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Inleiding 
10% van de Nederlandse bevolking is kwetsbaar en wordt dagelijks geconfronteerd 
met verschillende stressoren zoals een laag inkomen, dakloosheid of een verslaving 
(Hede, Thiesen, & Christensen, 2019). Hierdoor kunnen kwetsbare mensen minder 
goed participeren en sociaal geïsoleerd raken (Haudenhuyse, Theeboom, & Skille, 
2014). Sport heeft de potentie om kwetsbaarheid te verminderen. In de literatuur is 
recent veel aandacht voor life skills ontwikkeling binnen de sport en de transfer van die 
skills naar het leven buiten de sport. Onderzoek naar life skills ontwikkeling en transfer 
richt zich echter vooral op kinderen, waardoor nog weinig bekend is over volwassenen. 
Binnen het onderzoeksproject Life Experience Through Sports (LETS) kijken we daarom 
of: 

1) Kwetsbare volwassenen life skills ontwikkelen door middel van sport; 
2) Deze life skills mee worden genomen naar leefdomeinen buiten de sport (werk, 

school, familie etc.).  
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Onderzoek naar life skills ontwikkeling en transfer onder kwetsbare volwassenen 
brengt echter een aantal uitdagingen met zich mee. Ten eerste is het voor deze 
doelgroep lastig om herinneringen op te halen en hierop te reflecteren. Dit maakt het 
voor participanten moeilijk om terug te halen wat sport daadwerkelijk heeft betekend. 
Ten tweede staat deze doelgroep ver af van de wetenschap. Veel van hen hebben geen 
ervaring met interviews en kijken erg op tegen onderzoekers. Dit heeft tot gevolg dat 
participatie van deze groep binnen onderzoek vaak laag is. Ten slotte zijn er grote 
verschillen tussen de groepen die wij willen bevragen (kwetsbare deelnemers sport, 
sportcoaches en zorgmedewerkers). Dit kan tot gevolg hebben dat de groep kwetsbare 
deelnemers zich minder laten horen of minder gehoord worden door de onderzoekers. 
 

Doelstelling 
De doelstelling van dit deelonderzoek was om inzicht te krijgen in het gebruik van 

passende onderzoeksmethoden voor deze kwetsbare doelgroep.  

	
Methoden 
Ten eerste hebben we een focusgroepsdiscussie gehouden met zorgmedewerkers. 

Deze zorgmedewerkers staan direct in contact met de kwetsbare doelgroep en kunnen 

goede inschattingen maken in hoeverre bepaalde onderzoeksmethoden passend zijn. 

In totaal hebben vijf zorgmedewerkers vanuit verschillende zorgorganisatie in het hele 

land meegedacht. Ten slotte hebben we de uitkomsten van de focusgroep en 

literatuurstudie teruggekoppeld naar de mensen vanuit de doelgroep. We hebben een 

kleine focusgroep gehouden met drie participanten om de uitkomsten te bespreken en 

ook hun stem mee te nemen in de keuze voor onderzoeksmethoden.    

 

Resultaten 
Onze zoektocht naar geschikte onderzoeksmethoden heeft tot de keuze voor twee 

methoden geleid: ‘timelining’ en ‘concept mapping’.  

Om het obstakel te verkleinen dat veel kwetsbare mensen moeite hebben 

herinneringen op te halen, willen wij gebruik maken van timelining (zie figuur 1). Het 

gebruik van het tekenen van een tijdlijn bij gemarginaliseerde groepen zorgt voor een 

verbeterde kwaliteit van data (Kolar, Ahmad, Chan & Erickson, 2015). Zo kan 

makkelijker opgehaald worden wat sport voor hen betekend heeft in het verleden en 

mogelijk ook in de toekomst. Timelining betrekt hiernaast deelnemers ook actief bij het 



 

Abstract - Dag van het Sportonderzoek 2020    3 

onderzoek waardoor de afstand tussen onderzoeker en deelnemer kleiner wordt en de 

drempel tot participeren lager is (Sheridan, Chamberlain & Dupuis, 2011).  

 
Figuur 1. Voorbeeld van getekende tijdlijn waarbij gevraagd wordt naar de rol van 
sport in iemands leven.  

 

Om in te spelen op de uitdaging van het niveauverschil tussen de verschillende 

groepen willen wij in ons onderzoek gebruik maken van concept mapping. Concept 

mapping is een vorm van een open brainstorm waarbij je met een groep alle 

ideeën over het specifieke onderwerp in kaart brengt en kijkt hoe deze ideeën 

samenhangen (Kane & Throchim, 2007). In verschillende rondes worden 

individuele ideeën aangeleverd. Echter, omdat er op elkaars eerdere input 

gereageerd wordt, ontstaat een beeld dat door alle partijen gedragen wordt.  
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Conclusie & Implicaties 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen uit het LETS-onderzoeksproject 

moesten we op zoek naar geschikte vormen voor dataverzameling. Na onze zoektocht 

is besloten gebruik te maken van timelining en concept mapping. Met deze methoden 

betrekken wij participanten actief bij het onderzoek, kunnen zij makkelijker 

herinneringen ophalen en hierop reflecteren en kunnen we perspectieven van 

verschillende groepen bij elkaar brengen. De praktijk zal natuurlijk moeten uitwijzen of 

de gekozen methoden inderdaad hiervoor geschikt zijn.  
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