderzoek minimaal op zou moeten leveren. De interviewer
moetzo veel mogelijk element-betekenis-paren uit de respondent zien te krijgen. Eventuele
oordelen over elementen moeten zo veel mogelijk worden herleid tot de aan die oordelen ten
grondslag liggende variabelen.
Eenduidigheid dient echter ook bereikt te worden door middel van het hanteren van
dezelfde begrippen. In hoofdstuk 3 staat immers vermeld dat dit op het ogenblik niet het geval is
bij de uitgevoerde verkennende belevingswaardenonderzoeken. Dit heeft tot verwarring geleid bij
de externe onderzoekers. Het volgende citaat van een van de externe onderzoekers is hier een
voorbeeld van: 'Wat me bij staat is dat wij in eerste instantie niet wisten dat de
beoordelingscriteria er achteraan kwamen wij dachten dat het na de belevingswaarden ophield.
Ik bedoel: het Is een beievingswaardenonderzoek, je levert die belevingswaarden aan. Maar toen
bleek dat op basis daarvan belevingscriteria geformuleerd moesten worden.'
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We stellen voor de term criterium niet te hanteren in toekomstig verkennend belevingswaardenonderzoek, zowel in de variant 'beoordelingscriterium' als ‘belevingscriterium’. Wij zouden bet
woord criterium willen reserveren voor ‘(eigenlijke definitie) harde norm, streefwaarde,
grenswaarde of ander beleidsdoel waaraan een score getoetst wordt door experts, of (gangbare
definitie) eigenschap of effect op grond waarvan een voorgenomen activiteit door experts wordt
beoordeeld door [met behulp van een parameter] een score toe te kennen’. Deze definitie is in
overeenstemming met de wijze waarop bet begrip in andere studies in bet kader van de m.e.r.
wordt gebruikt. (Cie. m.e.r., 1997:2) Dit betekent dat bet woord criterium niet meer wordt
gebruikt in de verkennende fase van bet belevingswaardenonderzoek.
De term ‘aspect’ in verkennend belevingswaardenonderzoek raden wij af. De Commissie
m.e.r. (1997:2) definieert aspect als ‘groep van inhoudelijk samenhangende criteria’. En
aangezien criteria niet aan de orde zijn in de verkennende fase geldt dit ook voor 'aspect'.

6.2

Bruikbaarheid toekomstig verkennend belevingswaardenonderzoek

Tot nu toe is bet punt van de bruikbaarheid voor de beleidsanalyse niet betrokken bij de
ontwikkeling van een conceptueel kader. In hoofdstuk twee is beargumenteerd dat in bet kader
van de m.e.r.-procedure informatie bruikbaar is als bet informatie betreft die onderscheidend is
voor wat betreft de beleidsalternatieven. Met andere woorden: de informatie moet aangeven
waarin de alternatieven van elkaar verschillen. Welnu, bij verkennend
belevingswaardenonderzoek betekent dit dat alleen die elementen van bet landschap bruikbaar
zijn die door een van de planalternatieven worden beinvloed. Een element dat door een
respondent genoemd is maar dat in de verste verten niets met een van de planalternatieven van
doen heeft is levert geen bruikbare informatie voor de beleidsanalyse.
Het conceptuele kader levert bruikbare informatie op doordat steeds de relatie elementbetekenis in stand blijft. Welke elementen zijn in het geding bij de verschillende planalternatieven
en welke elementen dus niet? Welke betekenissen van een gebied zijn aldus in het geding en
welke niet?
Een betekenis bevat altijd een oordeel. Vaak is dit oordeel impliciet. Vaak is het een
kwestie van hoe men iets zegt. Als een uitspraak geen oordeel bevat is het slechts een uiting door
de respondent van een observatie of een feit. Dit is dan niet relevant voor verkennend
belevingswaardenonderzoek. Bij twijfel kan men een uitspraak beter wel beschouwen als een
betekenis opdat zo min mogelijk verloren gaat. Uitspraken die per abuis voor een uiting van een
betekenis zijn aangezien zullen in een latere fase vanzelf afvallen.
In §4.1 werd als kenmerk van kwalitatief onderzoek genoemd: bij de onderzoeksvragen
maakt men geen gebruik van (geoperationaliseerde) variabelen maar debt men zich op een
verschijnsei in al zijn veelzijdigheid. Het doel van deze scriptie is nu juist geweest te komen tot
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een conceptueel kader, een samenstel van variabelen dus. Het ontwikkelde conceptuele kader
betekent een ontwikkeling van de Bouwdienst-methode in de richting van theoriegestuurd
onderzoek. Een conceptueel kader, een voorstelling van de werkelijkheid in de vorm van een
causaal verband tussen variabelen, is een typische vorm van theorie.
Het ontwikkelde conceptuele kader maakt belevingswaardenonderzoek doorzichtiger en
dus beter te verkopen: doordat er met van tevoren vaststaande begrippen en een causale relatie
is gewerkt is enige afstand genomen van de fenomenologie. De 'hardere' methode verkleint de
kloof tussen belevingswaardenonderzoek en andere m.e.r.-deelstudies. Consequent werken met
element-betekenis-paren maakt het tevens eenvoudig om bij effectbeoordeling (fase 4) alle nietonderscheidende elementen van de omgeving buiten beschouwing te laten.
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Conclusies en aanbevelingen

In deze scriptie staat de volgende vraag centraal:

"Welk conceptueel kader levert bij verkennend belevingswaardenonderzoek informatie op die
voor beleidsanalyse bruikbaar is?"

In de inleiding werd deze vraag opgesplitst in tien deelvragen. Aan de hand daarvan zal nu tot
een conclusie van de scriptie worden gekomen.

Wat is er in de bestuurskunde over belevingswaardenonderzoek bekend?

Vaak is kritiek geleverd op de benadering die beleid beschouwt als rationele afweging. Om echter
structuur aan te kunnen brengen in het beleidsproces is bet toch zinvol om dit rationele
gezichtspunt te kiezen.
Ex ante beleidsanalyse vindt plaats in het kader van de beleidsvoorbereiding. Wij
beperken ons hier tot beleidsvoorbereiding waarbij discrete alternatieven bestaan. Dit zijn
alternatieven die begrensd zijn in aantal en onafhankelijk van elkaar. Voor het onderzoeken van
alternatieven bestaan verschillende technieken. Een techniek is de consequentieanalyse en een
voorbeeld hiervan is de milieueffectrapportage (m.e.r.), een voor bepaalde fysieke ingrepen
wettelijk voorgeschreven procedure voor het in kaart brengen van de gevolgen daarvan voor het
fysieke en sociale milieu. Belevingswaardenonderzoek is meestal een onderdeel van een
milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit deelgebied van de beleidsanalyse heeft tot doel het faciliteren
van evenwichtige besluitvorming.

Wat is bruikbare informatie voor de beleidsanalyse?

Bij dit onderzoek worden vele onderzoeksgegevens over effecten van beleid geaggregeerd tot
voor besluitvormers overzichtelijke proporties. Het gaat daarbij het om een afweging tussen
overzichtelijkheid en nuance. De afweging tussen overzichtelijkheid en nuance is optimaal als de
aandacht wordt gericht op informatie die de verschillen tussen de planalternatieven duidelijk
maakt. Onderzoeksresultaten zijn dus bruikbaar voor de beleidsanalyse als het onderscheidende
informatie betreft.
Een conceptueel kader met behulp waarvan bruikbare informatie kan worden gevonden
voor de beleidsanalyse moet het dus mogelijk maken de onderscheidendheid van gegevens voor
de besluitvorming zichtbaar te maken in de onderzoeksresultaten.
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Hoe zit belevingswaardenonderzoek in elkaar?

Bij belevingswaardenonderzoek wordt met een combinatie van methoden getracht de subjectieve
betekenis van de omgeving te betrekken in de besluitvorming omtrent fysieke aanpassingen aan
een gebied. De methode zoals deze is ontwikkeld door de Bouwdienst kent verschillende fasen,
die methodologisch van elkaar verschillen. Belevingswaardenonderzoek bestaat uit de volgende
vier fasen die meestal ook resulteren in vier documenten: omgevingsanalyse, verkennend
belevingswaardenonderzoek, toetsend belevingswaardenonderzoek en effectbepaling

Hoe kunnen de tot nu toe uitgevoerde verkennende belevingswaardenonderzoeken
gekarakteriseerd en/of gerubriceerd worden?

Tijdens een verkennend belevingswaardenonderzoek worden semi-gestructureerde diepteinterviews gehouden met gebruikers van het studiegebied. Onder gebruikers worden die
personen verstaan die daadwerkelijk in het gebied wonen en leven en er een speciale binding
mee hebben.
In totaal zijn er achttien verkennende belevingswaardenonderzoeken uitgevoerd. Al deze
onderzoeken zijn ingedeeld via de gespreksthema's en het laatste deel van de rapporten bevat
een beoordelingskader.

Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen de beoordelingskaders, uitgesplitst
naar type onderzoeken?

In totaal bestaan erzeven groepen met verschillende beoordelingskaders. De beoordelingskaders
lijken zich niet in de tijd te ontwikkelen. Wanneer de interviews (en de rapporten) met elkaar
vergeleken worden op overeenkomsten, dan blijken de volgende drie onderwerpen steeds terug
te keren: 1) dat het gaat om het perspectief van de betrokkenen, 2) dat de relatie met
gebied/omgeving aan de orde is, en 3) dat het niet gaat om de psychologische aspecten. Deze
drie onderwerpen zijn gebruikt als fundament voor het door ons gecreeerd conceptueel kader.

Wat is kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek is een verzamelnaam voor verschillende onderzoeksstrategieen die
bepaalde punten gemeen hebben: de te verzamelen gegevens bevatten veel contextuele data; bij
de onderzoeksvragen maakt men geen gebruik van (geoperationaliseerde) variabelen maar richt
men zich op een verschijnsel in al zijn veelzijdigheid; hoewel mensen die kwalitatief onderzoek
doen zich op specifieke kenmerken richten, benaderen zij hun object van onderzoek niet met
specifieke vragen of te testen hypothesen; het gaat de onderzoeker erom gedrag te begrijpen
vanuit het perspectief van de onderzochte - externe oorzaken zijn van secundair belang; data
wordt meestal verzameld door intensief contact met de onderzochten in hun normale
omstandigheden (Bogdan en Biklen, 1992:2).
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Tot welk type kwalitatief onderzoek behoort verkennend belevingswaardenonderzoek?

Het verkennend belevingswaardenonderzoek is een case study en het type kwalitatieve dataanalyse hiervan is de structurele analyse. Een structurele analyse kenmerkt zich door het zoeken
naar patronen die besloten liggen in de conversaties zonder aandacht te besteden aan de
betekenis van die patronen. Bij de analyse van een verkennend belevingswaardenonderzoek
wordt gezocht naar citaten waarin een belevingswaarde staat beschreven. Zo'n citaat kan gezien
worden als een patroon. De uitgevoerde analysemethoden lijken een eenduidig proces, maar
wanneer je kijkt naar het resultaat van de analyse, de verkennende
belevingswaardenonderzoeken, dan is dit eenduidige proces niet terug te vinden. Zoals in
hoofdstuk 3 gelezen kan worden, zijn de enige constante thema's die vrijwel alle rapporten met
elkaar gemeen hebben, de gespreksthema’s. Er wordt tijdens het analyseren van een ad hoc
ontwikkeld analysekader gebruik gemaakt, maar dit kader wordt in de rapportage echter
losgelaten. Het te ontwikkelen conceptuele kader dient bruikbare informatie op te leveren voor
de beleidsanalyse, hier dien je tijdens de informatieverzameling en -analyse al rekening mee te
houden.

Hoe kan de kern van belevingswaardenonderzoek in een conceptueel kader worden uitgedrukt?

Het patroon waarnaar gezocht wordt bij de structurele analyse is dus niet meer het citaat waarin
de belevingswaarde staat beschreven, maar de belevingswaarde op zich. De belevingswaarde, het
object van onderzoek, is de causale relatie tussen elementen van een omgeving en de betekenis
die daaraan wordt gegeven. De variabele 'betekenis' worden verklaard in termen van een
samengesteld gelaagd model. In dit soort verklarende modellen wordt een onderscheid gemaakt
tussen niveaus en wordt gezocht naar de (combinaties van) processen die het eindresultaat
genereren. 'Betekenis' is dan de manifestatie van het samenspel van onderliggende processen. Dit
wordt generatieve causaliteit genoemd. Belevingswaardenonderzoek abstraheert van het
onderliggende mechanisme van beleving waar diverse andere vormen van belevingsonderzoek
zich wel mee bezig houden. Het belevingswaardenonderzoek beschrijft de relatie tussen de
elementen van de omgeving en de betekenissen uit het oogpunt van de respondent. Het
mechanisme achter deze relatie beschrijft belevingswaardenonderzoek niet. Deze afbakening van
belevingswaardenonderzoek wordt gemaakt omdat dit onderzoek meestal onderdeel uitmaakt
van een milieueffectrapportage waarin effecten van ingrepen in het landschap moeten worden
beschreven.
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Het conceptuele kader kan schematisch als voIgt worden weergegeven:

Element
van de
omgeving

Wat?

Betekenis

causale relatie

mechanisme
Beleving
door de
respondent

Waarom?

figuur 7.7; Een conceptueel kader voor belevingswaardenonderzoek

Is voorstructurering van belevingswaardenonderzoeken mogelijk?

Door te zoeken naar categorieen van elementen van een omgeving enerzijds en betekenissen
anderzijds kunnen algemene uitspraken worden gedaan die in de toekomst houvast kunnen
geven bij interviews en data-analyse. Het doel van deze voorstructurering is de elementen te
organiseren in abstractere categorieen. Onze analyse is deels uitgevoerd naar voorbeeld van LeviStrauss (in: De Ruijter, 1979:31). Het denken van de mens, het vormgeven aan zintuiglijke
ervaringen, voltrekt zich volgens deze antropoloog vooral via binaire opposities, bijvoorbeeld dag
en nacht of links en rechts. Deze ordenende denkstructuren bewerkstelligen patronen van relaties
tussen elementen of verschijnselen.

Het vermoeden is dus dat de volgende verdeling bestaat:

natuur

element:

hybride

cultuur

betekenis:
functioneel

m

■" mi

strucluied

figuur 7.2: Vermoeden van een verdeling van belevingswaarden over de typologie

Wat zijn de implicaties van een conceptueel kader voor toekomstig uit te voeren verkennend
belevingswaardenonderzoek ?

Het doel van verkennend belevingswaardenonderzoek is volgens ons de belevingswaarden van
een gebied accuraat weer te geven. De representativiteit ervan kan in de volgende fase getoetst
worden. Toetsing is alleen mogelijk als de uitkomsten van het verkennend onderzoek concreet
zijn en eenduidig. Dit willen wij realiseren door de nadruk te leggen op de onlosmakelijkheid van

75

-

-

Zoeken naar belevingswaarden

20 maart 2000

betekenissen enerzijds en elementen van het landschap waaraan die betekenis wordt toegekend
anderzijds. Omdat mensen een gebied voornamelijk zullen beschrijven door het te contrasteren
met andere gebieden zal de eindtabel bestaan uit min of meer unieke kenmerken. Dit kan een
aanknopingspunt zijn voor toekomstig onderzoek: uniciteit van de genoemde kenmerken is
bepalend voor de relevantie voor de besluitvorming. Het ontwikkelde conceptuele kader betekent
een ontwikkeling van de Bouwdienst-methode in de richting van theorie-gestuurd onderzoek.
Het ontwikkelde conceptuele kader maakt belevingswaardenonderzoek doorzichtiger en dus
beter te verkopen. De 'hardere' methode verkleint het verschil tussen
belevingswaardenonderzoek en andere m.e.r.-deelstudies. Consequent werken met elementbetekenis-paren maakt het tevens eenvoudig om bij effectbeoordeling (fase 4) alle nietonderscheidende elementen van de omgeving buiten beschouwing te laten.

Ons inziens kan met behulp van het door ons gecreeerd conceptuele kader toekomstig
verkennend belevingswaarden-onderzoek verricht worden dat tevens bruikbare informatie
oplevert voor de beleidsanalyse. Dit kan gezien worden als een eerste aanzet tot
theorieontwikkeling. Onze poging kan worden benoemd als de successieve approximatieve
benadering: vanaf twee ‘bruggenhoofden’, theorie en empirie, is getracht naar het midden toe te
werken (Neuman, 2000:426). Tussen het conceptuele kader als meest abstracte representatie van
belevingswaarden en de interviewverslagen als meest concrete instantie ervan moeten zinvolle
indelingen worden gevonden die meer inzicht geven in de subjectieve beleving van een gebied.
Op basis van de ons beschikbare data kunnen zoals gezegd slechts vermoedens,
hypothesen, worden geformuleerd. Er moet nog veel gedaan worden. Het vergt een nieuw,
grootschaliger onderzoek met representatieve data, eigen interviews en interviewverslagen om
hier over verantwoord tot conclusies te komen. Wij adviseren om het door ons uitgevoerd
onderzoek een vervolg te geven in de vorm van een empirische toetsing. Volgens ons is het de
moeite waard verder te bouwen aan de brug tussen de theorie en de empirie.
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Overzicht van definities en begrippen

beleving

mechanisme van waaruit de belevingswaarde voortkomt

belevingswaarde

De betekenis die een betrokkene aan een element van de
omgeving toekent.

belevingswaardenonderzoek

onderzoek volgens de door de BWO-groep ontwikkelde
methode

beoordelingskader

Een eindtabel van een verkennend belevingswaardenonderzoek
waarin is samengevat hoe de respondenten de omgeving
waarderen.

betekenis

Variabele+oordeel (zie ook 'oordeel'): datgene wat een element
van de omgeving representeert voor een persoon. De
subjectieve representatie dus, die de basis voor gedrag vormt.

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Dit is bet civieltechnische ingenieursbureau van Rijkswaterstaat
ten dienste van het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Rijkswaterstaat en de daaronder ressorterende regionale directies
en andere instellingen van de (rijks)overheid. De circa 900
medewerkers van de Bouwdienst Rijkswaterstaat houden zich
bezig met de ontwikkeling en instandhouding van infrastructuur,
het zoeken naar een verantwoorde balans tussen techniek en
milieu en het onderhoud en beheer van projecten.

BWO-groep

Belevingswaardenonderzoek-groep, een onderdeel van de
Bouwdienst

criterium

Een parameter die de experts gebruiken voor het beoordelen van
de planalternatieven.

effectbepaling

Vierde fase van belevingswaardenonderzoek waarbij aan de
hand van de in fase drie gevalideerde criteria een beschrijving
wordt weergegeven van wat de verwachte effecten van de
verschillende alternatieven zijn.

element van de omgeving

fysiek of non-fysiek onderdeel van een geografisch gebied

m.e.r.

Milieu-effectrapportage; een hulpmiddel bij de besluitvorming,
dat bestaat uit het maken, beoordelen en het gebruiken van een
MER en het evalueren achteraf van de gevolgen voor het milieu
van de uitvoering mede op basis van dat rapport genomen
besluit, een en ander met inachtneming van de voorgeschreven
procedurele uitgangspunten.

MER

Milieu-effectrapport; een openbaar document waarin een
voorgenomen activiteit en van redelijkerwijs in beschouwing te
nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu
in hun onderlinge samenhang op systematische en zo objectief
mogelijke wijze worden beschreven. Het wordt opgesteld ten
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