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Abstract 

Sociaal kapitaal is een frequent gebruikte term die omschreven wordt als de sociale 

relatie die het individu de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot hulpbronnen. De 

term ‘sociaal’ van sociaal kapitaal duidt op het samenwerken van mensen om 

gemeenschappelijke doelen te bereiken. ‘Kapitaal’ staat voor de investeringen die nodig 

zijn voor het verkrijgen van de voordelen. Het concept sociaal kapitaal werd tot nu toe 

grotendeels bestudeerd aan de hand van kwantitatieve onderzoeksmethodes. Kwalitatief 

onderzoek zorgt echter voor meer inzicht in de perspectieven van de onderzochte 

personen en kan de kwantitatieve data aanvullen. In deze studie werd op zoek gegaan 

naar de mogelijkheid van het kwalitatief in beeld brengen van sociaal kapitaal. 

Verschillende onderzoeksmethodes werden bestudeerd en vergeleken. Vervolgens werd 

een best practice opgesteld die als basis diende voor een exploratief onderzoek. Twee 

gedepriveerde en twee niet gedepriveerde Gentse buurten werden geïncludeerd. De twee 

onderzoekers namen afzonderlijk van elkaar foto’s in verschillende buurten. Per buurt 

werden de foto’s voorgelegd aan de participanten tijdens een focusgroepinterview. In 

overleg met de participanten werd de onderzoeksmethode geëvalueerd. Er mag besloten 

worden dat beeldmateriaal een waardevolle methode kan zijn tijdens een interview 

omtrent sociaal kapitaal en dat het in groep bespreken van de foto’s een positieve 

invloed heeft op het interview.  
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het bijzonder gaat onze dank uit naar de clubhuizen Patershol, Ledeberg, Azalea en 

Claeys-Bouüaert.   

Tot slot willen wij zeker en vast ook onze familie en vrienden bedanken voor de vele 
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Inleiding  

In deze duo-masterproef wordt het concept sociaal kapitaal nader bestudeerd. Door 

middel van een exploratieve studie wordt nagegaan hoe sociaal kapitaal op een 

kwalitatieve manier in beeld gebracht kan worden. De beschikbare literatuur wordt 

grondig onderzocht. Op basis van relevante literatuur wordt een best practice opgesteld 

die een leidraad zal vormen voor het hierop volgend onderzoek. De studie zal plaats 

vinden in vier Gentse buurten. Er wordt gekozen voor twee gedepriveerde buurten
1
:  

Sint-Amandsberg (Groot begijnhof) en Ledeberg. Daarnaast werden ook twee niet-

gedepriveerde buurten geïncludeerd: Patershol en Mariakerke centrum. In totaal namen 

vijftien participanten deel aan het onderzoek.    

Binnen de vakgroep “Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg” van de 

Universiteit Gent werd reeds een kwantitatief onderzoek, in het kader van de Social 

capital and Well-being in Neighborhoods in Ghent studie (SWING studie), uitgevoerd 

naar de relatie tussen sociaal kapitaal en welzijn (project nummer EC/2011/458 en 

registratie nummer B670201111763). Deze studie ging van start in 2011 en omvat een 

vierjarig onderzoek. Op drie tijdstippen (waves) worden data verzameld: dit was in 

2011, 2012 en een laatste in 2013. Hiermee wordt meer informatie verkregen, zowel op 

individueel als op buurtniveau, over de rol van sociale processen. Daarnaast kunnen 

sociale ongelijkheden in de gezondheid verklaard worden. In het totaal bestaat Gent uit 

201 statistische sectoren
2
. In kader van dit onderzoek werden data verzameld in 142 

Gentse buurten (buurt = statistische sector) (Hardyns, Vyncke, Pauwels en Willems, in 

progress). Het is daarnaast ook van belang om sociaal kapitaal op een kwalitatieve 

manier in beeld te brengen.  

 

 

 

                                                
1 Achtergestelde buurt 
2  Het laagste administratieve niveau waar objectieve administratieve gegevens beschikbaar zijn 

(demografische, sociale en economische factoren) 
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Deze duo-masterproef is opgebouwd uit zeven grote onderdelen. Als eerste (1) wordt de 

probleemstelling beschreven, bestaande uit de onderzoeksvraag en zoekstrategie. 

Aansluitend (2) hierop volgt een beschrijving van de literatuurstudie. Dit onderdeel 

begint met een beschrijving van het concept sociaal kapitaal in de sociale wetenschap, 

het begrip sociaal kapitaal op macroniveau en de tekorten van onderzoek naar sociaal 

kapitaal worden vervolgens meer in detail beschreven.  

Als laatste element van de literatuurstudie wordt het belang van kwalitatief onderzoek 

naar sociaal kapitaal toegelicht. Daarnaast worden de verschillende vormen van visual 

research voorgesteld. Het derde (3) onderdeel bestaat uit het opstellen van de best 

practice. In dit onderdeel worden de geïncludeerde artikels beschreven om vervolgens 

te eindigen met een best practice voor het eigenlijke onderzoek. Vervolgens (4) worden 

de eigenlijke onderzoeksmethode beschreven en de resultaten (5) hiervan. Ten slotte 

wordt er geëindigd met een discussie (6) en een conclusie (7). 

Een duo-masterproef werd door de vakgroep aanbevolen, gezien de complexiteit van de 

studie. Het onderzoek vond plaats in vier Gentse buurten, waarbij per buurt twee à zes 

personen werden bevraagd. De statistische sectoren werden door de twee 

masterstudenten bestudeerd waardoor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid in deze 

studie verzekerd kon worden. Deze duo-masterproef is ook aangewezen omdat er 

gebruik werd gemaakt van interviews, waarbij de samenwerking van de twee studenten 

zeker van pas kwam. De ene student leidde het gesprek, terwijl de andere student 

observeerde en notities maakte. Tijdens het interview werden door de twee 

onderzoekers  bijvragen gesteld en werd verduidelijking gevraagd indien nodig. De 

zoektocht naar literatuur en het uitschrijven van de duo-masterproef vond plaats door 

samenwerking van beide studenten. Beiden hadden evenveel inbreng in het tot stand 

brengen van alle onderdelen van deze duo-masterproef. 

Het doel van deze duo-masterproef is het benaderen van sociaal kapitaal op een 

kwalitatieve manier binnen de statistische sectoren van Gent, waarbij gebruik gemaakt 

wordt van visuele onderzoeksmethodes. Daarnaast zal de toegepaste 

onderzoeksmethode geëvalueerd worden op bruikbaarheid. 
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Hoofdstuk 1: Probleemstelling 

Uit literatuur blijkt dat de aandacht voor sociaal kapitaal in relatie tot gezondheid in 

Belgische en/of Vlaamse onderzoeken schaars is (Morrens, 2008). De meeste 

onderzoeken over sociaal kapitaal betreffen kwantitatieve studies. Morrens (2008) geeft 

aan dat het belangrijk is om naast de vele kwantitatieve studies ook kwalitatieve studies 

uit te voeren. Dergelijke methodologie is nog maar weinig toegepast. Kwantitatieve 

studies leggen wel verbanden tussen verschillende variabelen, maar het hoe en het 

waarom van de uitkomsten wordt niet verklaard (Morrow, 2002). Door middel van 

kwalitatief onderzoek kunnen de verbanden die voortkomen uit statistische analyses 

beter gekaderd worden. Kwalitatief onderzoek bestudeert de relaties tussen mensen op 

het niveau van de gemeenschappen en de netwerken (Altschuler, Somkin & Adler, 

2004). Deze methodiek zorgt ervoor dat meer inzicht verkregen wordt in de 

perspectieven van de onderzochte personen, waardoor onderzoek op een meer 

holistische manier plaatsvindt (Morrow, 2002). 

1.1 Onderzoeksvraag 

Deze duo-masterproef bestaat uit een exploratieve studie naar het gebruik van 

beeldmateriaal in studies met betrekking tot sociaal kapitaal in Gentse buurten. De 

onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘hoe kan sociaal kapitaal op een kwalitatieve methode, 

aan de hand van beeldmateriaal, in kaart gebracht worden?’.  

Bijkomende vragen hierbij zijn: 

1 Wat is in de literatuur gekend over visual research? 

- Zijn er reeds onderzoeken naar sociaal kapitaal uitgevoerd met behulp van 

visual research?  

- Op welke manier verliepen dergelijke onderzoeken?  

- Wat zijn de voor- en nadelen en de aandachtspunten hierbij? 

2 Wat zijn de best practices voor het in beeld brengen van sociaal kapitaal? 

 

 



4 

 

3 Is het mogelijk om een empirisch onderzoek uit te voeren naar het in beeld brengen 

van sociaal kapitaal aan de hand van deze best practices?  

- Hoe wordt sociaal kapitaal uit de geselecteerde Gentse buurten in beeld 

gebracht?  

- Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van beeldmateriaal in de studie 

naar sociaal kapitaal? 

1.2 Zoekstrategie 

Voor de opmaak van deze duo-masterproef werden verschillende databanken 

geraadpleegd: EBSCO, Pubmed, Libhub, Web of Science en Cochrane. De taal van de 

artikels werd niet opgenomen in de zoekstrategie, om eventuele taal-bias te vermijden. 

Enkel Engelstalige en Nederlandstalige artikels werden geïncludeerd. De 

sneeuwbalmethode werd toegepast om een beter zicht te krijgen op de bestaande 

literatuur. Verschillende zoektermen werden gehanteerd, waarbij gebruik werd gemaakt 

van de logische operatoren ‘AND’ en ‘OR’. Tijdens de zoektocht werden meerdere 

combinaties toegepast. Een overzicht van de gebruikte zoektermen is terug te vinden in 

bijlage 1.   

De zoekstrategie leverde in het totaal 1556 bruikbare referenties op. Aan de hand van de  

sneeuwbalmethode werden 20 bruikbare artikels verzameld. In het totaal werden er 59 

referenties geïncludeerd.  Nadat deze gescreend werden op titel en op abstract, bleven er 

nog 44 artikels over. Hiervan werden er uiteindelijk 14 geselecteerd die voldeden aan de 

inclusiecriteria van deze studie. Daarnaast werd ook nog één boek geïncludeerd. 

De gehanteerde inclusiecriteria, voor het opstellen van de best practice, zijn 

kwalitatieve onderzoeken, die gebruik maken van een vorm van visual research en 

handelen over sociaal kapitaal, eventueel in relatie met gezondheid. Doordat we een zo 

volledig mogelijk beeld willen krijgen van de bestaande literatuur, werd het tijdstip van 

de studie niet als een exclusiecriterium gebruikt. Om diezelfde reden en omdat er 

bovendien slechts weinig dergelijke literatuur voorhanden is, werden alle geïncludeerde 

artikels behouden onafhankelijk van de kwaliteit van de studies. Een overzicht van de 

zoekstrategie is terug te vinden in de flowchart (figuur 1). Van alle geïncludeerde 

studies zijn evidentietabellen beschikbaar in bijlage 2.  
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Figuur 1: flowchart zoekstrategie 

Artikels bekomen met de zoekfilter in de 

verschillende databanken zonder limieten 

(n = 2803) 

Artikels na verwijderen van dubbele 

publicaties 

(n = 1556) 

Verwijderen van dubbele 
publicaties  

(n = 1247) 

Selectie van artikel o.b.v. titel en abstract  

(n = 42) 

Selectie artikels na het lezen van de full text  

(n= 36) 

En boeken (n=1) 

Artikels weerhouden o.b.v. van het 

lezen van de beschikbare full text 

( n = 6 )  

Artikels zonder full text bekomen 
via aanschrijven auteurs 

(n = 2)  

Geïncludeerde artikels 

(n = 59) 

 

Artikels gevonden via 

sneeuwbalmethode 

(n= 20) 
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artikels 

literatuurstudie 

(n = 44) 

 

Geïncludeerde 

artikels 
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(n = 7) 

 

Geïncludeerde artikels 

literatuurstudie en 

onderzoek 

(n = 7 ) 

Geïncludeerd 

boek veldwerk 

(n = 1) 
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Hoofdstuk 2: Literatuurstudie 

2.1 Sociaal kapitaal 

2.1.1 Het belang van sociaal kapitaal in de sociale wetenschap 

Sociaal kapitaal is een ruim begrip waarover reeds veel geschreven werd. Het is een 

relatief bekend fenomeen, maar het eenduidig en nauwkeurig omschrijven blijkt echter 

niet eenvoudig te zijn (Islam, Merlo, Kawachi, Lindström & Gerdtham, 2006; Morrens, 

2008). Het sociale deel van sociaal kapitaal duidt op het samenwerken van mensen om 

gemeenschappelijke doelen te bereiken, het geven en ontvangen van sociale steun en het 

delen van informatie. De term kapitaal staat voor de investeringen die nodig zijn voor 

het verkrijgen van voordelen, de fluctuaties in de omvang van de voordelen en de 

cumuleerbaarheid met het financieel, menselijk en fysiek kapitaal (Morrens, 2008). 

Belangrijke namen bij het concept sociaal kapitaal zijn onder meer Putnam, Bourdieu en 

Coleman. Volgens Portes (1998) is Pierre Bourdieu de eerste die het concept sociaal 

kapitaal systematisch en expliciet analyseerde. Nadien werd het begrip sociaal kapitaal 

verder uitgewerkt door de andere grondleggers Putnam en Coleman (Macinko & 

Starfield, 2001; Islam et al., 2006). Bourdieu vermeldt in zijn analyse twee belangrijke 

elementen in verband met sociaal kapitaal. Het betreft de sociale relatie die het individu 

de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot hulpbronnen en de hoeveelheid en 

kwaliteit waaruit deze hulpbronnen bestaan (Portes, 1998). Deze grondlegger heeft het 

concept sociaal kapitaal ontwikkeld uitgaande van de wijze waarop sociale klasse en 

andere vormen van ongelijkheid sociaal worden weergegeven. Hij ziet sociaal kapitaal 

als een kenmerk van een groep. Lid zijn van een groep levert namelijk voordelen op van 

solidariteit binnen een netwerk. Bourdieu erkent daarnaast ook de negatieve aspecten 

van sociaal kapitaal, waaronder de ongelijke toegang tot bronnen van netwerken en de 

uitsluiting van bepaalde individuen in het verkrijgen van middelen die gekoppeld zijn 

aan een netwerk (Carpiano, 2006). Bourdieu zijn theorie veronderstelt dat het 

mechanisme van sociaal kapitaal geobserveerd kan worden in de relaties van het 

dagelijks sociaal leven over geografische plaatsen heen en dit zowel bij de armere als bij 

de meer welstellende bevolking (Stephens, 2008). 
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De tweede grondleger is Putnam. Zijn werk heeft het denken over sociaal kapitaal in 

grote mate beïnvloed (Baum, 1999). Daarnaast ligt zijn werk ook aan de basis van heel 

wat recent onderzoek over sociaal kapitaal (Boneham & Sixsmith, 2006). Zijn theorie 

beschrijft sociaal kapitaal als ‘de functies van sociale organisaties en netwerken, en 

normen en vertrouwen die de samenwerking vereenvoudigen, wat voor iedereen 

voordelen heeft’. Critici vonden echter dat deze theorie zich hoofdzakelijk focust op 

normen en vertrouwen. Daarnaast waren zij van mening dat een aantal zaken, zoals de 

negatieve aspecten van sociaal kapitaal of de manier waarop mensen eventueel toegang 

krijgen tot netwerken, onderbelicht bleven (Cattell, 2001; Carpiano, 2008). Als laatste is 

er Coleman, die het in zijn theorie hoofdzakelijk heeft over de structurele, relationele en 

functionele elementen van sociaal kapitaal (Cattell, 2001; Carpiano, 2008). Sociaal 

kapitaal wordt door hem gedefinieerd als een verzameling van verschillende entiteiten 

die twee kenmerken gemeen hebben. Enerzijds bestaan de kenmerken uit een bepaald 

aspect van sociale structuur. Anderzijds vergemakkelijken deze kenmerken bepaalde 

acties van individuen binnen de structuur (Coleman, 1990 in Murayama, Fujiwara & 

Kawachi, 2012).  

In sociaal onderzoek kunnen een aantal domeinen onderzocht worden die het verband 

tussen sociaal kapitaal en diverse uitkomsten toelichten. In totaal is er sprake van acht 

domeinen, namelijk familiale problemen en gedragsproblemen bij jongeren, opleiding, 

het leven in een gemeenschap, werk en organisatie, democratie en het beleid, 

economische ontwikkelingen, criminaliteit en volksgezondheid (Kawachi & Berman, 

2000 in Murayama, Fujiwara en Kawachi, 2012).  

Sociaal kapitaal kan op verschillende niveaus onderzocht worden. De volgende niveaus 

worden doorgaans onderscheiden: het micro- of individuele niveau en het macro- of 

buurtniveau. Op microniveau kan sociaal kapitaal beschouwd worden als het resultaat 

van een wederzijdse interactie tussen verschillende personen in sociale relaties. Een 

voorbeeld hiervan zijn de sociale hulpbronnen en netwerken van het individu. Hierbij 

zijn interpersoonlijk vertrouwen tussen personen onderling, normen van wederkerigheid 

en de vereniging van een maatschappelijke organisatie kenmerken die de samenwerking 

tussen de verschillen partijen gaan bevorderen (Putnam, 1993 in Kawachi et al., 1999; 

Islam et al., 2006; Stafford, De Silva, Stansfeld, Marmot, 2008).  
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Het macroniveau daarentegen omvat landen, staten, regio’s, buurten en gemeenten. 

Een voorbeeld hiervan is leven in een gedepriveerde buurt. Op dit niveau zijn het de 

kenmerken van een maatschappelijke organisatie die omschreven kunnen worden als de 

voorraad van beschikbare middelen, zowel potentieel als actueel, en die zich voordoen 

bij een stabiel sociaal netwerk (Kawachi et al., 1999; Stafford et al., 2008; Toomey, 

Hanlon, Bates, Poole & Lovato, 2011; Macinko en Starfield, 2001 in Murayma, 

Fujiwara & Kawachi, 2012).  

2.1.2 Het begrip sociaal kapitaal op macroniveau 

Sociaal kapitaal is een belangrijk concept dat de sociale integratie van het welzijn van 

de bevolking kan bevorderen. De mechanismen hiervan zijn afhankelijk van het niveau 

waarop de integratie wordt gemeten (Kawachi et al., 1999). Het concept werd 

onafhankelijk ontwikkeld in verschillende onderzoeksgebieden zoals sociologie, 

onderwijs en politieke economie. In 1990 werd het weergegeven door 

gezondheidsonderzoekers om de sociale effecten op de ongelijkheid in de 

gezondheidszorg aan te tonen (Stephens, 2008). 

Zoals eerder vermeld, is sociaal kapitaal een zeer ruim begrip . Het kan onderverdeeld 

worden in indicatoren, dimensies en outcomes. In figuur 2 wordt het begrip sociaal 

kapitaal schematisch weergegeven. 
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Figuur 2: Overzicht van het begrip sociaal kapitaal op macroniveau 

Onder indicatoren wordt onder meer armoede en deprivatie verstaan. Ook etno-

heterogeniciteit en residentiële mobiliteit zijn indicatoren van sociaal kapitaal 

(Sampson, Raudenbush & Earls, 1997). 

Daarnaast kan sociaal kapitaal onderverdeeld worden in verschillende dimensies. In de 

literatuur wordt frequent verwezen naar het onderscheid tussen twee dimensies. 

Enerzijds is er de structurele dimensie, die bestaat uit sociale relaties en netwerken 

(sociale organisatie), gekenmerkt door gedragingen binnen het netwerk of bij 

maatschappelijk engagement (Murayama, Fujiwara & Kawachi, 2012). Carpiano (2006) 

vermeldt in zijn studie sociale steun, waarop een beroep gedaan kan worden bij 

dagelijkse problemen. Sociale leverage (hefboom) geeft toegang tot informatie en biedt 

socio-economische steun, bijvoorbeeld door het verwijzen naar een job. Deelname aan 

de organisatie van een gemeenschap is de laatste dimensie van sociaal kapitaal. Hiermee 

wordt de collectieve aanpak van buurtorganisatie en problemen bedoeld (Saegert, 

Winkel & Swartz, 2002; Dominguez & Watkins, 2003 ; Sampson, 2001 in Carpiano, 

2006; Carpiano, 2006). Anderzijds is er de cognitieve dimensie, die subjectieve 

attitudes omvat, zoals wederkerigheid en vertrouwen (normen, waarden en attitudes) 

(Murayama, Fujiwara & Kawachi, 2012).  
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Informele sociale controle, waarbij de inwoners van een buurt gezamenlijke 

inspanningen leveren om hun omgeving veilig en aangenaam te houden, wordt door 

Carpiano (2006) benoemd en behoort tot de cognitieve dimensie. Sociale cohesie is een 

andere dimensie van sociaal kapitaal op macroniveau. Het duidt op de verschillende 

sociale processen die gerelateerd zijn aan sociale verbondenheid en hechtheid, wat deel 

uitmaakt van sociaal kapitaal. De mate van sociale cohesie wordt door Carpiano (2006) 

omschreven als de graad van familiale omgang, waarden en vertrouwen en 

netwerkverbanden die aanwezig zijn tussen inwoners van eenzelfde geografisch gebied. 

De outcomes van sociaal kapitaal zijn onder meer het effect op gezondheid, veiligheid, 

welzijn en levenskwaliteit (Carpiano, 2006). 

Edmondson (2003) merkt in zijn etnografisch onderzoek op dat het belang van de 

locatie van het sociaal leven afhankelijk is van de tijd en de plaats. Tegenwoordig valt 

het op dat bij steeds meer mensen het sociaal leven niet samenvalt met hun buurt of 

omgeving.  

2.1.3 Sociaal kapitaal en gezondheid 

Het is algemeen bekend en aangenomen dat sociaal kapitaal een belangrijke determinant 

is van gezondheid (Yip et al., 2007). Zoals reeds vermeld, wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen de niveaus waarop de relatie tussen sociaal kapitaal en gezondheid 

onderzocht kan worden (Macinko & Starfield, 2001).  

Gezondheidsuitkomsten kunnen zowel positief als negatief beïnvloed worden. Dit kan 

door zowel individueel sociaal kapitaal op microniveau als door sociaal kapitaal van 

een buurt op macroniveau (Murayama, Fujiwara & Kawachi, 2012). Sociaal kapitaal 

geeft gezondheidspromotoren ook de kans om vat te krijgen op sociale elementen die 

betrekking hebben op gezondheidsdeterminanten en gezondheidsbevorderingen (Baum, 

1999). De relatie tussen sociaal kapitaal en gezondheid bestaat uit twee soorten factoren.  

De compositionele factoren op het microniveau weerspiegelen hoe gezondheid 

bestudeerd kan worden door middel van sociale kenmerken en omstandigheden waarin 

mensen wonen (Gatrell, Popay & Thomas, 2004).  
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De contextuele factoren op het macroniveau omvatten de kenmerken van buurten 

waarin mensen leven, zoals sociale, materiële, politieke en omgevingskenmerken 

(Gatrell, Popay & Thomas, 2004).  

2.1.3.1 Microniveau 

Sociaal kapitaal kan een directe invloed uitoefenen, op zowel de fysieke als op de 

mentale gezondheidsuitkomsten van een individu (Carpiano, 2007; Morrens, 2008). 

Sinds de negentiende eeuw werd reeds duidelijk dat sociale omstandigheden, zoals de 

mogelijkheid tot hygiëne, het voorhanden hebben van gezonde voeding en een degelijke 

huisvesting, een belangrijke impact hebben op de gezondheidstoestand van de mens 

(Edmondson, 2003). Ook sociaal-economische status (SES) en sociale relaties van 

personen worden frequent in verband gebracht met gezondheid. Mensen met meer 

sociale contacten of een hogere SES, hebben over het algemeen een betere gezondheid 

dan mensen met een lagere SES of minder sociale relaties (Adler et al., 1994; Poortinga, 

2012). De studie van Kawachi et al. (1999), een kwantitatieve studie over de relatie 

tussen sociaal kapitaal en gezondheid, bevestigt dit.  

Sociaal kapitaal kan de gezondheid beïnvloeden op verschillende manieren. 

Psychosociale processen kunnen een invloed hebben op de gezondheid van individuen, 

dit door middel van emotionele steun en het optreden als bron van gevoel van 

eigenwaarde en wederzijds respect (Kawachi et al., 1999). Uit de studie van Kawachi et 

al. (1999) komt naar voor dat de effecten van sociaal kapitaal op de ervaren gezondheid 

voor mannen en vrouwen vergelijkbaar zijn. De voornaamste veronderstelling uit het 

onderzoek van Morrens (2008) is dat sociale relaties, vertrouwen en de mate waarin 

iemand verbonden is met zijn omgeving, een positieve impact kunnen hebben op de 

gezondheidsuitkomsten van het individu (Portes, 1998). Een reden waarom sociaal 

geïsoleerde individuen een verhoogd risico hebben op een slechte gezondheid is de 

beperkte toegang tot hulpbronnen, zoals informatie en instrumentele hulp. Daarnaast 

ervaren ze ook minder emotionele steun. De armere bevolking heeft in het algemeen 

minder bronnen dan hun rijkere landgenoten (Adler et al., 1994).  
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Sociaal kapitaal kan dan ook een belangrijk aspect zijn bij het bewaken van hun 

gezondheid (Adler et al., 1994). Het kwantitatief onderzoek van Stafford et al. (2008) 

verzamelde gegevens op individueel niveau over gezondheid en gegevens over sociaal 

kapitaal op buurtniveau in Londen. Het onderzoek toont aan dat sociaal contact van 

groter belang is voor de mentale gezondheid van minderbedeelden, dan voor de 

gezondheidstoestand van de rijkere bevolking.  

Het gevaar bestaat echter dat het bevorderen van sociaal kapitaal beschouwd wordt als 

een vervanging van economische investeringen in arme gemeenschappen. Dit is niet 

aangewezen en komt voornamelijk voor wanneer de overheid zijn uitgaven op het vlak 

van welvaart wil reduceren (Baum, 1999).  

2.1.3.2 Macroniveau  

De gezondheid kan beïnvloed worden op het niveau van de gemeenschap door het 

vergroten van de toegang tot lokale diensten en voorzieningen (Kawachi et al., 1999). 

Er werd aangetoond dat een te grote of een beperkte toegang tot sommige vormen van 

sociaal kapitaal in een buurt tot gezondheidsrisico’s kan leiden (Carpiano, 2007; 

Morrens, 2008). Sociaal kapitaal kan dus een impact hebben op risicofactoren die 

mogelijks leiden tot gezondheidsproblemen. Negatieve aspecten van een sociale 

organisatie, zoals deprivatie, desorganisatie, desintegratie en sociale isolatie kunnen 

leiden tot een verhoogde mortaliteit en morbiditeit (Morrens, 2008). Ook in de 

epidemiologische literatuur wordt een verband tussen buurtinvloeden en verschillende 

gezondheidsuitkomsten, zoals mortaliteit door verschillende oorzaken, kindersterfte en 

cardiovasculaire aandoeningen, gesuggereerd (Kawachi & Subramanian, 2007). 

Daarnaast werd vastgesteld dat openbare plaatsen een gezonde levensstijl en de mentale 

gezondheid positief kunnen beïnvloeden (Adler et al., 1994). 

Participatie vanuit de gemeenschap kan het gevoel van empowerment bevorderen 

(Carpiano, 2007). Patterson, Eberly, Ding en Hargreaves (2004) stellen dat een hoge 

mate van sociale cohesie binnen een buurt de gezondheidsgedragingen van de inwoners 

op vier verschillende wijzen beïnvloedt. Eerst en vooral (1) wordt de gezondheid 

bevorderd door een snelle verspreiding van gezondheidsgerelateerde informatie.  
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Daarnaast (2) worden de psychosociale bronnen versterkt, wat tot een reductie van 

stress leidt. Vervolgens (3) is er een grotere sociale controle over afwijkende 

gedragingen in verband met gezondheid. Als laatste (4) wordt de kans dat inwoners 

gezondheidsbevorderend gedrag gaan uitoefenen groter (Patterson et al., 2004).  

Portes (1998) daarentegen stelt dat de graad van sociaal kapitaal op het niveau van de 

buurt de individuele keuze en het gedrag kan beïnvloeden, als gevolg van gelijkmaking 

van normen en waarden.  

Carpiano (2007) deed een gelijkaardige kwantitatieve studie waarbij sociaal kapitaal en 

sociale cohesie, zowel op buurtniveau als op individueel niveau met behulp van twee 

samples, in kaart werden gebracht. De studie geeft weer op welke manier de gezondheid 

van een individu beïnvloed kan worden door participatie in de organisaties van een 

buurt. Enerzijds trachten deze organisaties de kwaliteit van leven, in verband met het 

wonen, te verbeteren. Anderzijds gaan de organisaties de buurtbewoners de 

mogelijkheid bieden om deel uit te maken van een groep, wat sociale interactie met zich 

meebrengt. De resultaten van de studie geven aan dat sociaal kapitaal de gezondheid 

zowel positief als negatief kan beïnvloeden. Verder onderzoek is noodzakelijk om meer 

inzicht te krijgen in de middelen van sociaal kapitaal die op buurtniveau bijdragen aan 

gezondheid en welzijn, de kracht die uitgaat van een sociaal netwerk om toegang te 

krijgen tot bepaalde middelen en de mate waarin dit gekoppeld wordt aan materiële 

aspecten van een buurt (Carpiano, 2007; Carpiano, 2008). Een methode om in deze 

aspecten meer inzicht te krijgen, is het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. 

De mate waarin iemand verbonden is met zijn omgeving kan de graad van sociaal 

kapitaal op het niveau van de buurt, de individuele keuze en het gedrag beïnvloeden, als 

gevolg van gelijkmaking van normen en waarden. Bewoners die meer verbonden zijn 

met hun buurt zijn gevoeliger voor gezondheidsrisico’s en spanningen als gevolg van de 

eisen die voortvloeien uit maatschappelijke betrokkenheid (Portes, 1998). Gevolgen 

voor de gezondheid en het welzijn van de meest afhankelijke buurtbewoners kunnen 

veroorzaakt worden door het sociaal kapitaal van een buurt (Carpiano, 2008).  

 



14 

 

Yip et al. (2007) voerden een kwantitatief onderzoek uit naar de relatie tussen sociaal 

kapitaal en gezondheid en welzijn op het platteland in China. Er werd een onderscheid 

gemaakt tussen het individuele niveau en het contextuele niveau. De auteurs 

concludeerden dat de dimensies van sociaal kapitaal (cognitief en structureel) positief 

geassocieerd zijn met het welzijn en de algemene, psychologische gezondheid van de 

inwoners op het platteland. Verder diepgaand onderzoek wordt echter aanbevolen (Yip 

et al., 2007).  

Naast kwantitatieve studies bestaan er ook een aantal mixed-method studies. Hier 

worden kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes gecombineerd. Hanibuchi et 

al. (2012) onderzochten op een kwantitatieve manier de impact van sociaal kapitaal op 

het gezondheidsgedrag en –status in Japan. Hierbij werd inzicht verkregen in de mate 

waarin sociaal kapitaal een positieve invloed had op de gezondheid van de 

participanten. Voor het verzamelen van aanvullende informatie over hoe en waarom 

welbepaalde regio’s in Japan een hoger sociaal kapitaal en betere gezondheid hadden, 

werd een aanvullend kwalitatief onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek werd 

aangehaald dat de algemene relatie tussen sociaal kapitaal en gezondheid reeds 

veelvuldig bestudeerd werd. Meer aandacht moet echter besteed worden aan 

kwalitatieve informatie, waardoor meer inzicht verkregen wordt in de achterliggende 

redenen van de resultaten (Hanibuchi et al., 2012). De studie van Baum, Ziersch, Zhang 

& Osborne (2009) maakte ook gebruik van de mixed-method. De auteurs zijn ervan 

overtuigd dat een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methodes leidt tot een 

beter inzicht in het complexe verband tussen sociaal kapitaal, gezondheid en buurten. 

Hieruit blijkt dat het essentieel is om het totale concept van sociaal kapitaal en de relatie 

met economische ontwikkelingen voor wat betreft de publieke gezondheidsagenda goed 

te begrijpen (Baum, 1999). Daarnaast is ook inzicht in de manier waarop sociale 

factoren een invloed kunnen uitoefenen op economische ontwikkelingen belangrijk, 

alsook hoe de synergie tussen beiden de gezondheid kan beïnvloeden (Baum, 1999).  
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2.1.4 Tekorten 

Lange tijd werd de sociale wetenschap gedomineerd door kwantitatieve methodologie 

(Heisley & Levy, 1991). Kwantitatieve onderzoeksmethodes blijken echter niet steeds 

de meest geschikte methode te zijn voor het bestuderen van sociale theorieën zoals 

sociaal kapitaal. De reden hiervoor is het niet nauwkeurig kunnen weergeven van de 

complexiteit, betekenis en context van het concept (Poortinga, 2012). Kwantitatieve 

onderzoeken kunnen fout begrepen worden wanneer de interpretatie niet vanuit de 

sociale context bekeken wordt. De meeste studies over sociaal kapitaal en gezondheid 

hebben tot nu toe de nadruk gelegd op de algemene relatie tussen sociaal kapitaal en 

gezondheid (Kearns & Moon, 2002).  

Boneham & Sixsmith (2006) stellen dat er minder kwalitatieve methodes toegepast 

worden in onderzoek naar gezondheid en sociaal kapitaal. Nochtans zouden deze 

methodes geschikt zijn om de associaties, die verondersteld worden door statistische 

analyses, te verhelderen. In sommige onderzoeken werd reeds gebruik gemaakt van 

kwalitatieve methodes om de dynamiek tussen omgeving, sociaal kapitaal en 

gezondheid te verklaren. Toch zijn er in de literatuur slechts weinig aanwijzingen 

waarom bepaalde buurten een sterker sociaal kapitaal hebben in vergelijking met andere 

buurten, met als gevolg een verschil in gezondheid.  

Deze masterproef heeft als doel verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodes te 

onderzoeken die toegepast kunnen worden op het concept sociaal kapitaal, meer bepaald 

binnen het domein van de visuele sociologie. 

2.2 Kwalitatief onderzoek naar sociaal kapitaal 

2.2.1 Belang van kwalitatief onderzoek naar sociaal kapitaal 

Zoals eerder al aangehaald, verduidelijkt kwalitatief onderzoek de complexiteit van 

sociaal kapitaal. Daarnaast kan de mate van onderling vertrouwen, participatie in de 

gemeenschap en controle in het dagelijks leven toegelicht worden (Boneham & 

Sixsmith, 2006). Het is een geschikte methode voor een concept dat nog niet volledig in 

kaart gebracht werd.  
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Deze onderzoeksmethode bestudeert de perspectieven van individuen in verband met 

bepaalde gebeurtenissen, waardoor ze een beeld kunnen scheppen van wat tot een 

concept zou kunnen leiden (Altschuler, et al. 2004). Lin, Witten, Casswell & You  

(2012) maakten gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethodes bij hun studie over 

sociale cohesie en sociaal kapitaal. Volgens hen is een dergelijke methode een 

vruchtbare wijze om de verschillende aspecten van sociale relaties, die een impact 

hebben op de consumptie van gezondheidsreducerende producten binnen een buurt te 

achterhalen. Ook Veenstra (2007) concludeert in haar studie dat een kwalitatief 

onderzoek geschikt is om de sociale interactie tussen verschillende klassen toe te 

lichten.  

Het gebruik van kwantitatieve benaderingen, gecombineerd met een kwalitatieve 

analyse, leidt tot een betere en meer uitgebreide beschrijving van de complexe relaties 

tussen sociaal kapitaal, omgeving en gezondheid (Baum et al., 2009). Het is een 

bruikbare manier om het belang van plaatsen te ontdekken in het dagelijkse leven van 

mensen en om de impact van deze plaatsen op hun sociale relaties te duiden (Morrow, 

2001). 

2.2.2 Visual research 

Historisch gezien werden foto’s niet gebruikt als theoretische argumentatie, maar wel 

als documentatie en illustratie of als bevestiging bij een tekst. Dit ging vooraf aan het 

idee dat sociologie, etnologie en antropologie meer bespreekbaar en verstaanbaar 

worden bij een breder publiek, dankzij het gebruik van beeldmateriaal. Sindsdien 

werden foto’s frequent gebruikt als uitlokker voor discussies en uitgebreide reflecties 

tijdens interviews. Het gebruik van dergelijke methodes verandert de relatie tussen 

onderzoeker en participant. Er is meer sprake van dialoog en er ontstaan verklaringen 

als resultaat van de interactie (Gotschi, et al. 2009). Een combinatie van beeldmateriaal, 

zoals foto’s en een interview, zorgt voor het ontstaan van data (Harrison, 2002). Dit 

alles omvat de term visuele sociologie, die beschouwd kan worden als een manier 

waarbij foto’s gebruikt worden om sociale fenomenen weer te geven, te beschrijven en 

te analyseren (Harper, 1988).  
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De laatste jaren is er een stijging merkbaar in het gebruik van visuele, participatieve 

methodes als onderzoeksvorm. Hiervoor zijn verschillende redenen. Enerzijds kunnen 

deze methodes gebruikt worden om een goed zicht te krijgen op individuen en groepen 

en hun sociale relaties, tradities, cultuur en overtuigingen. Anderzijds geeft het de 

participanten een stem en wordt duidelijk hoe ze staan tegenover het 

onderzoeksonderwerp. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om data, verworven 

via andere bronnen, uit te breiden. Tot slot kunnen de verhalen, verkregen door het 

voorleggen van beeldmateriaal aan groepen, gedeeld worden met de overheid, 

beleidsmakers en anderen (Gotschi, Delve & Freyer, 2009).  

Het visueel in kaart brengen van sociologie kan op verschillende manieren gebeuren. 

Visual research omvat zowel fotografie als videomateriaal, waarbij de samenleving 

onderzocht kan worden (Harper, 1988). Het gebruik van fotografie bij onderzoek is 

relatief goedkoop, eenvoudig, leuk en het levert visuele data op die een debat kunnen 

stimuleren waardoor uiteindelijk nog meer data gegenereerd kunnen worden (Morrow, 

2001). Visuele data kunnen dus een unieke bijdrage leveren aan de sociologie (Harper, 

1988). Onderzoek gaat op zoek naar de juiste vraag. Het scheppen van een visueel beeld 

of het toepassen van de elicitatietechniek kan hierbij helpen. Een afbeelding of een foto 

heeft op zichzelf geen betekenis. Het zijn dan ook de interpretatie en achterliggende 

betekenis die een rol gaan spelen (Becker, 1995). Bovendien biedt het de mogelijkheid 

om dieper in te gaan op de omgeving van de participanten (Morrow, 2001). Visuele data 

kunnen helpen om dagelijkse ervaringen en kwaliteit van leven beter te begrijpen. De 

combinatie van beeldmateriaal en interviews maakt dat participanten beter in staat zijn 

om te reflecteren over hun eigen omgeving en situatie (Morrow, 2001). Visuele beelden 

bieden relevante informatie over de link tussen gezondheid en omgeving. Bepaalde 

sociale processen die van belang zijn voor de gezondheid kunnen hierdoor duidelijk 

gemaakt worden (Cannuscio et al, 2009). De bespreking van foto’s kan een belangrijke 

bron van informatie vormen. Ze geven weer hoe de dingen gezien en geïnterpreteerd 

worden en welke verbanden en associaties hierbij gemaakt worden. Verschillende 

factoren, zoals de kost van de camera’s en de moeilijkheid om participanten te vinden, 

hebben ertoe geleid dat deze onderzoeksmethode minder frequent toegepast wordt 

(Markwel, 2000). 
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In de literatuur worden verschillende termen gehanteerd om het gebruik van fotografie 

in onderzoek te omschrijven: photo elicitation (autodriven of theorydriven), photo 

elicitation interviews, photovoice, photonovella, photo interviewing en reflexive 

photography of autodriven (Gotschi et al., 2009). Hierna worden de vier meest 

voorkomende vormen van visual research besproken.  

2.2.2.1 Photo elicitation 

In 1957 werd voor het eerst het begrip photo elicitation gebruikt door Collier. Tijdens 

zijn studie in verband met mentale gezondheid nam hij interviews af met behulp van 

foto’s. Hij ondervond dat interviews in combinatie met fotografie nauwkeuriger waren 

dan standaard interviews. Collier vermeldde ook dat het gebruik van beelden leidde tot 

langere en meer omvattende interviews. Daarenboven zorgden de foto’s voor minder 

herhaling en vermoeidheid in vergelijking met standaard interviews (Harper, 2002).  

Photo elicitation is gebaseerd op het gebruik van beelden tijdens een interview (Harper, 

2002). Deze kwalitatieve onderzoeksmethode lokt discussie uit bij de participanten door 

hen te vragen om foto’s te bespreken en te beoordelen (Barnidge, Baker, Motton, 

Fitzgerald & Rose, 2011). Hierdoor worden aanzienlijk meer data verzameld. In studies 

wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van fotografie, maar ook tekeningen, cartoons, 

graffiti, … kunnen nuttig zijn. De beelden worden vastgelegd door de onderzoeker, een 

derde persoon (theorydriven) of de participant zelf (autodriven). Het feit dat deze 

methode meer informatie levert dan een standaard interview zonder beelden, wordt 

verklaard door de werking van onze hersenen (Harper, 2002; Gotschi et al, 2009). Het 

gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de verwerking van visuele 

informatie is evolutionair ouder dan het deel dat instaat voor de verbale informatie. 

Beelden roepen dus diepere elementen van het menselijk bewustzijn op dan woorden 

(Harper, 2002; Gotschi et al, 2009). 
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2.2.2.2 Photovoice 

De term photovoice is een nieuwe benaming voor wat vroeger beschreven werd als 

autodriven, reflexive photography en photonovella (Castleden & Garvin, 2008). Het 

wordt ook soms participant photography genoemd en is een vorm van participatief 

onderzoek waarbij de participanten gemotiveerd worden om zelf beelden vast te leggen 

die hun eigen perspectief weergeven. Nadien kunnen de participanten hun mening en 

visie tijdens een interview toelichten (Cannuscio et al., 2009; Allen, 2012).  

Photovoice heeft drie belangrijke doelen. Ten eerste (1) stelt het mensen in staat om de 

sterktes en zwaktes van hun buurt weer te geven. Ten tweede (2) bevordert het een 

dialoog en kunnen maatschappelijke problemen door middel van foto’s kenbaar 

gemaakt worden. Tot slot (3) worden beleidsmakers en mensen die kunnen zorgen voor 

verandering bereikt (Wang & Burris, 1997). Ook bij deze methode wordt meer 

informatie verzameld door de werking van onze hersenen (Harper, 2002; Gotschi et al, 

2009). Kenmerkend aan photovoice is dat de beelden niet vastgelegd worden door de 

onderzoeker, maar wel door de participant zelf. Het feit dat de participanten de kans 

krijgen om zelf foto’s te maken, geeft hen een bepaalde graad van macht. Ze mogen hun 

eigen verhaal vertellen via de foto’s die ze maken. Hierdoor worden ze aangemoedigd 

om na te gaan wat voor hen echt van belang is (Markwell, 2000).  

2.2.2.3 Participatory Photo Mapping 

Participatory Photo Mapping (PPM) is een integratie van verschillende digitale 

hulpmiddelen in combinatie met narratieve interviews en participatieve 

onderzoeksmethodes. PPM is gebaseerd op verschillende succesvolle technieken 

(participatory photography, photo elicitation interviews en public participation 

geographic information systems) om de inbreng van de publieke participatie in 

onderzoek, planning en implementatie te ondersteunen en zo ook het algemeen welzijn 

te verbeteren (Dennis Jr., Gaulocher, Carpiano & Brown, 2009).  

PPM combineert de verschillende strategieën door een uitgebreide set van beelden, 

narratieve interviews en andere kwalitatieve data te analyseren. Met behulp van een 

global positioning system (GPS) worden de data gelinkt aan specifieke locaties.  
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Vervolgens worden aan de hand van geographic information system (GIS) de 

kwalitatieve data en ruimtelijke gegevens aan elkaar gekoppeld (Dennis Jr., Gaulocher, 

Carpiano & Brown, 2009).  

Het onderzoeken van verschillende bronnen met verschillende methodes geeft het meest 

complete beeld van de ervaring van de participanten in verband met gezondheid en 

omgeving (Morrow, 2001). PPM is een onderzoeksmethode die gebruikt wordt voor het 

bestuderen van onderling verbonden aspecten of ervaringen op een geïntegreerde 

manier (Kearns & Moon, 2002 in Dennis Jr. et al., 2009).  

Een fundamentele veronderstelling is dat een ervaring niet gereduceerd kan worden tot 

slecht één aspect. Dit principe is afkomstig uit de fenomenologische en interpretatieve 

sociologische theorie, die zich bezighoudt met de manier waarop mensen hun omgeving 

gaan begrijpen, interpreteren en sturen (Kearns & Moon, 2002 in Dennis Jr. et al., 

2009). 

2.2.2.4 Google Street view 

Visual research kan ook toegepast worden door het gebruik van Google Street View. 

Het is een recent ontwikkelde methode om kenmerken van een buurt in kaart te 

brengen. Het betreft een combinatie van systematische sociale observatie (SSO) en het 

gebruik van beeldmateriaal verkregen met behulp van Google Street View.  

Door de toepassing van SSO in combinatie met Google Street View kunnen op een 

onopvallende manier data verzameld worden. Google Street View is voor iedereen 

beschikbaar (Odgers, Caspi, Bates, Sampson & Moffitt, 2012). Het is een goedkope 

manier van visuele datacollectie. Ook Rundle, Bader, Richards, Neckerman & Teitler 

(2011) maakten gebruik van Google Street View in hun onderzoek. Het onderzoek 

richtte zich echter hoofdzakelijk op de impact van de buurt op gezondheid. Er is weinig 

gekend over de geschiktheid om via dergelijke methode data te verzamelen. In de studie 

van Odgers et al. (2012) werd SSO toegepast door het maken van een virtuele 

wandeling doorheen buurten. Het doel van deze studie was het nagaan of Google Street 

View op een betrouwbare manier de karakteristieken van een buurt kan vastleggen.  
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Het onderzoek van Odgers et al. (2012) eindigde met de conclusie dat deze vorm van 

visual research een betrouwbare en kosteneffectieve manier is om de verschillende 

aspecten van een buurt in kaart te brengen. Deze voordelen worden ook aangehaald in 

het artikel van Rundle et al. (2011). Daarnaast wordt ook vermeld dat het gebruik van 

Google Street View de kwaliteitscontrole vergemakkelijkt.  

Hoofdstuk 3: Het opstellen van een Best Practice 

3.1 Visual research in onderzoek naar sociaal kapitaal 

3.1.1 Verschillende vormen van visual research 

In alle geïncludeerde studies wordt een bepaalde methode van visual research 

toegepast. Methodes die aan bod komen zijn photo elicitation, photovoice, participatory 

photo mapping en het gebruik van Google Street View. Hieronder wordt de toepassing 

van de verschillende vormen van visual research, van de geïncludeerde studies, 

beschreven. 

3.1.1.1 Photo elicitation 

Photo elicitation, een techniek die bepaalde gelijkenissen met photovoice vertoont, werd 

in vijf van de geselecteerde studies uitgevoerd. Bij photo elicitation wordt 

beeldmateriaal gebruikt tijdens een interview. De beelden kunnen een verschillende 

oorsprong hebben. Sommige onderzoekers kiezen ervoor om zelf foto’s te maken of 

schakelen derden in. Hier wordt gesproken van theory driven photo elicitation (Clark-

Ibanez, 2004). Het gebruik van bestaande beelden is ook een optie.  

In 1989 voerde Schwartz een onderzoek uit naar de aard van de veranderingen die 

plaatsvonden in de boerengemeenschap Waucoma. Om dit onderzoek tot stand te 

brengen, nam de auteur zelf foto’s in combinatie met veldnotities. Later werd dit 

gebruikt tijdens de interviews met de boerenfamilies.  

Een meer inductieve onderzoeksbenadering kan bereikt worden door autodriven photo 

elicitation, waarbij de participanten verzocht worden om zelf foto’s te maken (Clark-

Ibanez, 2004). Deze techniek is vergelijkbaar met photovoice.  
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Een voorbeeld van autodriven photo elicitation is de studie van Robertson (2005) 

waarin de ontspanningsmogelijkheden van jongeren, die leven in een afgelegen buurt, 

onderzocht werden. Er werd van start gegaan met een interview, vervolgens namen de 

participanten foto’s en werd er afgerond met interviews waarin enkele beelden 

besproken werden. Ook in de studie van Clark-Ibanez (2004), waarin nagegaan werd op 

welke manier het schoolleven van jongeren beïnvloed wordt door hun thuissituatie, 

werd gebruik gemaakt van een dergelijke methode.  

Moore et al. (2008) passen ook een vorm van autodriven photo elicitation toe. In de 

studie wordt het echter benoemd als self-directed photography, een participatieve 

onderzoeksmethode. Hierbij namen participanten foto’s van zowel positieve als 

negatieve aspecten in hun omgeving om op deze manier meer inzicht te krijgen in hoe 

de deelnemers hun omgeving waarnemen, begrijpen en interpreteren. Daarnaast zorgt de 

methode ervoor dat sociale of ruimtelijke relaties binnen het centrum van de stad kan 

verkend worden. 

3.1.1.2 Photovoice  

Photovoice werd in zes van de geïncludeerde studies toegepast. Participanten kregen de 

kans om zelf foto’s of tekeningen te maken die nadien tijdens een interview besproken 

werden. Gotschi et al. (2009) gebruikten deze techniek om inzicht te krijgen in het 

sociaal kapitaal en de groepsdynamiek van groepen landbouwers. Dergelijke methode 

werd ook toegepast in de studies van Morrow (2000; 2001). Het eerste onderzoek 

handelde over de manier waarop sociaal kapitaal een invloed kan uitoefenen op de 

gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. In de tweede studie werden de 

perspectieven van jongeren op hun sociale context, hun omgeving en de implicaties 

voor hun algemeen welzijn onderzocht. Telkens was er een groep van 12-13 jarigen en 

een groep jongeren van 14-15 jaar oud. De jongste participanten werden gevraagd om 

tekeningen te maken, de oudere deelnemers namen foto’s. De auteur koos er in beide 

studies voor om de door de participanten gemaakte beelden te bespreken tijdens een 

groepsdiscussie (Morrow, 2000; Morrow, 2001).  
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Ornelas et al. (2009) gingen met behulp van photovoice op zoek naar de percepties van 

Afro-Amerikaanse mannen over factoren die hun eigen gezondheid en die van de 

gemeenschap beïnvloeden. Tijdens de discussie maakten ze gebruik van de Freirean-

based critical dialogue technique met als doel het identificeren, reflecteren en handelen 

over gezondheidsgerelateerde onderwerpen binnen een gemeenschap. Castleden & 

Garvin (2008) daarentegen voerden een evaluatie uit van photovoice in het kader van 

Community Based Participatory Research. In de studie van Haque en Rosas (2010) 

werd photovoice gecombineerd met een andere techniek, namelijk concept mapping. Dit 

is een participatieve mixed-method techniek waarbij ideeën en gedachten in groep 

georganiseerd en voorgesteld worden. Aan de hand van deze twee participatieve 

methodes trachtten ze inzicht te krijgen in de relatie tussen gezondheid en sociale 

omgeving (Haque & Rosas, 2010). 

De studie van Allen (2012) gaat na hoe visual research gebruikt kan worden om het 

leven van zwarte mannen uit de middenklasse te bestuderen. Hiervoor werd participant 

photography toegepast, een synoniem voor photovoice, waarbij de participanten zelf 

foto’s namen. Vervolgens vonden drie interviews plaats, waarin onder meer de 

levensgeschiedenis van de deelnemers, hun ervaringen en de foto’s aan bod kwamen. 

Tot slot werden veldobservaties uitgevoerd die gecombineerd werden met de verkregen 

data uit de interviews. Cannuscio et al. (2009) combineerden photovoice en photo 

elicitation in de studie naar het verband tussen visuele methodologie en epidemiologie. 

Tijdens de eerste fase van het onderzoek werd de photo elicitation techniek toegepast en 

namen de onderzoekers zelf foto’s. Vervolgens vond photovoice plaats en namen 

participanten foto’s, die achteraf tijdens een interview besproken werden. De laatste 

fase van de studie bestond uit wandelinterviews, waarbij de onderzoekers en 

participanten samen op stap gingen en foto’s namen. 

3.1.1.3 Participatory Photo Mapping 

De studie van Dennis Jr. et al. (2009) werd uitgevoerd met behulp van Participatory 

Photo Mapping (PPM). Het doel van dit onderzoek was het beschrijven van de 

toepassing en de bruikbaarheid van PPM in de studie naar de impact van plaatsen op de 

gezondheid van kinderen. Bij PPM wordt het gebruik van narratieve interviews, digitale 

hulpmiddelen en participatief onderzoek gecombineerd.  
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Onderling samenhangende aspecten worden op een geïntegreerde manier bestudeerd. 

Dennis Jr. et al. (2009) voerden hun onderzoek in vier stappen uit. Eerst namen de 

participanten foto’s van hun eigen buurt. Vervolgens werden interviews afgenomen, 

daarna werden de kwalitatieve en kwantitatieve informatie van een geografische buurt 

gecombineerd. Als laatste werden er stappen voor het beleid beschreven (Dennis Jr. et 

al, 2009). 

3.1.1.4 Google Street View 

In de studie van Odgers et al. (2012) maakten de beoordelaars een virtuele wandeling 

doorheen 120 buurten van Engeland en Wales en observeerden ze een aantal items. 

Deze items werden gecodeerd aan de hand van een reeks pijlers, waaronder lichamelijke 

gezondheid, verval, gevaar, veiligheid en het percentage groene ruimtes aanwezig in een 

buurt. Naast observaties werd er door middel van een schriftelijke enquête bij de 

buurtbewoners naar de problemen en gevaren in de buurt gevraagd. Aan de hand van 

geo-demografische discriminatoren werd de sociaal-economische status van een buurt 

getest en onderverdeeld in vijf afzonderlijke homogene groepen (rijken, stedelijke 

welvaart, het comfortabel hebben, bescheiden, zwaar te verduren). Uit de studie komt 

naar voor dat er een hoog niveau van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is. De auteurs 

concluderen dat het gebruik van Google Street View een kosteneffectieve en 

betrouwbare manier is voor het verzamelen van informatie over buurten (Odgers et al., 

2012). 

3.1.2 Beschrijving van voorgaande visuele studies rond sociaal kapitaal 

Vier van de geïncludeerde onderzoeken vonden plaats in Groot-Brittannië, twee werden 

uitgevoerd in Canada en één in Afrika (Mozambique). De overige zes onderzoeken 

speelden zich af in de Verenigde Staten. Van één studie werd de setting niet duidelijk 

weergegeven. 
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3.1.2.1 Steekproef 

De steekproefgrootte en de methode van sampling zijn belangrijke elementen van een 

onderzoek. In tien van de 14 geïncludeerde artikels werd non-probability sampling 

toegepast, waarvan zes artikels kozen voor convenience sampling (Schwartz, 1989; 

Morrow, 2001; Clark-Ibanez, 2004; Robertson, 2005; Moore et al., 2008; Haque & 

Rosas, 2010). Convenience en sneeuwbal sampling werden gecombineerd in de studie 

van Cannuscio et al. (2009). In de studie van Gotshi et al. (2009) werd, net als in het 

onderzoek van Ornelas et al. (2009) en Odgers et al. (2012), gebruik gemaakt van een 

subsample. Dit betekent dat de participanten uit de steekproef van een voorgaande 

studie werden gerekruteerd. Twee studies hanteerden probability sampling, wat een 

sterkere vorm van sampling is.  

Castleden & Garvin (2008) selecteerden hun steekproef aan de hand van gestratificeerde 

sampling in combinatie met sneeuwbal sampling. In drie artikels werd de methode van 

sampling niet duidelijk weergegeven (Morrow, 2000; Dennis Jr. et al., 2009; Allen, 

2012).  

De grootte van de steekproeven varieerde sterk, deels afhankelijk van het doel van de 

studie. Zo werden in het onderzoek van Odgers et al. (2012) over Google Street view 

120 buurten onderzocht. In twee studies werden groepen van mensen geïncludeerd. Bij 

Gotschi et al. (2009) bedroeg de steekproef drie groepen van participanten, waarbij elke 

groep tussen de 11 en 35 leden telde. Schwartz (1989) had vijf participerende gezinnen, 

met één tot acht personen per gezin. De overige 11 studies includeerden gemiddeld 50 

participanten. Morrow (2001) had met 102 personen het grootste aantal deelnemers in 

haar studie. Met 12 participanten had het onderzoek van Ornelas et al. (2009) de 

kleinste groep participanten.   

3.1.2.2 Tijdsaspect  

In vijf van de geïncludeerde artikels werd de exacte duur van het gehele onderzoek 

vermeld. In twee studies duurde het onderzoek tien maanden, terwijl dit in de andere 

studies respectievelijk vier, zes en twaalf maanden bedroeg. Dit maakt een gemiddelde 

termijn van 8,4 maanden per studie (Schwartz, 1989; Castleden & Garvin, 2008; 

Gotschi et al., 2009; Ornelas et al., 2009; Allen, 2012).  
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De gemiddelde duur van de interviews varieerde van één tot twee uur (Cannuscio et al., 

2009; Ornelas et al., 2009; Allen, 2012). In de studie van Schwartz (1989) duurde een 

interview langer, gemiddeld tweeëneenhalf tot vijf uur. Dit in tegenstelling tot de studie 

van Clark-Ibanez (2004) waar de tijdsduur van een interview gemiddeld 30 minuten tot 

één uur bedroeg. Odgers et al. (2012) hadden gemiddeld 17 minuten nodig voor het 

uitvoeren van een virtuele wandeling met behulp van Google Street View.  

3.1.2.3 Hulpmiddel 

Verschillende instrumenten kunnen gebruikt worden om foto’s te nemen. Een 

wegwerptoestel of een digitale camera zijn mogelijke opties (Morrow, 2000, 2001; 

Clark-Ibanez, 2004; Robertson, 2005; Castleden & Garvin, 2008; Moore et al. 2008; 

Cannuscio et al., 2009; Gotschi et al., 2009; Ornelas et al., 2009; Allen, 2012).  

Beiden hebben voor- en nadelen. Zo werd in de studie van Allen (2012) vastgesteld dat 

er rekening gehouden moet worden met culturele aspecten. Eerst werd de studie 

uitgevoerd met een wegwerpcamera. Na afloop bleek dat jongens weinig gebruik 

maakten van het toestel, omdat dit als niet cool werd beschouwd. Nadien werd de studie 

opnieuw uitgevoerd met een digitale camera en waren meer participanten bereid om aan 

het onderzoek deel te nemen. Digitale fototoestellen zijn een stuk duurder, maar er 

kunnen wel meer foto’s genomen worden zonder dat dit extra kosten met zich 

meebrengt.  

Slechts één studie beschrijft het gebruik van een logboek. Het is een handig instrument 

dat bij het afnemen van de foto’s gebruikt wordt. In het logboek dienden de 

participanten volgende elementen in te vullen: tijdstip, datum, locatie en een korte 

beschrijving van de foto. Het bijhouden van een logboek verschaft, zowel voor de 

onderzoeker als voor de participant, basisinformatie die tijdens het interview gehanteerd 

kan worden (Moore et al., 2008).  

3.1.2.4 Foto’s 

Het aantal foto’s waarmee men aan de slag ging, werd vermeld in zeven artikels en 

varieerde heel erg per onderzoek. In de studie van Gotschi et al. (2009) werden de 

participanten verzocht om op drie verschillende tijdstippen telkens 27 foto’s te maken. 

Dit maakt een totaal van 81 beelden per groep of 243 foto’s in het totaal (n = 3).  
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Haque & Rosas (2010) maakten gebruik van 77 foto’s in het totaal. Daarnaast zijn er de 

onderzoeken van Morrow (2000, 2001) die beide ongeveer 100 foto’s in het totaal 

opleverden. In de studie van Robertson (2005) mocht elke participant twee foto’s 

selecteren om deze tijdens het interview te bespreken, wat neerkomt op 30 foto’s in 

totaal (n = 15). Als laatste zijn er de studies van Moore et al. (2008) en Allen (2012) die 

er bovenuit springen met respectievelijk een totaal van ongeveer 1894 en 700 foto’s. 

Het grote aantal foto’s kan in de studie van Allen (2012) verklaard worden door het feit 

dat deze studie gebruik maakte van digitale fototoestellen. 

3.1.2.5 Interview 

De interviews werden individueel of in groepsverband afgenomen. In de studies van 

Robertson (2005), Castleden & Garvin (2008), Moore et al. (2008); Cannuscio et al. 

(2009) en Allen (2012) werden de interviews individueel uitgevoerd. Dit in 

tegenstelling tot de onderzoeken van Schwartz (1989), Morrow (2000), Morrow (2001), 

Dennis Jr. et al. (2009), Gotschi et al. (2009) en Ornelas et al. (2009), waar geopteerd 

werd voor groepsdiscussies. Een andere mogelijkheid is het combineren van deze twee 

methodes, wat plaatsvond in de studie van Haque & Rosas (2010). Sommige 

participanten werden individueel geïnterviewd, maar dit in het bijzijn van hun ouders en 

broers of zussen (Clark-Ibanez, 2004). Een voordeel van een groepsdiscussie is dat in 

beperkte tijd heel wat informatie gegenereerd kan worden. Een nadeel hiervan is echter 

dat het perspectief van sommige participanten minder of helemaal niet aan bod komt 

(Morrow, 2000; Morrow, 2001; Clark-Ibanez, 2004; Dennis Jr. et al., 2009; Ornelas et 

al., 2009).  

De meeste studies maakten gebruik van open of ongestructureerde interviews, enkel 

Castleden & Garvin (2008) en Moore et al. (2008) hanteerden semi-gestructureerde 

interviews met open vragen. Nadien werden de interviews door alle onderzoekers 

gecodeerd en getranscribeerd. Enkel Ornelas et al. (2009) beschreven het gebruik van 

een softwareprogramma voor de verdere data-analyse, namelijk ATLAS.ti (2003). 
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3.1.2.6 Operationalisering van sociaal kapitaal 

De manier van het operationaliseren van sociaal kapitaal is verschillend in de 14 

onderzoeken. Schwartz (1989) koos ervoor om foto’s van de gebouwen en de fysieke 

omgeving van Waucoma te combineren met observaties van het dagelijkse leven. In de 

onderzoeken van Morrow (2000; 2001) en Clark- Ibanez (2004) mochten de 

participanten de zaken die voor hen van belang waren, vastleggen op foto. Thema’s die 

hierbij aan bod kwamen zijn onder meer: perceptie van de eigen buurt, vuile plaatsen en 

omgeving, vrienden en familie, eigen huis en straat, huis van vrienden, 

ontmoetingsplaatsen, schoolomgeving, parken, stedelijke bezienswaardigheden, 

werkomgeving, speelgoed en huisdieren. Vooral foto’s van mensen of zaken met een 

sociale binding kwamen frequent voor (Morrow, 2000; Morrow, 2001; Clark-Ibanez, 

2004). 

In de studie van Robertson (2005) lag de nadruk op de recreatiemogelijkheden van de 

jongeren. Sport, ontspanning (lezen en verzorgen van huisdieren) en passieve (tv kijken 

en muziek beluisteren), schoolgerelateerde en sociale activiteiten met vrienden en 

familie werden gefotografeerd. Een ander onderzoek vroeg de participanten om beelden 

te maken van plaatsen, activiteiten of dingen die volgens hen een positieve of negatieve 

invloed uitoefenen op hun gezondheid en welzijn (Castleden & Garvin, 2008). In de 

studie van Cannuscio et al. (2009) werd deze methode gecombineerd met foto’s van de 

onderzoekers die hoofdzakelijk handelden over de aanwezigheid van vuilnis en de 

zichtbare aspecten van de buurt zoals graffiti, reclame, groene zones, … . Sociale en 

ecologische aspecten van de buurt werden door de participanten gefotografeerd in de 

studie van Moore et al. (2008). Terwijl Gotshi et al. (2009) hun deelnemers vroegen om 

foto’s te maken van hun dagelijkse activiteiten waarbij mensen, dingen, plaatsen en 

situaties aan bod kwamen. In de studie van Denis Jr. et al. (2009) werden door de 

deelnemers foto’s genomen van openbare ruimtes, zoals parken of speeltuinen en 

plaatsen gerelateerd met voedsel, zoals restaurants of markten. De participanten van het 

onderzoek van Ornelas et al. (2009) kregen een lijst met foto-opdrachten. De opdrachten 

waren verschillend voor deelnemers afkomstig van stedelijke en landelijke 

gemeenschappen.  
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De meest gefotografeerde zaken binnen deze studie waren: gemeenschapsinstellingen, 

zoals begraafplaatsen, ziekenhuizen of kerken; ongezonde producten, zoals drugs, 

alcohol of vleesproducten met hoog vetgehalte en verlaten auto’s of gebouwen. In de 

studie van Haque & Rosas (2010) werden hoofdzakelijk beelden vastgelegd  in verband 

met veiligheid, opleiding, buurtomgeving, trots, de samenleving, bezienswaardigheden, 

nood aan sociale steun en bescherming en verbeterpunten voor de gezondheid. 

Vervolgens werden deze beelden beoordeeld op basis van belangrijkheid voor 

gezondheid en welzijn en op basis van potentiële acties om het probleem aan te pakken. 

Dit gebeurde aan de hand van twee vijf-punt Likertschalen (Haque & Rosas, 2010). In 

de studie van Odgers et al. (2012) werden aspecten van lichamelijke gezondheid, verval, 

gevaar, veiligheid en percentage aan groene ruimte bestudeerd met behulp van Google 

Street View. De laatste studie is van Allen (2012). Hij verzocht de deelnemers foto’s te 

maken van hun eigen sociale leven, waaronder volgende beelden werden vastgelegd: het 

schoolleven, meisjes, het kerkelijk leven en illegale markten.  

Algemeen kan besloten worden dat de meeste auteurs hun participanten vragen om 

foto’s te nemen van dingen die voor henzelf belangrijk zijn of die verband houden met 

hun sociaal leven. Thema’s die vaak terugkwamen zijn vrienden en familie, openbare 

ruimtes en fysieke aspecten van de omgeving. 

3.1.3 Voordelen 

Door het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethodes kunnen bepaalde fenomenen 

vanuit verschillende invalshoeken onderzocht worden en kunnen de deelnemers hun 

mening uiten. Kwalitatieve onderzoeksmethodes in de vorm van visual research zorgen 

voor een visuele benadering om kwaliteit van leven en dagelijkse ervaringen van 

participanten te begrijpen (Morrow, 2001). De voordelen van visual research worden 

per techniek uitgeschreven. 
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3.1.3.1 Photo elicitation 

De photo elicitation techniek wordt frequent toegepast in onderzoek bij jongeren. Het 

helpt hen hun vaardigheden te ontwikkelen, zoals het nemen van foto’s en verbale 

communicatie tijdens interviews. Jongeren worden op deze manier actief betrokken bij 

het dataverzamelingsproces. Ze kunnen vrij hun mening uiten buiten de formele en 

gecontroleerde setting, wat positieve resultaten oplevert (Clark-Ibanez, 2004; 

Robertson, 2005).  

Voordelen van autodriven photo elicitation zijn onder meer de flexibiliteit van de 

methode en het feit dat data op een creatieve manier gegenereerd kan worden (Clark-

Ibanez, 2004; Moore et al., 2008). Participanten hebben de vrijheid om te fotograferen 

wat ze willen en wanneer ze dit willen. Bijgevolg worden de onderzoeksonderwerpen 

grotendeels door de participanten bepaald (Moore et al., 2008). Het gebruik van foto’s 

tijdens een interview vergroot de spontaniteit bij de participanten (Schwartz, 1989; 

Clark-Ibanez, 2004). Het bevordert zelfrespect, autonomie en competenties waardoor de 

participant empowered wordt. Deze vorm van visual research leidt tot gedachten en 

reacties die in klassieke interviews minder of zelfs helemaal niet aan bod komen. 

Gedachten, gevoelens en overtuigingen over hun omgeving, zaken, gebouwen en straten 

worden vlotter meegedeeld (Schwartz, 1989; Clark-Ibanez, 2004; Moore et al., 2008).  

De nadruk ligt voornamelijk op de foto’s en minder op de interviewer waardoor  het 

vreemde gevoel van een interview verdwijnt (Schwartz, 1989; Clark-Ibanez, 2004). 

Daarnaast zullen participanten zich meer focussen en beschrijvend zijn (Robertson, 

2005). Foto’s kunnen meer informatie geven over de aard van de activiteiten, de andere 

participanten en de setting (Clark-Ibanez, 2004; Robertson, 2005). In combinatie met 

traditionele data wordt de mogelijkheid om het leven van de leden van een 

gemeenschap beter te begrijpen, vergroot (Schwartz, 1989). De studie van Moore et al. 

(2008) geeft als bijkomend voordeel aan dat photo elicitation ervoor zorgt dat verkeerde 

interpretaties worden vermeden, dit door de toepassing van triangulatie van 

verschillende methodes. Dit wordt onder meer bepaald door de combinatie van foto’s, 

het bijhouden van een logboek en interviews. De foto’s kunnen aspecten aan het licht 

brengen die voor de onderzoeker onzichtbaar, maar voor de participant vanzelfsprekend 

zijn (Clark-Ibanez, 2004).  



31 

 

Zowel de onderzoeker als de participant kunnen kennis bijbrengen. Daarnaast kan het 

nemen van foto’s ertoe leiden dat de deelnemers nieuwe inzichten krijgen of hun 

meningen wijzigen. De ongelijke machtsverhouding tussen de participant en de 

onderzoeker wordt ook hier geneutraliseerd. De participant krijgt meer controle in het 

onderzoek (Moore et al, 2008). Deze methode kan bovendien het beleid en de diensten 

veranderen in het voordeel van de participant. Daarnaast worden door het gebruik van 

foto’s discussies bevorderd en kunnen contrasten en spanningen onder de participanten 

in groepsinterviews aan het licht gebracht worden (Robertson, 2005). 

3.1.3.2 Photovoice 

De techniek photovoice produceert niet enkel gegevens voor het onderzoek zelf. Het is 

tevens een succesvolle manier om participanten te stimuleren om actief aan het 

onderzoek deel te nemen (Morrow, 2001; Allen, 2012). In heel wat studies wordt de 

relatie tussen sociaal kapitaal en gezondheid onderzocht bij kinderen en jongeren 

(Morrow, 2000; Morrow, 2001; Dennis Jr. et al., 2009). Door het gebruik van 

photovoice kunnen jongeren hun behoeften beter in kaart brengen (Morrow, 2000). Één 

studie combineerde photovoice met concept mapping. Dit is een innovatieve, 

gestructureerde beeldvormingstechniek die een conceptueel kader biedt voor de manier 

waarop mensen naar iets kijken (Haque & Rosas, 2010).  

In de geïncludeerde studies worden een aantal voordelen beschreven. Er wordt 

aangegeven dat het goedkoop, makkelijk uitvoerbaar en leuk is. Daarnaast wordt ook de 

creativiteit gestimuleerd (Castleden & Garvin, 2008). Visuele gegevens worden 

gegenereerd en vormen de basis voor een gesprek. Participanten slagen er hierdoor beter 

in hun eigen ervaringen en gedachten bespreekbaar te maken. Op deze manier wordt 

meer inzicht verkregen in de problematiek en zorgt de combinatie van woorden en 

beelden ervoor dat eventueel foute interpretaties vermeden worden. Daarnaast gaat 

beeldmateriaal de data verrijken en discussies stimuleren over maatschappelijke 

kwesties. Het kan zowel de onderzoeker als de deelnemer een nieuw referentiekader 

bieden (Morrow, 2001; Cannuscio et al., 2009; Gotschi et al., 2009; Ornelas et al. 2009; 

Haque & Rosas, 2010).  



32 

 

Doordat de participanten zelf de foto’s hebben genomen en zo deels vertrouwd zijn met 

het onderzoeksonderwerp, voelen ze zich goed voorbereid voor het interview en blijven 

ze gefocust (Cannuscio et al., 2009; Haque & Rosas, 2010). Een volgend voordeel van 

deze techniek is de gelijkwaardige verdeling van macht tussen participant en 

onderzoeker (Morrow, 2001). De participanten worden beschouwd als actieve 

deelnemers. Ze krijgen een stem, hun gedachten worden verduidelijkt en ze worden 

aangemoedigd om delicate aspecten bespreekbaar te maken (Gotschi et al., 2009). 

Hierdoor gaan participanten meer nadenken over hun eigen gemeenschap en worden ze 

aangemoedigd om maatschappelijke aspecten en culturele fenomenen aan te geven die 

voor hen belangrijk zijn (Morrow, 2001; Ornelas et al., 2009; Allen, 2012).  

Bijgevolg hebben ze invloed op de probleemstelling, de methodologische 

ontwikkelingen, de data-collectie, de analyse en het communiceren van bevindingen. 

Doordat de deelnemers zelf mogen bepalen wat van belang is en kennis en ervaring 

kunnen bijbrengen, helpen ze de onderzoeker een bredere kijk te krijgen op een aantal 

fenomenen. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid van besluitvorming 

gedeeld. Ze worden als het ware mede-onderzoekers. Kortom, een gevoel van 

betrokkenheid en vertrouwen wordt gecreëerd (Morrow, 2001; Ornelas et al., 2009; 

Allen, 2012).  

Met behulp van deze techniek kunnen ook problematische buurten geïdentificeerd 

worden. Bijgevolg kunnen ideeën voor de aanpak van problemen door de participanten 

meegedeeld worden (Morrow, 2001). De verhalen en beelden van de participanten 

kunnen gedeeld worden met beleidsmakers en anderen (Gotschi et al., 2009; Ornelas et 

al., 2009). Dit kan het sociaal beleid er attent op maken om gezondheidsongelijkheden 

aan te pakken en er kan aandacht besteed worden aan het welzijn van de participanten 

(Morrow, 2000). Er wordt gebouwd aan de capaciteiten van een gemeenschap en het 

bevordert de implementatie van een cultureel bevorderend onderzoek in een 

gemeenschap (Castleden & Garvin, 2008). 

 

 

 



33 

 

3.1.3.3 Participatory Photo Mapping 

Een andere vorm van visual research is de toepassing van PPM. Dit levert in de studie 

van Dennis Jr. et al. (2009) een aantal voordelen op. PPM helpt bij het begrijpen en het 

aanpakken van de relatie tussen gezondheid en de buurt. Deze techniek produceert een 

zo volledig mogelijk beeld van de ervaren gezondheid en de buurten. Het is een 

gebruiksvriendelijke en leuke methode die makkelijk te beheersen is. Daarnaast biedt 

het de participanten de mogelijkheid om zich gewaardeerd en zich serieus genomen te 

voelen. Het helpt jongeren tevens in het verkennen van abstracte vragen, van wat ze 

opvallend vinden in bepaalde buurten en laat de jongeren hun stem horen. De 

participanten kunnen zich op diverse manieren uiten. Daarnaast lokt het verschillende 

gegevens uit die afkomstig zijn van verschillende participanten (Dennis Jr. et al., 2009). 

3.1.3.4 Google Street View  

Bij toepassing van Google Street View kunnen er op een onopvallende manier data van 

een buurt verzameld worden. Daarnaast wordt door het gebruik van deze online tool 

meer inzicht verkregen in de bestudeerde buurten. De online SSO-methode kan door 

twee of meerdere beoordelaars op een betrouwbare wijze beoordeeld worden (Odgers et 

al., 2012). Dit draagt op een positieve manier bij aan de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

3.1.4 Nadelen 

Visual research brengt ook enkele nadelen met zich mee. Zo is het bespreken van foto’s 

in groep niet altijd positief. Sommige participanten kunnen hun mening niet voldoende 

uiten, waardoor hun perspectief minder of helemaal niet aan bod komt (Morrow, 2000; 

Morrow, 2001; Clark-Ibanez, 2004). Een ander aspect dat in de studie van Schwartz 

(1989) werd aangehaald, is dat foto’s op zich weinig informatie geven. Het zijn de 

bespreking en de analyse van de foto’s die informatie opleveren. De specifieke nadelen 

van visual research zullen per techniek toegelicht worden. 
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3.1.4.1 Photo elicitation 

Moore et al. (2008) geven als een belangrijk nadeel van deze vorm van visual research 

aan, dat niet alle stedelijke problemen weergegeven en begrepen kunnen worden door 

middel van deze techniek. Zo kan een aantal aspecten gevoelig liggen (criminaliteit en 

anti-sociaal gedrag), persoonlijk (familie en vrienden) of niet visueel van aard zijn 

(geluid en luchtvervuiling), waardoor het in beeld brengen bemoeilijkt wordt. In de 

studie van Clark-Ibanez (2004) wordt het moeilijk vinden van een evenwicht in het 

genereren van data en het meeleven met de participanten als een nadeel beschreven. Er 

kunnen ook moeilijkheden ervaren worden met betrekking tot geheimhouding, ethische 

verantwoording en veiligheidsaspecten (Clark-Ibanez, 2004; Moore et al., 2008). 

Daarnaast houdt deze methode een grotere uitdaging in dan een gewoon interview. Dit 

is zowel van toepassing op de onderzoeker als de participant met betrekking tot het 

uitvoeren en analyseren van het onderzoek. Een ander nadeel is de financiële kost en 

organisatie die verbonden zijn met deze techniek (Clark-Ibanez, 2004). Moeilijkheden 

kunnen ondervonden worden bij het verkrijgen van de toestemming van instellingen 

voor het rekruteren van participanten. Tot slot kunnen de participanten die autodriven 

photo elicitation toepassen problemen ervaren bij het gebruik van een camera (Clark-

Ibanez, 2004). Robertson (2005) vermeldt dat participanten angstig of bezorgd kunnen 

zijn om details van de context van de foto’s te delen. Als laatste is het noodzakelijk dat 

de onderzoeker tijdens het interview er zich steeds van bewust is dat een foto slechts 

een momentopname is, beperkt in tijd en ruimte (Moore et al., 2008). 

3.1.4.2 Photovoice 

Uit de studie van Haque & Rosas (2010) wordt als een beperking van deze methode 

meegedeeld dat er vaak beperkte generaliseerbaarheid is van de resultaten. Dit kan 

verklaard worden door het feit dat de verzamelde data bij deze methodologie meestal 

contextspecifiek is. Daarnaast wordt aangegeven dat photovoice tijds- en 

arbeidsintensief is, zowel voor de participanten als voor de onderzoekers (Castleden & 

Garvin, 2008; Haque & Rosas, 2010). In de studie van Castleden & Garvin (2008) 

worden de grenzen van het waarneembare als een beperking meegedeeld. Vervolgens 

kunnen ook het seizoen en het weer een invloed uitoefenen op de keuze van de foto’s en 

onderzoeksresultaten.  
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Het gebruik van bepaalde materialen en middelen, zoals een fototoestel vraagt 

voldoende oefening. Tot slot kunnen deelnemers moeilijkheden ervaren om niet tastbare 

aspecten of kwesties te fotograferen (Castleden & Garvin, 2008). Bij foto’s wordt 

hoofdzakelijk aandacht besteed aan fysieke aspecten. De nadruk ligt dan ook op het 

onderzoeken van de omgeving en niet op het individu. Een foto is een momentopname, 

wat een éénzijdig beeld creëert, terwijl buurten dynamisch zijn (Cannuscio et al., 2009; 

Gotschi et al., 2009). 

Onderzoekers moeten er zich van bewust zijn dat zij de participanten kunnen 

beïnvloeden door richting te geven aan wat gefotografeerd moet worden. Te duidelijke 

aanwijzingen, zoals een lijst met de te fotograferen onderwerpen, zorgen ervoor dat 

participanten beïnvloed worden in hun bijdrage aan het onderzoek (Ornelas et al., 2009; 

Allen, 2012).De studie van Allen (2012) geeft aan dat er rekening moet gehouden 

worden met een aantal ethische overwegingen. Ten eerste (1) moet het recht op privacy 

van de participant gerespecteerd worden, ook al is het nemen van foto’s in het openbaar 

legaal. Tevens (2) is er steeds een informed consent nodig van de personen die de 

beelden vastleggen. Belangrijk (3) is het garanderen van de veiligheid van de personen 

die op de foto’s te zien zijn. Het gevaar bestaat immers dat personen of dingen die op de 

foto’s staan, gestigmatiseerd zullen worden. Daarom wordt vaak gekozen voor foto’s 

die sociaal acceptabel zijn (Cannuscio et al., 2009; Gotschi et al., 2009; Allen, 2012).  

Naast de onderzoekers moeten ook de participanten zelf kunnen beschikken over hun 

foto’s (Cannuscio et al., 2009; Gotschi et al., 2009; Allen, 2012). Deze methodiek kan 

mensen empoweren, maar kan in sommige gevallen ook het tegenovergestelde effect 

hebben (Allen, 2012). 

3.1.4.3 Participatory Photo Mapping 

De nadelen van PPM zijn onder meer technische, pragmatische en ethische 

beperkingen. Welke dit precies zijn, wordt niet duidelijk weergegeven in de studie van 

Dennis Jr. et al. (2009).  
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3.1.4.4 Google Street View 

De uitvoering van visual research met behulp van Google Street View heeft ook enkele 

beperkingen. Zo kunnen een aantal belangrijke sociale processen, zoals collective 

efficacy niet vastgesteld worden met deze techniek. Een tweede groot nadeel is het feit 

dat de datum en het tijdstip, waarop de beelden gemaakt werden, niet gekend zijn. Ook 

de interpretatie van wanorde is niet eenvoudig en kan beïnvloed worden door kennis 

van de buurt, leeftijd, etniciteit,… . Daarnaast zijn minimale tekenen van fysieke 

wanorde, zoals sigarettenpeuken of naalden niet zichtbaar. Tot slot wordt de 

generaliseerbaarheid van de resultaten in het onderzoek in vraag gesteld (Odgers et al., 

2012).  Ook de studie van Rundle et al. (2011) vermeldt een aantal barrières in verband 

met het gebruik van Google Street View. Zo kunnen niet alle aspecten van een buurt 

worden weergegeven door het gebruik van deze methodiek, alsook het feit dat het om 

een momentopname gaat. Ook veranderingen in de buurt kunnen niet altijd worden 

weergegeven door het gebruik van Google Street View. 

3.2 Best Practice 

Aan de hand van de informatie verzameld uit de eerder gevoerde studies, werd een best 

practice opgesteld, die als handleiding kan dienen voor het uitvoeren van een 

kwalitatief onderzoek naar sociaal kapitaal met behulp van visual research.  

In deze handleiding worden de verschillende toepassingen beschreven die gebruikt 

kunnen worden voor het onderzoek. Op deze manier wordt getracht een zo volledig 

mogelijk beeld te geven van visual research. Daarnaast wordt nog een aantal praktische 

mogelijkheden besproken, waaronder het soort interview dat afgenomen kan worden, de 

hulpmiddelen die hierbij gebruikt kunnen worden alsook enkele praktische richtlijnen. 

Naam best practice: Visual research van sociaal kapitaal in buurten 

Omschrijving: Sociaal kapitaal kwalitatief in beeld brengen met behulp van visual  

                          research 
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Mogelijke toepassingen:  

Techniek Inhoud  Tijdsaspect Budget Inbreng  

participanten 

Doelgericht 

Photo 

elicitation 

Foto’s genomen 

door de 

onderzoeker en 

besproken tijdens 

een interview 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Photovoice  Foto’s genomen 

door de 

participanten en 

besproken tijdens 

een interview 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

PPM Beeldmateriaal 

geografisch in 

kaart brengen met 

digitale 

hulpmiddelen 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

Google 

Street View 

Virtuele 

wandeling met 

behulp van 

Google Street 

View 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

+: voordeel, positief 

-: nadeel, negatief 

Soorten interviews:  

 Voordeel Nadeel 

Individueel 

interview 

Elke participant kan zijn eigen 

perspectief naar voor brengen 

 

Minder interactie tussen  

verschillende 

participanten 

Focusgroep 

interview 

Veel informatie op korte termijn en 

interactie tussen de verschillende 

participanten 

Niet elke participant kan 

evenveel aan bod komen  
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Hulpmiddelen: 

 Voordeel  Nadeel 

Wegwerpcamera Goedkoop en handig Beperkt in aantal foto’s 

 

Digitale camera Veel foto’s  

 

Hoge kostprijs 

Moeilijk hanteerbaar 

 

Logboek Biedt zowel voor onderzoeker  

als participant basisinformatie tijdens 

het interview  

/ 

 

Mogelijke richtlijnen: 

Sampling methode Convenience sampling 

Steekproef Gemiddeld 50 participanten 

Duur van de studie +/- negen maanden 

Aantal foto’s Afhankelijk van het gebruikte hulpmiddel 

Duur van het interview +/- anderhalf uur 

Vorm van het interview Open en ongestructureerde vragen 

Operationaliseren van 

sociaal kapitaal 

 

 

 

 

 

 

 

* Gebouwen  

* Stedelijke bezienswaardigheden en gemeenschaps-   

   instellingen (begraafplaatsen,  ziekenhuizen of kerken) 

* Ontmoetingsplaatsen en sociale activiteiten 

* Recreatiemogelijkheden 

* Parken en groene zones 

* Fysieke omgeving  

   (straten, vuile omgeving, veiligheid, gevaar)  

* Vrienden en familie 
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Hoofdstuk 4: Onderzoeksmethode 

4.1 Onderzoeksdesign 

In deze thesis wordt een kwalitatief onderzoek in combinatie met visual research 

uitgevoerd. Er wordt geopteerd voor photo elicitation waarbij de beelden door de 

onderzoekers vastgelegd werden. Dit omwille van de haalbaarheid van de studie, 

rekening houdend met het doel, de tijd en het beschikbare budget. De 

onderzoeksmethode is gebaseerd op het gebruik van beelden tijdens een interview 

(Harper, 2002). Er wordt discussie uitgelokt bij de participanten door hen te vragen om 

de geselecteerde foto’s te bespreken en te beoordelen (Barnidge et al., 2011). De 

onderzoekers zijn zich er van bewust dat het zelf nemen van de foto’s de inbreng van de 

participanten verkleint. Er wordt hiermee rekening gehouden in de analyse van het 

onderzoek. Deze vorm van visual research wordt gecombineerd met een focusgroep 

interview, waarbij enkele deelnemers per buurt zullen participeren.  

4.2 Steekproef 

Aan de hand van convenience sampling werden participanten gerekruteerd uit twee 

gedepriveerde en twee niet-gedepriveerde Gentse buurten. In de desbetreffende buurten 

werden clubhuizen voor senioren (55+) gecontacteerd. De onderzoekers brachten een 

bezoek aan de clubhuizen om de studie te duiden en hun medewerking te vragen. Via 

deze weg werden vrijwilligers gezocht om aan het onderzoek deel te nemen. Er werd 

voor deze populatie gekozen omwille van de kans op vrijwillige deelname, hun 

inzichten in de buurten en de vergelijkbaarheid van de leeftijdscategorie. Inclusiecriteria 

om deel te nemen aan het onderzoek waren dan ook het hebben van de volwassen 

leeftijd en het man of vrouw zijn.  

Tijdens het onderzoek werd er rekening gehouden met de ethische aspecten. De 

participanten kregen voor het interview een informed consent (bijlage 3) waarin ze hun 

toestemming konden geven om deel te nemen aan het onderzoek. Op elk moment was 

het mogelijk om uit het onderzoek te stappen. 
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4.3 Setting 

De setting van de studie beperkt zich tot vier Gentse buurten (macroniveau). De buurten 

werden geselecteerd aan de hand van de aanwezigheid van clubhuizen voor senioren en 

op basis van de deelname aan de SWING studie (Hardyns, Vyncke, Pauwels en 

Willems, in progress). De vier geselecteerde buurten zijn: Patershol, Mariakerke 

Centrum, Sint-Amandsberg (Groot Begijnhof) en Ledeberg, waarvan twee 

gedepriveerde (Sint-Amandsberg en Ledeberg) en twee niet-gedepriveerde buurten 

(Patershol en Mariakerke Centrum). De geografische kaarten van de geselecteerde 

buurten zijn te vinden in bijlage 4. 

4.4 Data-collectie 

4.4.1 Proces van beeldname 

Het onderzoek ging van start met het nemen van de foto’s in de geïncludeerde buurten, 

met behulp van een digitaal fototoestel. De verschillende dimensies van sociaal kapitaal 

werden in beeld gebracht. Het weergeven van sociaal kapitaal in beeld bleek geen 

eenvoudige opdracht te zijn. In de eerste buurt (Patijntje) werden heel wat foto’s 

genomen van allerlei zaken die enigszins verband hielden met sociaal kapitaal. Beide 

onderzoekers sloegen een andere weg in en trachtten goede beelden te maken. Achteraf 

besloot het clubhuis om toch niet aan het onderzoek deel te nemen. De resultaten van de 

eerste zoektocht naar beeldmateriaal waren dus niet bruikbaar voor het onderzoek, maar 

het was wel een goede oefening in het fotograferen van sociaal kapitaal. Bij de volgende 

buurten was het al duidelijker wat er gefotografeerd kon worden. Er werden zowel 

positieve als negatieve aspecten van sociaal kapitaal vastgelegd. Er werd ook gezocht 

naar variëteit in de beelden. Zaken als sluikstort en graffiti werden vastgelegd, maar ook 

personen die elkaar ondersteunen of buurtwinkels werden gefotografeerd.  

Beide studenten namen op afzonderlijke wijze foto’s in dezelfde buurten. Op basis van 

de opgestelde best practice werden volgende zaken gefotografeerd: fysieke omgeving, 

ontmoetingsplaatsen en sociale activiteiten, parken en groene zones, 

recreatiemogelijkheden, stedelijke bezienswaardigheden en gemeenschapsinstellingen 

en gebouwen. In het totaal werden 189 foto’s genomen, waaronder 50 beelden in 

Mariakerke Centrum, 45 in Sint-Amandsberg en 47 in zowel Patershol als in Ledeberg. 
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Tijdens het proces van fotoname werd vermeden dat personen herkenbaar op de foto 

staan. Op deze manier werden de veiligheid en privacy van de personen gegarandeerd. 

Er werd een logboek bijgehouden, waarbij vermeld werd waar de foto precies genomen 

werd, wat er gefotografeerd werd, de inhoud van de foto en het tijdstip waarop de foto 

genomen werd. Het logboek is beschikbaar in bijlage 5. Nadien werden alle genomen 

foto’s per buurt vergeleken en besproken. Na overeenkomst tussen de twee studenten 

werd een tiental foto’s gekozen die het meest de verschillende dimensies van sociaal 

kapitaal weergeven. De geselecteerde foto’s per buurt zijn beschikbaar in bijlage 6. De 

zoektocht naar beeldmateriaal duurde in het totaal vijf uur en 52 minuten, wat een 

gemiddelde maakt van 44 minuten per onderzoeker per buurt. 

Tijdens een interview werden de foto’s voorgelegd aan de geïncludeerde participanten. 

Het focusgroep interview bestond uit minimaal twee en maximaal zes participanten per 

buurt. Hierbij werd aan de deelnemers vragen gesteld met betrekking tot sociaal kapitaal 

aan de hand van het beeldmateriaal. Vragen die gesteld werden zijn onder meer: 

“Hebben de elementen die op deze foto zichtbaar zijn een invloed op uw individueel 

leven of uw buurtleven? Hoe ga je hier zelf mee om en hoe wordt er vanuit de buurt 

mee omgegaan?” Het interview werd afgenomen in de clubhuizen van de geselecteerde 

buurten. De interviews duurden gemiddeld 54 minuten. Hierbij waren telkens de twee 

onderzoekers aanwezig. De ene onderzoeker leidde het interview, terwijl de andere 

onderzoeker de observaties nauwkeurig neerschreef. Dit met als doel om de verbale 

communicatie te verrijken met non-verbale communicatie. Beide onderzoekers hadden 

echter inbreng tijdens het gesprek en stelden extra vragen of gaven verduidelijking 

wanneer dit nodig was. Het interview werd digitaal opgenomen waardoor de 

onderzoekers de mogelijkheid hadden om het te herbeluisteren. Dit leidde tot een  meer 

correcte verwerking van de focusgroep interviews. Hierbij werden namen en 

verwijzingen weggelaten, zodat de anonimiteit werd verzekerd. De opnames waren 

enkel beschikbaar voor de onderzoekers en werden na afloop van het onderzoek gewist.  
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4.4.2 Interviews  

In de tweede fase van het onderzoek werden de interviews afgenomen. Er werd telkens 

van start gegaan met een korte voorstelling van de onderzoekers. Aansluitend hierop 

werd het onderwerp van de thesis en het doel van het interview toegelicht. Vervolgens 

werd het begrip sociaal kapitaal verduidelijkt. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek 

met de clubhuizen ondervonden de onderzoekers dat sociaal kapitaal niet altijd goed 

begrepen wordt. Dit wordt bevestigd door Islam et al. (2006) en Morrens (2008) die 

aangeven dat sociaal kapitaal moeilijk eenduidig en nauwkeurig te omschrijven is. Het 

komt onder meer doordat het vaak geassocieerd wordt met geld of status. De term 

kapitaal werd tijdens de interviews dan ook zo weinig mogelijk gebruikt, om eventuele 

misverstanden te vermijden.  

Tot slot werd aan de participanten van de verschillende clubhuizen gevraagd om het 

informed consent formulier te ondertekenen. Nadien werd van start gegaan met het 

eigenlijke interview. Hierbij toonden de interviewers een tiental foto’s van de buurt, 

gerelateerd aan sociaal kapitaal, aan de participanten. Er werd gemiddeld een vijftal 

minuten uitgetrokken per foto. Over sommige beelden werd ook langer of minder lang 

gediscussieerd.   

Het interviewen in groepsverband is een spontane manier van dataverzameling. De 

verschillende participanten hadden elk hun eigen mening en visie op de feiten. Door 

onderlinge discussies en besprekingen hieromtrent, kwamen nieuwe elementen aan bod. 

Daarnaast is het ook een tijdsefficiënte methode, waarbij er veel data verzameld worden 

in een relatief kort tijdsbestek. De rol van de interviewer wordt min of meer beperkt tot 

het sturen van het gesprek. De participanten zien deze methode vaak als een aangename 

manier van interviewen. Naast het feit dat een focusgroep interview enkele voordelen 

oplevert, ondervonden de onderzoekers dat deze methode ook een aantal beperkingen 

met zich meebracht. In een focusgroep zijn er steeds een aantal participanten die het 

voortouw nemen en anderen die eerder op de achtergrond blijven (Holloway & 

Wheeler, 2011). Het gevaar hiervan is dat enkel de mening van de meest enthousiaste en 

dominante personen aan bod komt en dat de ideeën van de andere deelnemers 

onderbelicht blijven. Dit wordt bevestigd door Morrow (2000, 2001) en Clark-Ibanez 

(2004) die stellen dat het bespreken van foto’s in groep niet altijd positief is.  
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Sommige participanten kunnen namelijk hun mening niet voldoende uiten, waardoor 

hun perspectief minder of helemaal niet aan bod komt (Morrow, 2000; Morrow, 2001; 

Clark-Ibanez, 2004). De sfeer in de groep kan ook een invloed hebben op het gesprek en 

daardoor kan het soms moeilijk zijn om het verloop van het interview te controleren. 

Het eindresultaat hangt grotendeels af van de capaciteiten van de moderator of 

onderzoeker, hij moet trachten het gesprek te controleren en moet optreden als coach 

van de deelnemers (Holloway & Wheeler, 2011). 

4.5 Data analyse 

De data die verzameld werden door de toepassing van photo elicitation werden verwerkt 

met behulp van het softwareprogramma Nvivo 10.  Op deze manier werden codes 

verkregen die de aspecten van sociaal kapitaal toelichten. Een samenvatting van de 

analyse in Nvivo 10 is te vinden in bijlage 7. 

Hoofdstuk 5: Resultaten 

Een schematische weergave van de onderzoeksresultaten is terug te vinden in tabel 1 op 

pagina 50. 

5.1 Gedepriveerde buurten 

5.1.1 Ledeberg 

Het interview in Ledeberg bestond uit vier participanten, die allen heel enthousiast 

waren om aan het onderzoek deel te nemen. De vier personen kennen elkaar goed. Dit 

maakte dat ze heel spontaan met elkaar omgingen en zonder problemen hun eigen 

mening konden formuleren. Het leidde er echter ook toe dat ze vaak overgingen naar 

onderwerpen die geen meerwaarde betekenden voor het onderzoek. Op deze momenten 

trachtten de onderzoekers het gesprek een klein beetje te sturen.  
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Fysieke omgeving, stedelijke bezienswaardigheden en gemeenschapsinstellingen, 

ontmoetingsplaatsen en sociale activiteiten, parken en groene zones en 

recreatiemogelijkheden zijn thema’s die in de buurt gefotografeerd werden. In het 

interview in Ledeberg werd gesproken over de structurele dimensies van sociaal 

kapitaal zoals sociaal contact, sociaal isolement, sociale activiteiten en sociale 

samenhang. Daarnaast kwam ook de cognitieve dimensie van sociaal kapitaal aan bod 

met als codes overlast in de buurt en het antwoord daarop. Tijdens het interview werd 

aangegeven dat Ledeberg leeft.  

De laatste tijd worden er heel wat initiatieven ondernomen en activiteiten georganiseerd. 

Het clubhuis wordt ervaren als een positief element in het leven van de participanten. 

Het is een belangrijke bron voor sociaal contact in de buurt. Eén persoon zei dat haar 

leven verbeterd is sinds ze het clubhuis heeft leren kennen. Opvallend was dat de 

buurtbewoners het dikwijls hadden over de inwoners van vreemde origine. Hier werd 

door de participanten frequent op teruggekomen tijdens het interview. 

Uit de observaties blijkt dat de participanten soms door elkaar aan het praten waren, wat 

ervoor zorgde dat ze niet steeds naar elkaar aan het luisteren waren. Sommige 

participanten uitten hun eigen mening en visie, zonder echt te luisteren naar elkaar. 

Doordat het interview plaatsvond in het clubhuis was er wat achtergrondlawaai en 

werden de participanten soms afgeleid door de andere leden van de club. 

5.1.2 Sint-Amandsberg 

Het interview in de gedepriveerde buurt Sint-Amandsberg vond plaats met drie 

participanten. De deelnemers waren allen redelijk introvert, waardoor de onderzoekers 

heel gerichte vragen moesten stellen. Dit was niet altijd eenvoudig en kan een 

gedeeltelijk vertekend beeld geven. In de buurt werden thema’s bevraagd met 

betrekking tot fysieke omgeving, stedelijke bezienswaardigheden, 

gemeenschapsinstellingen, ontmoetingsplaatsen, sociale activiteiten, 

recreatiemogelijkheden, parken en groene zones. 

De participanten die in deze buurt deelnamen aan ons onderzoek hadden soms wat 

moeite om de vraagstelling correct te begrijpen. Om deze reden gingen de onderzoekers 

de vraag op een andere manier formuleren, zodat deze beter te begrijpen was.  
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Het zorgde ervoor dat er bij eenzelfde vraagstelling soms tegenstrijdige antwoorden 

werden gegeven, wat ook vertekening kan geven in het onderzoek. Een voorbeeld 

hiervan is dat de participanten enerzijds aanhalen dat er weinig activiteiten 

georganiseerd worden door de buurt, maar dit wordt niet als een gemis ervaren, deels 

omdat ze er weinig nood aan hebben en deels omdat ze in het clubhuis terecht kunnen. 

Anderzijds nemen ze wel deel aan activiteiten, omdat ze anders teveel sociaal geïsoleerd 

zouden worden. Hieruit blijkt dat de participanten de sociale activiteiten toch ergens 

belangrijk vinden.  

Tijdens dit interview was één van de participanten wat dominanter. Dit zorgde ervoor 

dat de onderzoekers de stillere personen moesten stimuleren om ook aan het woord te 

komen. Dit werd gedaan door meer specifieke vragen te stellen aan deze deelnemers. 

Uit de analyse blijkt ook dat de minder dominante personen dikwijls de mening van de 

andere volgden. Ze bevestigden meestal hetgeen de andere participant zei.In het verloop 

van het gesprek in clubhuis Azalea kwamen verschillende codes aan bod. De structurele 

dimensies die besproken werden zijn: sociaal contact, sociaal isolement, sociale 

activiteiten en sociale samenhang. Sociale controle, overlast en het antwoord hierop 

behoren tot de cognitieve dimensie van sociaal kapitaal. Mobiliteit kwam eveneens aan 

bod tijdens het gesprek, wat in het interview gelinkt kan worden aan de sociale 

hulpbronnen die individuen hebben.  

Algemeen kan besloten worden dat de participanten een hoge leeftijd hebben waardoor 

hun mobiliteit beperkt wordt, wat een invloed heeft op hun sociaal contact. Ze nemen 

deel aan activiteiten in het clubhuis om sociaal isolement te vermijden. Het netwerk van 

de participanten bestaat hoofdzakelijk uit familie waarop ze kunnen terugvallen voor 

allerlei zaken. De hulpbronnen waarop de participanten terug kunnen vallen vormen een 

belangrijk onderdeel van de theorie van Bourdieu met betrekking tot sociaal kapitaal 

(Portes, 1998).  
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5.2 Niet-gedepriveerde buurten 

5.2.1 Patershol 

In de statistische sector Patershol namen zes participanten deel aan het onderzoek. Het 

aantal participanten was waardevol voor het verkrijgen van informatie met betrekking 

tot sociaal kapitaal. Alle deelnemers waren inwoners van de buurt en konden veel 

informatie geven over het sociale leven en de sociale samenhang binnen Patershol. Dit 

zorgde voor een vlot gesprek over allerlei facetten van sociaal kapitaal. Tijdens het 

gesprek werden volgende thema’s bevraagd: fysieke omgeving, ontmoetingsplaatsen, 

sociale activiteiten, parken en groene zones.  

De moderator greep zo weinig mogelijk in tijdens het interview, maar af en toe was 

tussenkomst toch noodzakelijk. Enkele deelnemers gedroegen zich iets dominanter 

tijdens het gesprek en kwamen hierdoor meer aan het woord. De onderzoekers trachtten 

dan ook om de personen die weinig aan bod kwamen, te stimuleren om hun mening te 

uiten door hen expliciet een vraag te stellen. Op deze manier hadden alle participanten 

toch een minimale inbreng tijdens het interview. Daarnaast kwam het ook voor dat de 

groep heel lang bij een bepaald thema bleef stilstaan of dat er zaken aangehaald werden 

die geen link meer hadden met het onderzoek. In deze situaties trachtten de 

onderzoekers opnieuw bij te sturen en het gesprek in goede banen te leiden. De 

onderzoekers hielden observaties bij tijdens het interview. Een negatief punt was dat er 

tijdens het gesprek zeer veel afleiding en achtergrondlawaai was, afkomstig vanuit de 

omgeving waarin het gesprek plaatsvond.  

Tijdens het interview kwamen codes als sociaal contact, sociaal isolement, sociale 

activiteiten en sociale samenhang aan bod (structurele dimensie). Ook sociale controle, 

overlast en het antwoord hierop werden besproken (cognitieve dimensie). De 

deelnemers geven aan dat de problemen die in de buurt heersen, bijvoorbeeld 

geluidsoverlast, zowel door de stad als door de bewoners zelf worden aangepakt. Uit het 

interview kwam duidelijk naar voor dat de participanten de buurt nogal asociaal vinden. 

Oudere mensen durven en/of kunnen minder naar buiten komen, terwijl de jonge 

bewoners dikwijls geen tijd hebben. In de buurt worden wel activiteiten georganiseerd, 

maar het is moeilijk om de mensen te laten deelnemen aan deze activiteiten.  
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Eén van de participanten haalde aan dat het clubhuis een positief project is, maar dat het 

nog steeds voor te weinig sociale contacten en netwerken zorgt. Voor de bewoners die 

toch naar het clubhuis komen, heeft het zeker een meerwaarde. Het bevordert het 

sociaal contact onder de mensen. De buurtbewoners houden een soort van sociale 

controle over elkaar. Wanneer gedrag wordt geobserveerd dat niet kan, zoals 

wildplassen of sluikstorten, zullen buurtbewoners hier een verbale of non-verbale 

reactie op geven. 

5.2.2 Mariakerke Centrum 

In de andere niet-gedepriveerde buurt, Mariakerke centrum, werd een interview 

afgenomen in clubhuis Claeys-Bouüaert. Enkele personen waren onverwacht 

belemmerd, waardoor er slecht twee participanten deelnamen aan het interview. 

Aanvankelijk leek dit een beperking te zijn, maar al snel werd duidelijk dat dit ook een 

meerwaarde had. De participanten waren zeer gemotiveerd om mee te werken aan ons 

onderzoek en reikten ons veel informatie aan over de buurt. Door het beperkt aantal 

deelnemers werd er minder van het thema afgedwaald en kregen de onderzoekers 

duidelijke antwoorden op hun vragen. Daarnaast kregen beide participanten ook de kans 

om uitgebreid aan bod te komen en werden ze niet gedomineerd door andere 

deelnemers. De participanten zijn afkomstig uit de buurt en kennen elkaar, waardoor ze 

zonder enige schrik hun mening konden uiten en het gesprek vlotter verliep. Achteraf 

bleek ook dat dit interview een zeer waardevolle bron aan informatie is  

Foto’s met betrekking tot de fysieke omgeving, sociale activiteiten, 

recreatiemogelijkheden, parken, groene zones, stedelijke bezienswaardigheden en 

gemeenschapsinstellingen werden getoond en bevraagd. De onderwerpen die in het 

clubhuis in Mariakerke besproken werden, omvatten de structurele dimensie, zoals 

sociaal contact, sociaal isolement, sociale activiteiten en sociale samenhang. De 

cognitieve dimensie van sociaal kapitaal, zoals overlast, het antwoord op overlast en 

sociale controle, kwamen ook aan bod. Volgens de deelnemers is de overlast in 

Mariakerke beperkt, zelf ondervinden ze in elk geval weinig tot nooit overlast. Wanneer 

de deelnemers van het interview getuige zouden zijn van bepaalde vormen van overlast 

zouden ze ervoor kiezen om hier niet op te reageren. Dit vooral uit schrik voor de 

reactie die dit zou kunnen uitlokken.  
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De sociale samenhang en sociale activiteiten die plaatsvinden in een buurt hangen, 

volgens de participanten, vooral af van de buurt en zijn inwoners. Sommige mensen 

hebben daar geen behoefte aan, ongeacht hun leeftijd, hoewel er toch soms sprake is van 

een etniciteit- en generatiekloof in bepaalde buurten. Daarnaast wordt ook aangegeven 

dat er in Mariakerke slechts een beperkt sociaal vangnet is. De mensen leven er vooral 

op zichzelf en dit zien ze zeker als een gemis voor de buurt. Het clubhuis vormt voor 

sommige mensen een soort vangnet, maar dit is niet voor iedereen zo.  

Als laatste stelde één van de participanten het volgende: “Sociaal kapitaal is zeer 

positief, maar sommige mensen kunnen er niet voor kiezen. Jonge koppels hebben het 

bijvoorbeeld heel erg druk. Ze hebben weinig tijd en wanneer er kinderen komen is er 

nog minder tijd. Het sociale komt later, wanneer de kinderen groot zijn. Dat is bij ons 

ook zo gegaan. We zeggen soms dat jonge mensen niet sociaal zijn, maar dat is niet zo. 

Ze hebben gewoon geen tijd.” 

5.3 Evaluatie van de onderzoeksmethode 

5.3.1 Gedepriveerde buurten 

Het gebruik van beeldmateriaal tijdens een interview over sociaal kapitaal werd door 

verschillende participanten als positief beschouwd. In Ledeberg werd aangegeven dat 

foto’s een duidelijker beeld geven van een bepaald onderwerp. Zo hadden ze door 

middel van de beelden een beter idee van wat sociaal kapitaal precies betekent, terwijl 

ze dit voordien een moeilijke term vonden om te bevatten. Ook het praten in groep 

vonden de deelnemers een positief element van het onderzoek. Eén participant 

omschreef het als volgt: ”Ik vind het heel interessant en verrijkend om in groep te 

praten. Je kan zeggen hoe je over iets denkt en je kan ook eens horen wat de anderen 

daarvan denken, want niet iedereen is hetzelfde hé.” Het zelf nemen van de foto’s 

vonden de deelnemers geen slecht idee, maar ze gaven aan dat ze enkel in staat zouden 

zijn om dit te doen na het interview. Voordien vonden ze dat ze te weinig zicht hadden 

op het concept sociaal kapitaal en de eventuele beelden daaromtrent. Dit werd ook 

aangehaald door de participanten van het clubhuis Azalea (Sint-Amandsberg). Voor hen 

leek het nemen van foto’s een minder haalbare opdracht.  
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Daarnaast gaven zij aan dat de beelden het gesprek op gang brachten. Het gaf hen een 

beter idee van bepaalde zaken en vergrootte hun inlevingsvermogen. 

Tijdens de evaluatie van de onderzoeksmethode in het clubhuis in Ledeberg werden ook 

enkele negatieve punten aangekaart. De participanten vonden het praten over 

beeldmateriaal moeilijk wanneer je de plaats waar de foto genomen werd niet kent. De 

dialoog wordt vaak op gang gebracht door de deelnemers die de plaats herkennen en de 

andere participanten bleven iets meer op de achtergrond. Daarnaast gaf één persoon aan  

dat ze zelf meer personen gefotografeerd zou hebben. Participanten uit het clubhuis 

Azalea konden niet veel vertellen over de positieve aspecten van de gebruikte 

methodiek. Ze vonden deze methode van onderzoek niet uitgesproken negatief. Dit 

zorgt voor een beperking om het gebruik van visual research, namelijk photo 

elicitation, te evalueren.  

5.3.2 Niet-gedepriveerde buurten 

Ook in de niet-gedepriveerde buurten werd de onderzoeksmethode op het einde van het 

interview geëvalueerd. De participanten van het clubhuis uit Mariakerke alsook de 

participanten van het clubhuis uit Patershol vonden het gebruik van beeldmateriaal 

tijdens het interview zeer positief. Het was volgens hen een meer aangename manier 

van interviewen en het zorgde ervoor dat er dingen naar voor kwamen die anders niet 

aan bod zouden gekomen zijn. Tevens werd er door de participanten uit het clubhuis 

Patershol aangehaald dat de beelden het gesprek op gang brachten en een toegevoegde 

waarde betekenden en dus als zeer positief worden beschouwd. Zij vonden het gebruik 

van foto’s zeer inspirerend. Ook deelden de participanten mee dat buurtbewoners hun 

buurt eerder als vanzelfsprekend beschouwen, terwijl buitenstaanders, zoals de 

onderzoekers, dikwijls op een andere manier naar de buurt kijken. Dit kan ervoor 

zorgen dat beelden aan bod komen waar de participanten nooit aan gedacht zouden 

hebben. Dit wordt bevestigd in de studies van Schwartz (1989), Clark-Ibanez (2004) en 

Moor et al. (2008), waarin geconcludeerd wordt dat het gebruik van beeldmateriaal leidt 

tot gedachten en reacties die in klassieke interviews minder of zelfs helemaal niet aan 

bod komen. Anderzijds houdt dit ook in dat een aantal aspecten niet aan bod komt door 

het feit dat de onderzoeker de foto’s nam.  
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Tegenover het zelf nemen van de foto’s stonden de participanten van Mariakerke iets 

negatiever. Dit leek voor hen minder haalbaar te zijn. De personen uit Patershol stonden 

hier wat positiever tegenover. Zij vinden dat wanneer de participanten de foto’s zouden 

nemen, de invalshoek van de participant meer aan bod zou komen. Het is echter wel 

noodzakelijk dat je dan goed vertrouwd bent met de term sociaal kapitaal.  

Onderstaande tabel heeft een overzicht van de onderzoeksresultaten. 

Tabel 1: onderzoeksresultaten 

 Gedepriveerde buurten Niet-gedepriveerde buurten  

Aantal 

participanten 

Zeven Acht  

Thema’s 

gerelateerd aan 

sociaal kapitaal die 

in de beelden 

weergegeven 

worden 

- Fysieke omgeving (9) 

- Stedelijke 

bezienswaardigheden en 

gemeenschapsinstellingen 

(5) 

- Ontmoetingsplaatsen en 

sociale activiteiten (16) 

- Parken en groene zones 

(10) 

- Recreatiemogelijkheden 

(11) 

- Vrienden en familie (1) 

- Gebouwen (2) 

- Fysieke omgeving (14) 

- Stedelijke 

bezienswaardigheden en 

gemeenschapsinstellingen 

(2) 

- Ontmoetingsplaatsen en 

sociale activiteiten (7) 

- Parken en groene zones 

(5) 

- Recreatiemogelijkheden 

(5) 

- Gebouwen (1) 

Structurele 

dimensies van 

sociaal kapitaal die 

aan bod komen 

tijdens interview 

- Sociaal contact 

- Sociaal isolement 

- Sociale activiteiten 

- Sociale samenhang 

- Sociale hulpbronnen  

- Sociaal contact 

- Sociaal isolement 

- Sociale activiteiten 

- Sociale samenhang 

Cognitieve 

dimensies van 

sociaal kapitaal die 

aan bod komen 

tijdens interview 

- Overlast in de buurt 

- Het antwoord op de 

overlast 

- Sociale controle 

- Overlast in de buurt 

- Het antwoord op de 

overlast 

- Sociale controle 

Inhoudelijk  

 

 

 

 

- Het clubhuis wordt als 

positief ervaren. Het is 

een belangrijke bron van 

sociaal contact 

 

- Het clubhuis is een 

positief project, maar 

zorgt nog te weinig voor 

sociale contacten en 

netwerken 
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Inhoudelijk - Participanten vinden de 

georganiseerde 

activiteiten in de buurt 

belangrijk om sociaal 

isolement te vermijden 

- Beperkte mobiliteit heeft 

een grote impact op 

deelname aan sociale 

activiteiten en sociaal 

contact 

- De onderzochte buurten 

zijn nogal asociaal 

- Oude mensen durven of 

kunnen niet meer buiten 

komen. Jonge mensen 

hebben geen tijd; 

- De buurten organiseren 

sociale activiteiten, maar 

buurtbewoners zijn 

moeilijk te overtuigen om 

deel te nemen aan de 

activiteiten 

Voordelen van de 

onderzoeksmethode 

 

 

- Beelden geven een 

duidelijker beeld over het 

onderzoeksonderwerp 

- Foto’s brengen het gesprek 

op gang 

- In groep foto’s bespreken  

is interessant en verrijkend 

- Beelden vergroten het 

inlevingsvermogen 

- Foto’s geven een beter idee 

van bepaalde zaken 

- Bij een focusgroep 

interview krijgen 

participanten inzicht in de 

visie van de andere 

deelnemers 

- Een aangename manier 

van interviewen 

- Zaken komen aan bod die 

anders waarschijnlijk niet 

aan bod zouden zijn 

gekomen 

- Foto’s brengen het 

gesprek op gang 

- Beelden vormen een 

toegevoegde waarde 

tijdens het gesprek 

- Het gebruiken van 

beeldmateriaal is 

inspirerend 

- Doordat de onderzoekers 

de foto’s namen, kon er 

op een andere manier naar 

de buurt worden gekeken 

Nadelen van de 

onderzoeksmethode  

- Het zelf nemen van foto’s 

is niet altijd haalbaar voor 

de participanten 

- Wanneer de plaats van de 

foto niet gekend is bij de 

participanten, is het 

moeilijk om hierover te 

communiceren 

- Het zelf nemen van foto’s 

is moeilijk wanneer het om 

een minder tastbaar thema 

gaat 

- Doordat de onderzoekers 

de foto’s namen, blijven 

bepaalde aspecten in de 

buurt onderbelicht 
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5.3.3 Eigen ervaring 

Na het uitvoeren van de interviews werd voor beide onderzoekers de methode voor het 

onderzoeken van sociaal kapitaal aan de hand van visual research een stuk duidelijker. 

Via literatuuronderzoek werd reeds heel wat informatie verzameld, maar door het 

uitvoeren van de methode konden de valkuilen en sterke punten nogmaals vastgesteld 

worden.  

Het feit dat de onderzoekers de foto’s namen - wat niet de enige mogelijkheid was - 

bleek achteraf toch de juiste beslissing te zijn. Het fotograferen van sociaal kapitaal is 

niet eenvoudig en vraagt voldoende oefening. Bovendien moet de term sociaal kapitaal 

goed gekend zijn alvorens deze vastgelegd kan worden in beelden. Dankzij het 

voorafgaand literatuuronderzoek waren de onderzoekers vertrouwd met het begrip 

sociaal kapitaal, maar alsnog was het geen makkelijke opdracht. Hieruit kan besloten 

worden dat bij de keuze voor het nemen van de beelden door de participant of de 

onderzoeker, rekening moet gehouden worden met het onderwerp van het onderzoek. 

Anderzijds wordt de inbreng van de participanten hierdoor wel beperkt en vormen de 

opvattingen van de onderzoekers de leidraad voor het gesprek. Daarnaast hebben de 

onderzoekers ondervonden dat het gebruik van beeldmateriaal een positief effect heeft 

op het verloop van een interview. De nieuwe beelden zorgen voor afwisseling en 

verscherpen de aandacht van de participanten. Zij kunnen zich meer inleven in het 

thema en het gesprek wordt bevorderd. Het geeft bovendien ook een duidelijker beeld 

van abstracte termen zoals sociaal kapitaal. Een negatief punt van het gebruik van 

beeldmateriaal tijdens een interview is echter dat het de gedachten en opvattingen van 

de participanten beïnvloedt. De techniek photo elicitation, waarbij de onderzoeker zelf 

de foto’s nam, zorgt ervoor dat de invalshoek van de participanten minder aan bod 

komt. Doordat de methode in vier verschillende buurten werd getest, kon er een 

onderscheid worden gemaakt tussen elementen die verband houden met de methode of 

zaken die veroorzaakt worden door de omgeving en omstandigheden. Zo werd 

ondervonden dat de inbreng van de participanten niet enkel afhangt van de 

onderzoeksmethode of de interviewers, maar ook van de persoonlijkheid van de 

deelnemers. Het combineren van de methode van visual research met interviews in 

groepsverband, leverde spontane en gevarieerde resultaten op.  
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Door de verscheidenheid in aantallen van deelnemers werden de voor- en nadelen van 

interviewen in groepsverband nog duidelijker. Het verschil tussen het totaal aantal 

deelnemers in de gedepriveerde en niet-gedepriveerde buurten kan vertekening geven. 

De onderzoekers zijn zich hier zeker van bewust.   

Hoofdstuk 6: Discussie en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Sociaal kapitaal omvat de sociale relatie, netwerken, en normen en vertrouwen van 

individuen (Portes, 1998; Cattell, 2001; Carpiano, 2008). Er bestaan reeds heel wat 

kwantitatieve studies omtrent sociaal kapitaal. De beschikbaarheid van kwalitatieve 

studies is eerder gering (Morrens, 2008). Deze duo-masterproef is een exploratieve 

studie naar het gebruik van beeldmateriaal in studies met betrekking tot sociaal kapitaal 

in Gentse buurten. Deze vorm van kwalitatief onderzoek zorgt ervoor dat er meer 

inzicht verkregen wordt in de perspectieven van de onderzochte personen in verband 

met bepaalde gebeurtenissen (Morrow, 2002; Altschuler, et al. 2004).  

De onderzoeksvraag ‘hoe kan sociaal kapitaal op een kwalitatieve methode, aan de hand 

van beeldmateriaal, in kaart gebracht worden?’ werd beantwoord door middel van he 

opstellen van een best practice. Dit instrument werd opgesteld op basis van de 

bestudeerde literatuur die handelt over het in beeld brengen van sociaal kapitaal , al dan 

niet in combinatie met gezondheid, en kan een richtlijn zijn voor verder onderzoek. De 

studie werd uitgevoerd door middel van de photo elicitation methode waarbij de 

onderzoekers zelf foto’s namen.  

Sociaal kapitaal kan zowel op micro- als op macroniveau onderzocht worden. In dit 

onderzoek werd sociaal kapitaal voornamelijk op macroniveau bestudeerd aan de hand 

van buurtonderzoeken. Sociaal kapitaal op microniveau kwam tijdens de focusgroep 

interviews ook af en toe aan bod (Stafford et al., 2008; Toomey, Hanlon, Bates, Poole & 

Lovato, 2011). Twee gedepriveerde en twee niet-gedepriveerde buurten werden 

geselecteerd in Gent. De onderzoekers namen foto’s die verschillende dimensies van 

sociaal kapitaal weergeven. Vervolgens werden deze foto’s besproken in focusgroep 

interviews met inwoners van de desbetreffende buurt. 
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Aan de hand van een exploratieve studie werd het in beeld brengen van sociaal kapitaal 

getest. Bij het uitvoeren van deze studie werden verschillende voor- en nadelen van de 

onderzoeksmethode vastgesteld. Zo levert een focusgroep interview op korte tijd heel 

wat spontane data. Het gebruik van foto’s tijdens een focusgroep interview zorgt er 

bovendien voor dat het gesprek op gang gebracht wordt. Er komen elementen aan bod 

die anders niet vermeld zouden zijn (Clark-Ibanez, 2004). Daarnaast krijgen de 

participanten een duidelijker beeld van het onderzoeksonderwerp. De deelnemers 

ervaren deze methode veelal als aangenaam en verrijkend. Wanneer de foto’s genomen 

worden door de onderzoekers, dan hebben zij vaak het voordeel niet zo vertrouwd te 

zijn met de buurt als de buurtbewoners. Hierdoor kunnen aspecten opgemerkt worden 

die door de participanten als vanzelfsprekend beschouwd worden. Dit kan echter ook 

een nadeel zijn, opmerkelijke zaken kunnen over het hoofd gezien worden wanneer de 

buurt niet gekend is bij degene die de beelden vastlegt. Bij photo elicitation is het 

vertrouwd zijn met het onderzochte concept noodzakelijk voor het vastleggen van 

relevante beelden. Aangezien sociaal kapitaal een complex begrip is (Morrens, 2008), 

kan het fotograferen ervan bepaalde moeilijkheden met zich meebrengen. Het 

vastleggen van sociaal kapitaal in beeldmateriaal is dan ook geen eenvoudige opdracht. 

Een ander minpunt van deze methode is dat de participanten frequent afgeleid zijn door 

de plaats waar het beeld vastgelegd werd. Wanneer de plaats niet gekend is, kunnen de 

deelnemers het gevoel hebben niet mee te zijn in het gesprek.  

Deze thesis heeft enkele beperkingen waarmee rekening moet gehouden worden. Eerst 

en vooral betreft het een kleinschalig onderzoek. Er werden slecht vier Gentse buurten 

en 15 participanten geïncludeerd. Hierdoor zijn de resultaten over sociaal kapitaal 

weinig of niet generaliseerbaar. Daarnaast werd gekozen voor een onderzoeksmethode 

die de inbreng van de participanten beperkt. Als laatste moet ook rekening gehouden 

worden met het feit dat alle participanten ouder zijn dan 55 jaar. Dit verhoogt enerzijds 

de vergelijkbaarheid van de resultaten, maar kan ook een eenzijdig beeld geven van de 

feiten. Opvattingen van jongeren zouden de resultaten kunnen verrijken.  

 

 



55 

 

Vanuit de ervaringen en de beleving van de uitgevoerde studie willen de onderzoekers 

graag enkele aanbevelingen meegeven voor verder onderzoek. Eerst en vooral is het 

heel belangrijk om de vorm van visual research te kiezen die het best past bij het 

onderzoek. Hierbij moet rekening gehouden worden met het beschikbare budget, het 

tijdsaspect en het doel van het onderzoek. Het vastleggen van de beelden door de 

participanten wordt enkel aangeraden wanneer deze goed vertrouwd zijn met het 

concept. Bij het proces van fotoname wordt aangeraden een logboek bij te houden 

waarin de plaats, het tijdstip en het onderwerp van de foto genoteerd worden. Dit kan 

bruikbaar zijn tijdens het interview en de verdere analyse van de resultaten.  

Zo wordt het mogelijk om de foto’s door middel van geografische hulpmiddelen in 

kaart te brengen. Een focusgroep interview wordt aangeraden, omwille van de grote 

hoeveelheid aan bruikbare data die in korte tijd en de extra dimensie die door de 

interactie tussen de verschillende participanten, verkregen wordt. Tijdens het gesprek is 

het belangrijk dat de onderzoeker optreedt als een goede moderator. De inbreng wordt 

bij voorkeur beperkt, maar indien nodig moet het gesprek toch in goede banen gestuurd 

worden. Voor de start van het onderzoek moet het doel duidelijk gesteld worden, zodat 

alle deelnemers goed weten wat van hen verwacht wordt. Tot slot willen wij uit eigen 

ervaring aanhalen dat het belangrijk is om te zorgen voor een rustige en veilige 

omgeving, waar iedere participant de mogelijkheid krijgt om zijn/haar mening te uiten.  
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Hoofdstuk 7: Conclusie 

In deze thesis werd op zoek gegaan naar de mogelijkheid van het kwalitatief in beeld 

brengen van sociaal kapitaal. Op basis van een literatuurstudie werden de verschillende 

onderzoeksmethodes vergeleken en werd een best practice methode opgesteld. Deze 

diende als leidraad voor het eigenlijke onderzoek. Vervolgens werd met behulp van de 

best practice een kwalitatief onderzoek naar het in beeld brengen van sociaal kapitaal 

uitgevoerd. Foto’s werden genomen door de onderzoekers in vier Gentse buurten en 

tijdens focusgroep interviews besproken. De onderzoekers ondervonden dat het gebruik 

van beeldmateriaal het verloop van een interview op verschillende wijzen kan 

beïnvloeden. Enerzijds geeft het aanleiding tot het verkrijgen van nieuwe inzichten en 

ideeën en worden de participanten gemotiveerd om deel te nemen aan het gesprek.  

Anderzijds wordt de inbreng van de participanten beperkt en kan het ook bijdragen tot 

afleiding bij de deelnemers. Na afloop van het interview werd de onderzoeksmethode in 

overleg met de participanten geëvalueerd. Ook hier werden meerdere positieve en 

negatieve aspecten van de methode aangehaald. In het algemeen werd het gebruik van 

de foto’s door de participanten als positief ervaren, omdat sociaal kapitaal een complex 

en moeilijk te vatten begrip is. Met behulp van de foto’s konden de deelnemers zich een 

duidelijker beeld vormen van het onderzoeksonderwerp. Er kan besloten worden dat 

beeldmateriaal een waardevol element kan zijn tijdens een interview, zeker wanneer het 

een moeilijk te omschrijven onderwerp betreft. Belangrijk is wel dat tijdens de studie 

met de limieten van deze methode rekening gehouden wordt. Het in groep bespreken 

van de foto’s heeft een positieve invloed op het interview en de data worden verrijkt. 

Mits de complexiteit van het concept sociaal kapitaal wordt aangeraden dat de beelden 

vastgelegd worden door de onderzoekers.  
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Bijlage 2: Evidentietabellen 

Visual ethnography: using photography in qualitative research 

Auteur Doel Methode Sociaal kapitaal Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Schwartz 

(1989) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onderzoek naar de 

aard van de 

veranderingen die 

plaatsvinden in de 

kleine boeren-
gemeenschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De studie bestond 

uit twee fases:  

1: Nemen van 

foto’s in 

Waucoma 
aangevuld met 

veldnotities door 

de onderzoeker . 

2: Foto’s worden 

tijdens interviews 

besproken bij de 

boerengezinnen 

thuis. Interviews 

werden 

opgenomen en 

getranscribeerd. 
Duur van de 

interviews: 2,5 uur 

tot 5 uur. 

→ photo 

elicitation 

 

 

 

 

Fotograferen van de 

gebouwen van 

Waucoma en in kaart 

brengen van de 

fysieke omgeving, 
gecombineerd met 

het observeren van 

de dagelijkse 

activiteiten.  

Dit alles gebeurde op 

een goed zichtbare 

manier, zodat de 

inwoners zich bewust 

zouden worden van 

de aanwezigheid van 

de onderzoeker. 
Nieuwsgierigheid 

werd hierdoor 

gewekt en waren ze 

gemotiveerd om mee 

te werken. 

 

 

 

 

 

Setting: 

Een landelijke 

boerderij 

gemeenschap 

(Waucoma) in 
Iowa (VS). 

Augustus 1985 –

Augustus 1986 

Populatie: 

n = 5 boeren-

gezinnen. Aantal 

participanten 

tijdens interview 

varieerde van één 

tot acht personen. 

Sampling: 
Er werd gekozen 

voor het 

includeren van 

boerenfamilies, 

omwille van hun 

historisch centrale 

rol bij de 

organisatie van 

kleine gemeen-

schappen, zoals 

Waucoma. 

De volgende 

generaties zijn 

steeds meer 

geïntegreerd in 

de waarden 
van de 

stedelijke 

cultuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Er worden 

enkel boeren-

families 

geïncludeerd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Participanten 

reageren op de 

foto’s van hun 

gemeenschap, 

buren en familie 
zonder aarzelen. 

Het vreemde 

gevoel van een 

interview 

verdween door 

gebruik van 

foto’s. 

Er gaat meer 

aandacht naar de 

foto’s en minder 

naar de 
interviewer. 

 

 

 

 

 

 

Niet de 

foto’s op 

zich geven 

informatie, 

maar wel 
de analyse 

ervan. 
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Auteur Doel Methode Sociaal kapitaal 
 

Thema’s die 

gefotografeerd 

werden: 

- kerk 

- verenigingsleven en  
   maatschappelijke  

   evenementen 

- familie 

- de organisatie van  

  de landbouw- 

  activiteiten 

Setting & 

populatie 

→ convience  

     sampling 

Resultaten Limieten Voordelen 

Foto interviews 

gecombineerd 

met traditionele 

data vergroten 

de mogelijkheid 

om de betekenis 
van het leven 

voor de leden 

van de gemeen-

schap te 

begrijpen. 

Nadelen 
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‘Dirty looks’ and trampy places’ in young people’s accounts of community and neighbourhood: implications for health inequalities 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Morrow 

(2000) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken 

hoe sociaal 

kapitaal een 

invloed kan 
hebben op de 

gezondheid en 

het welzijn 

van kinderen 

en jongeren. 

Dit aan de 

hand van 

kwalitatieve 

methodes. 

De subjectieve 

ervaring van 
de 

participanten 

over hun 

buurt, 

alledaagse 

ervaringen, 

kwaliteit van 

leven en de 

aard van hun 

sociale 

netwerken 

onderzoeken. 

 

 

 

Gebruik van een 

kader voor 

sociaal kapitaal 

om de 
onderzoeks-

vragen te 

beantwoorden. 

Drie kwalitatieve 

methodes werden 

toegepast: 

1:Gestructureer

de methode: 

verslagen over 

buitenschoolse 

activiteiten 

2: Visuele 

methodes:  

- 12-13 jarigen:  

  kaarttekeningen 

- 14-15 jarigen:  

  participanten  

  nemen foto’s (n  

  = 100) van voor  

  hen belangrijke  

  plaatsen. Dit  

  met behulp van  

  wegwerp- 
  camera’s.  

 

 

 

Fotograferen en 

bespreken van 

plaatsen die 

voor de 
participanten 

belangrijk zijn, 

waaronder 

openbare 

ruimtes.  

Er werden 

vragen aan de 

jongeren 

gesteld over 

sociale 

netwerken, 
lokale 

identiteit, maat-

schappelijk 

engagement en 

attitude ten 

opzichte van 

faciliteiten en 

instellingen in 

de 

gemeenschap. 

 

 

 

Setting: 

Twee grote 

secundaire 

scholen in 
minder 

welvarende 

gebieden in 

Springfield 

(UK).  

Populatie: 

Totaal aantal 

participanten (n 

= 99), ingedeeld 

in twee 

leeftijdsgroepen
: 12-13 jaar & 

14-15 jaar 

Sampling: 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jongeren worden in 

hun omgeving 

frequent 

geconfronteerd met 
paradoxen en 

tegenstrijdigheden. 

Deze kunnen hen 

ofwel 

ondersteuning 

bieden ofwel 

uitsluiten. 

Leeftijd is een 

belangrijk 

structureel principe 

waarmee rekening 
mee gehouden moet 

worden bij het 

gebruik van 

openbare ruimtes 

binnen een buurt. 

De manier waarop 

jongeren 

gemeenschappelijk

e ruimtes gebruiken 

en wat hun 

ervaringen hierbij 

zijn. 

 

 

De wijze van 

sampling wordt 

niet duidelijk 

weergegeven. 

Een definitie 

van een 

gemeenschap is 

voor deze 

leeftijdsgroep 

niet evident. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het sociaal beleid 

kan attent gemaakt 

worden voor het 

aanpakken van 
gezondheids-

ongelijkheden en 

aandacht besteden 

aan het welzijn van 

de kinderen. 

Het brengt de 

behoeften van 

jongeren, die sterk 

verschillend zijn van 

volwassenen, in kaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer 

foto’s in 

groep 

worden 
besproken, 

kan het 

perspectief 

van de 

participant 

die de foto 

genomen 

heeft, 

minder of 

helemaal 

niet aan bod 
komen. 
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Auteur Doel Methode 

3: groep 

discussies: 

inzicht krijgen in 

de percepties van 

de participanten 

over hun buurt, 
gemeenschap en 

institutionele 

participatie. 

Daarnaast wou 

men ook inzicht 

krijgen in de 

percepties van de 

participanten 

over media 

materiaal van 

hun buurt en hun 
leeftijdsgroep.   

→ photovoice 

Sociaal 

kapitaal 
Het 

onderzoeken 

van de sociale 

steun door 

vrienden en 

familie. 

Thema’s:  

- perceptie van 

de eigen buurt 

- vuile plaatsen 

en omgeving 
- vrienden en 

familie 

(vertrouwen en 

sociale steun). 

Setting & 

populatie 

Resultaten 

Dit heeft een 

belangrijk effect op 

de manier waarop 

ze zich deel voelen 

uitmaken van de 

gemeenschap en 
bijgevolg op hun 

gezondheid. 

Heel wat jongeren 

ervaren hun 

buurtomgeving en 

plaatsen als 

problematisch.  

Jongeren kunnen 

gebrekkig 

participeren in het 

nemen van 
beslissingen over 

hun school of buurt. 

Dit beperkt hun 

gevoel van self-

efficacy en het 

hebben van 

controle over hun 

omgeving.  

Jongeren worden 

op basis van hun 

leeftijd uitgesloten 

van het sociale 
leven van de 

gemeenschap. 

Limieten Voordelen Nadelen 
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Using qualitative methods to elicit young people’s perspectives on their environments: some ideas for community health initiatives 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten  Voordelen Nadelen 

Morrow 

(2001) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Onderzoeken 

van de 

perspectieven 

van jongeren 
op hun sociale 

context en 

omgeving met 

als doel het 

ontdekken van 

implicaties 

voor hun 

algemeen 

welzijn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Drie kwalitatieve 

onderzoeksmethodes 

1. gestructureerde 

methode:  
verzamelen van 

persoonlijke 

informatie  

2. visuele methode: 

jongeren werden 

gevraagd om 

(individueel of in 

groep) foto’s 

 (+/- 100) te nemen 

met behulp van een 

wegwerpcamera 
(groep 2) of 

tekeningen te 

maken (groep 1). 

Achteraf werd 

gevraagd een aantal 

belangrijke foto’s 

te selecteren voor 

de groepsdiscussie. 

De reden voor het 

nemen van de foto 

werd op de 

achterkant van de 
foto uitgeschreven. 

 

 

 

1. 

gestructureerde  

    methode: 

jongeren werden 
gevraagd wie 

voor hen 

belangrijk is en 

waarom. Wat is 

de betekenis van 

vriendschap en 

waarvoor zijn 

vrienden  

belangrijk?  

2. visuele 

methode: 
jongeren werden 

gevraagd om 

foto’s te nemen 

of tekeningen te 

maken van 

plaatsen die 

voor hen 

belangrijk zijn.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Setting:  

Het onderzoek 

vond plaats in 

twee scholen, 
gelegen in 

achtergestelde 

buurten, in het 

noorden van 

Londen (UK).  

Eerst werd 

gedacht aan een 

jeugdclub, maar 

om een 

representatieve 

steekproef van 
kinderen uit de 

buurt te 

verkrijgen, werd 

het onderzoek in 

scholen 

uitgevoerd. 

Populatie: 

n = 102  

jongeren tussen 

12 en 15 jaar 

- groep 1:  

  12-13 jaar 
- groep 2:  

  14-15 jaar 

 

Het werken in 

groepen en delen 

van camera’s was 

effectief. 

Een element van 

sociaal kapitaal = 

sociale netwerken. 

Uit alle 

onderzoeks-

methodes komt 

naar voor dat de 

ervaring van 

vriendschap 

centraal staat in 

hun dagelijkse 
ervaringen. 

De combinatie van 

de drie 

kwalitatieve 

onderzoeks-

methodes is een 

bruikbare manier 

om het belang van 

plaatsen in het 

dagelijks leven van 

jongeren te 

verkennen. 

 

 

De duur van 

de interviews 

wordt niet 

vermeld. 
 

Het 

onderzoek 

was niet echt 

participatief, 

omdat het in 

scholen 

plaatsvond. 

 

In school 1 

werden foto’s 
genomen 

tijdens de 

winterperiode, 

terwijl in 

school 2 dit 

tijdens de 

zomer 

plaatsvond. 

 

 

 

 
 

Gebruik van drie 

kwalitatieve 

onderzoeksmethodes 

zorgt ervoor dat een 
bepaald fenomeen 

vanuit verschillende 

invalshoeken 

bestudeerd kan 

worden. 

Het gebruik van 

meerdere 

onderzoeks-

methodes, waarbij 

jongeren kunnen 

kiezen hoe zich te 
uiten, biedt de 

jongeren de mogelijk 

om al dan niet te 

participeren aan het 

onderzoek. 

De visuele methode 

produceerde niet 

alleen data voor het 

onderzoek. Het is 

tevens een 

succesvolle manier 

om participanten te 
stimuleren om deel 

te nemen aan het 

onderzoek. 

Wanneer 

foto’s in 

groep 

worden 
besproken, 

kan het 

perspectief 

van de 

participant 

die de foto 

genomen 

heeft, 

minder of 

helemaal 

niet aan 
bod 

komen. 

Foto’s of 

tekeningen 

op zich 

hebben 

geen 

betekenis.  
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Auteur Doel Methode 

 

3. Groep discussie: 

onderzoeken van 

het gebruik en de 

percepties van de 

jongeren over hun 
stad en buurt.  

→ photovoice 

Sociaal 

kapitaal 
Thema’s: 

- eigen huis en  

  straat 

- huis van  

  vrienden,  

  plaatsen waar  

  men elkaar kan 

  ontmoeten 

- school- 

  omgeving 

- parken 
- stedelijke  

  beziens- 

  waardigheden 

- werkomgeving 

Setting & 

populatie 
Sampling: 

In beide scholen 

werd één 

informatie-

sessie geven 

over het 

onderzoek, 

toestemming 

van de ouders en 

de jongeren was 

noodzakelijk 
voor deelname. 

School 1: de 

steekproef betrof 

een sociologie 

klas, waarvan de 

school vond dat 

het deelnemen 

aan het 

onderzoek 

leerrijk zou zijn. 

School 2: de 

ouders werden 
geïnformeerd 

over de studie en 

kregen de kans 

om hun kinderen 

terug te trekken 

uit de studie. 

→ convenience  

     sampling 

Resultaten 

Daarnaast wordt 

het belang van 

deze plaatsen voor 

hun sociale relaties 

benadrukt. 

 

Limieten 

 

Ze moeten 

altijd in 

combinatie 

met een 

verklaring van 
de betekenis 

plaatsvinden. 

Voordelen 

 

Foto’s zijn een 

manier van 

elicitation. Het is 

goedkoop, makkelijk 

uitvoerbaar, leuk en 
genereert visuele 

gegevens die 

gebruikt kunnen 

worden om data te 

verrijken of 

discussies te 

stimuleren over een 

buurt. Het 

identificeren van 

problematische 

buurten en het 
genereren van ideeën 

om het probleem aan 

te pakken zijn ook 

mogelijk. 

De verkregen data 

zorgt voor een 

visuele benadering 

om de kwaliteit van 

leven en de 

dagelijkse 

ervaringen te 

begrijpen. 

Nadelen 
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Framing the social world with photo-elicitation interviews 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Clark-

Ibanez 

(2004) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De werking 

van photo 

eliciation 

interviews en 
de relatie met 

andere 

kwalitatieve 

methodes 

beschrijven. 

 

Nagaan op 

welke manier 

de 

thuissituatie 

van de 
jongeren hun 

schoolleven 

beïnvloedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Observeren van en 

deelnemen aan het 

dagelijkse leven in 

twee klassen van 
twee verschillende 

scholen gedurende 

één jaar. 

Methode 1: 

het wekelijks  

ontwerpen van een 

schooltijdschrift, 

waaruit de schrijf-

vaardigheden,  

gedachten en 

ambities van de 
jongeren duidelijk 

werden. 

Methode 2: 

Photo elicitation 

interviews met  

twee 

mogelijkheden: 

1: Theorie gedreven 

onderzoek: de 

onderzoeker neemt 

zelf foto’s. 

 
 

 

 

De studenten  

werden 

gevraagd om 

foto’s te 
nemen van 

personen en 

dingen die 

voor hen van 

belang zijn:  

- familieleden 

- favoriete  

   plaatsen  

   (boom, club 

     huis, ) 

- speelgoed 
- huisdieren 

- school- 

  vrienden 

- andere  

  (trein,  

   Nintendo,  

   trofeeën   

   van de  

   voetbal,...) 

 

 

 

 

Setting: 

Zuid centraal 

Los Angeles, 

California 
(VS) 

Populatie: 

n = 60 

studenten van 

twee 

verschillende 

scholen in een 

stedelijk 

gebied (een 

‘charter’ 

school en een 
‘noncharter’ 

publieke 

school) 

Sampling: 

Toestemming 

van de ouders, 

de school en 

de student was 

nodig om deel 

te nemen aan 

het onderzoek. 

→ convience     

     Sampling 

 

De jongeren 

toonden meer 

persoonlijke 

zaken dan 
verwacht 

(voetbaltrofees, 

poppencollectie, 

…). 

De meeste 

beelden werden 

genomen van 

personen of 

zaken met een 

sociale binding. 

Materiële zaken 
(computer, tv, 

…) werden vaak 

op foto gezet 

om een 

herinnering te 

hebben voor 

wanneer het 

gestolen zou 

worden.  

 

 

 
 

 

 

Bij de start 

van het 

onderzoek 

was de 
informed 

consent brief 

die aan de 

ouders 

gegeven 

werd, te 

moeilijk 

geschreven. 

Nadien werd 

deze 

herschreven 
op een meer 

eenvoudige 

manier. 

Sommige 

foto’s 

werden 

genomen 

met een 

ander doel 

dan het 

onderzoek. 

 

 

 

Een creatieve manier 

voor het genereren van 

data. 

Het helpt de jongeren 
om hun vaardigheden 

te ontwikkelen (het 

nemen van foto’s, 

verbale communicatie 

en analyse). 

Foto’s leiden tot zaken 

die in een gewoon 

interview niet aan bod 

zouden komen. 

Photo elicitation kan 

diensten en beleid 
veranderen in het 

voordeel van de 

patiënt: vb kinderen 

met diabetes kunnen 

aan de hand van foto’s 

duidelijk maken aan de 

onderzoekers (en 

dokters) hoe het is om 

te leven met hun 

aandoening. 

 

 

 

Moeilijk 

evenwicht tussen 

het genereren van 

data en het 
meeleven met de 

participanten. 

Soms 

moeilijkheden 

met 

geheimhouding 

en ethische 

verantwoording. 

Een grotere 

uitdaging dan een 

gewoon 
interview, zowel 

voor onderzoeker 

als voor 

participant om 

onderzoek uit te 

voeren en te 

analyseren. 

Meer financiële 

kosten en 

organisatie. 
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Auteur Doel Methode 

 

2: Inductieve 

onderzoeks-

benadering: 

participanten 

nemen zelf foto’s. 

 

Toestemming werd 

zowel aan de 

school, ouders als 

studenten gevraagd 

(informed consent).  

Studenten nemen 

gedurende een 

week foto’s met 

gratis 

wegwerpcamera’s 
van dingen die voor 

hen belangrijk zijn. 

De beelden werden 

besproken met de 

student in een 

interview. Vaak 

waren ouders en 

broers/zussen ook 

aanwezig tijdens 

het interview.  

Duur interview: +/- 

30 min tot 2 uur. 
 

→ photo elicitation 

Sociaal 

kapitaal 
Meest 

voorkomend 

waren foto’s 

van mensen en 

zaken met een 

sociale 

binding en 

betekenis. 

 

Setting & 

populatie 

 

 

Resultaten 

 

Er zijn gender-

verschillen 

waargenomen: 

jongens nemen 

meer foto’s 
buiten in 

vergelijking met 

meisjes. 

Limieten 

 

Voordelen 

 

Photo elicitation 

interviews brengen 

materiële en 

immateriële aspecten 

van het leven van de 
kinderen aan het licht. 

Foto interviews kunnen 

het ongemakkelijk 

gevoel dat aanwezig 

kan zijn bij een 

gewoon interview 

verminderen, doordat 

men zich op een foto 

kan focussen. 

Foto’s bevorderen 

discussies en kunnen 
contrasten en 

spanningen onder de 

participanten aan het 

licht brengen. 

Foto’s kunnen aspecten 

aan het licht brengen 

die voor de 

onderzoeker 

onzichtbaar, maar voor 

de participant zichtbaar 

zijn. 

Photo elicitation 
produceert data die 

veel informatie bevat. 

Nadelen 

 

Wanneer foto’s 

in groep worden 

besproken, kan 

het perspectief 

van de participant 
die de foto 

genomen heeft, 

minder of 

helemaal niet aan 

bod komen. 

Door het gebruik 

van foto’s kan 

het moeilijker 

zijn om 

toestemming te 

krijgen van  
instellingen of 

voor het 

rekruteren van 

participanten. 

Participanten 

kunnen 

problemen 

ervaren in het 

gebruik van een 

camera (vb. hoe 

een flits 

instellen). 
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Photo elicitation: a window through which to view youth leisure in isolated communities 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Robertson 

(2005) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De 

ontspannings- 

mogelijkheden 

van jongeren 
die leven in 

een afgelegen 

buurt nagaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie 

wordt 

verkregen 

van de 
jongeren zelf 

en niet van 

hun ouders in 

drie stappen. 

Interview 1: 

bevragen van 

levensvisie 

en ervaring 

met 

ontspanning 

in de buurt. 

Photo 

elicitation: de 

participanten 

nemen 

gedurende 

twee weken 

foto’s van 

hun vrije tijd 

met een 

wegwerp-

camera. 

 
 

 

Recreatie-

mogelijkheden 

werden in beeld 

gebracht: 
- sport- 

  activiteiten 

- sociale  

  contacten  

  met vrienden  

  en familie 

- ontspannings-    

  activiteiten:  

   lezen,  

  verzorgen  

  van  
  huisdieren,  

- passieve  

  activiteiten:  

  tv kijken,  

  muziek  

  beluisteren,  

  …  

- school  

  gerelateerde  

  activiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

Setting: 

Een 

geïsoleerde 

gemeenschap, 
een eiland 

Populatie: 

n = 15 

jongeren 

(waarvan vier 

vrouwelijk) 

tussen 12 en 

15 jaar oud, 

die gedurende 

het hele jaar in 

de buurt 
wonen, met 

akkoord  

van hun 

ouders. 

Sampling: 

posters die 

informatie  

geven over het 

onderzoek en 

die 

participanten 

uitnodigen, 
worden 

opgehangen in 

het dorp. 

Niet contextuele 

interviews: de 

jongeren geven aan 

dat ze18 
mogelijkheden 

hebben tot 

activiteiten in de 

buurt.  

Photo elication bij 

diezelfde jongeren 

toonde aan dat er 61 

activiteiten zijn waar 

jongeren in hun vrije 

tijd aan deelnemen. 

Onderzoeks-
methodes waarbij 

jongeren actief 

kunnen deelnemen 

aan de datacollectie 

levert positieve 

resultaten. Er wordt 

een evenwicht 

gecreëerd tussen de 

macht van de 

jongere en de macht 

van de onderzoeker. 

 
 

 

 

De duur van 

de interviews 

wordt niet 

vermeld. 

Participanten 

deelden niet 

alle 

activiteiten 

mee die uit de 

foto’s af te 

leiden zijn. 

De exacte 

setting wordt 

in de studie 

niet 
weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De inhoud van de foto’s 

werd bevraagd waardoor 

de participanten gefocust 

en beschrijvend waren. 

Met behulp van foto’s 

kan meer informatie 

verkregen worden over de 

aard van de activiteit 

(zwemmen in een 

zwembad of  in de 

zee,…), de andere 

participanten (alleen of 

met vrienden, leeftijden, 

…) en de setting (thuis, in 

de stad, …).  

Methode waar jongeren 

actief betrokken worden 

in het dataverzamelings-

proces, waar ze vrij hun 

mening kunnen uiten, 

buiten de formele en 

gecontroleerde setting, 

wat positieve resultaten 

oplevert. 

Ongelijke 

machtsverhouding tussen 

onderzoeker en 
participant neutraliseert. 

 

Participanten 

kunnen 

bezorgd of 

angstig zijn 
om details 

van de 

context van 

de foto’s te 

delen. 
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Auteur Doel Methode 

 

Interview 2: 

foto’s 

worden 

besproken.  

→ photo 

elicition 

Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Alle bewoners 

worden 

uitgenodigd 

voor een 

informatie-

sessie, waar 

participanten 

zich kunnen 

aanmelden. 

→ 

convenience 

sampling 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 
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Modifying photovoice for community-based participatory Indigenous research 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Castleden 

& Garvin 

(2008) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Evalueren 

van het 

gebruik van 

photovoice, 
een vorm van      

Community 

Based 

Participatory 

Research 

(CBPR). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CBPR bestaat 

uit een breed 

scala van 

technieken die 
een vorm van 

reflectie, 

dialoog en actie 

vereisen. 

Participanten 

nemen foto’s 

met wegwerp-

camera’s  

Semi-

gestructureerde 

interviews 
waarbij de 

genomen foto’s 

het interview 

begeleiden. 

Vragen:  

- Waar werd de 

foto gemaakt? 

- Waarom werd 

de foto 

genomen? 

- Wat betekent 

hetgeen op de 
foto staat 

voor de 

participant?  

De 

participanten 

worden 

gevraagd om 
foto’s te 

nemen van 

plaatsen en 

activiteiten 

die omgeving 

en/of 

gezondheids-

risico’s of 

niet risico’s 

weergeven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De studie vond 

plaats tussen 

oktober 2005 en 

april 2006. 

Setting: 

Huu-ay-aht First 

Nation (Canada) 

Populatie: 

n = 45 (Huu-ay-aht 

leden die wonen 

binnen de grenzen 

van de Huu-ay-aht 

First Nation n = 40, 

participanten 

gerekruteerd door 
the Advisory 

committee n = 5) 

(19 - 75 jaar) 

Sampling: 

Doelbewuste, 

gestratificeerde en 

op sneeuwbal 

gebaseerde 

steekproefselectie 

De sampling ging 

door tot saturatie  

bereikt werd.  
 

Een sterker 

gemeenschaps

gevoel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De duur van 

de interviews 

wordt niet 

vermeld. 

Lange duur 

van het 

onderzoek om 

vertrouwen te 

kunnen 

krijgen. 

Oudere 

bevolking is 

niet geschikt 

voor het 

nemen van 
foto’s omwille 

van hun 

beperkte 

mobiliteit. 

Interviews 

moeten snel na 

het nemen van 

de foto’s 

plaatsvinden.  

 

 

 
 

Gelijkwaardige 

verdeling van 

macht: de 

participanten 
hebben invloed op 

de probleem-

stelling, 

methodologische 

ontwikkelingen, 

data- collectie en 

analyse en het 

communiceren van 

de bevindingen. 

Kennis en ervaring 

van participanten 
wordt gebruikt. 

Delen van de 

verantwoordelijk-

heid van 

besluitvorming. 

Bouwen aan de 

capaciteiten van een 

gemeenschap. 

Creëert het gevoel 

van betrokkenheid 

in het onderzoek. 

 
 

Er zijn grenzen aan 

het waarneembare. 

Deelnemers kunnen 

het moeilijk hebben 
om niet tastbare 

aspecten of kwesties 

te fotograferen. 

Photovoice vraagt 

een grote inzet van 

tijd en energie, 

zowel van de 

participanten als van 

de onderzoekers. 

Seizoenen en het 

weer kunnen een 
invloed uitoefenen 

op de keuze van de 

foto’s en 

onderzoeks-

resultaten. 

Het vereist bepaalde 

materialen en 

middelen (vb. 

wegwerpcamera’s en 

mogelijkheden tot 

het ontwikkelen van 

foto’s). 
 



75 

 

Auteur Doel Methode 

 
→ photovoice 

Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 
→ gestratificeerde  

     en sneeuwbal  

     sampling 

Resultaten Limieten 
 

Anders bestaat 

het gevaar dat 

de participant 

niet meer weet 

waar en 
waarom de 

foto’s 

genomen 

werden. 

Voordelen 
 

Bevordert het 

vertrouwen. 

Implementatie van 

een cultureel 

bevorderend 
onderzoek in een 

gemeenschap. 

Creativiteit wordt 

gestimuleerd. 

→gelijklopend met 

de doelen van 

CBPR 

Nadelen 
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The photo-survey research method: capturing life in the city 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Moore, 

Croxford, 

Adams, 

Refaee, 
Cox & 

Sharples 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inzicht 

krijgen in de 

manier 

waarop de 
participanten 

hun lokale 

omgeving 

waarnemen, 

begrijpen en 

interpreteren 

Het 

verkennen 

van de 

sociale/ 

ruimtelijke 
relaties 

binnen het 

centrum van 

de stad 

Het 

ontwikkelen 

van een 

participatieve 

onderzoeks-

methode. 

Proberen het 

leven in een 
stad vast te 

leggen 

Self-directed 

photography als 

een vorm van 

photo elicitation : 
- Participanten  

  werden gevraagd  

  om foto’s te  

  nemen van hun  

  omgeving van  

  zowel positieve  

  als negatieve  

  aspecten met  

  behulp van een  

  wegwerpcamera. 

- Nadien vond een  
  individueel   

  semi- 

  gestructureerd  

  interview met  

  open vragen  

  plaats om hun  

  ervaring van het  

  in een stad te  

  leven vast te  

  leggen en te  

  begrijpen 

 

 

 

Participanten 

werden 

gevraagd 

foto’s te 
nemen van 

hun lokale 

omgeving 

Thema’s: 

-sociale  

 aspecten 

-ecologische  

 aspecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setting: 

Drie grote 

steden van 

het Verenigd 
Koninkrijk 

(Manchester, 

London en 

Sheffield) 

Populatie: 

n = 84 stads-

bewoners 

om de 

omgevings-

factoren en 

percepties te 
onderzoeken 

London:  

  n = 34 

Sheffield:  

  n = 20 

Manchester:    

  n = 30 

Sampling: 

Participanten 

werden 

gerekruteerd 

door middel 
van een zelf 

selectie-

proces. 

Een 

gedetailleerde 

reeks gegevens 

werden 
verzameld 

Het bijhouden 

van een 

logboek 

verschaft basis-

informatie over 

de foto’s. 

Deze methode 

geeft inzicht in 

hoe de 

participanten 
hun lokale 

omgeving 

ervaren en 

ermee in 

interactie 

treden. 

De gegevens 

leiden tot een 

ruimer begrip 

van hun 

ervaringen en 

belevingen van 
het leven in 

een stad. 

Deze methode is 

niet geschikt voor 

alle onderzoeks-

gebieden 

Sommige 

activiteiten kunnen 

illegaal zijn en 

foto’s kunnen 

gebruikt worden 

als bewijsmateriaal 

Duur van de studie 

en duur van de 

interviews werden 

niet vermeld.  

Deze methode is 
niet geschikt voor 

alle onderzoeks-

gebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- geven van macht  

  en controle aan de  

  participant 

- empoweren van de  
   participant 

- het bevorderen van  

  zelfrespect,  

  autonomie en  

  competenties 

- participanten  

  hadden de vrijheid  

  om te kiezen wat te  

  fotograferen en op  

  welk tijdstip 

- het gebruik van  
  foto’s tijdens het  

  interview leidt tot  

  gedachten en  

  reacties die niet  

  verkregen zouden  

  worden door het  

  alleen uitvoeren van  

  een semi- 

  gestructureerd  

  interview  

- gedachten,  

  gevoelens en  
  overtuigingen over  

  hun omgeving,  

  zaken, gebouwen en  

  straten werden  

  vlotter meegedeeld 

Niet alle 

stedelijke 

problemen 

kunnen worden 
weergegeven en 

begrepen door 

deze techniek. 

Sommige 

aspecten kunnen: 

-  gevoelig liggen  

  (criminaliteit en  

   anti-sociaal  

   gedrag) 

 - persoonlijk zijn  

   (familie en  
     vrienden) 

- niet visueel van  

  aard zijn 

  (geluid en  

  luchtvervuiling) 

Ethische en 

veiligheids-

aspecten 

Foto’s zijn 

slechts een 

momentopname, 

beperkt in tijd en 
ruimte. 

 

 



77 

 

Auteur Doel Methode 

 

Tijdens het 

nemen van de 

foto’s dienden de 

participanten een 

logboek bij te 
houden. Volgende 

elementen werden 

vermeld: 

- tijdstip 

- datum 

- locatie 

- korte  

  beschrijving van  

  de foto 

Totaal aantal 

genomen foto’s   
n = 1894 

→ photo 

elicitation 

Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 
→ 

convenience 

sampling 

Resultaten 

 

De gegevens 

kunnen 

gebruikt 

worden om de 

wensen, zorgen 
en positieve 

aspecten van 

hun omgeving 

te benadrukken 

en te 

communiceren 

naar 

beleidsmakers. 

Limieten 
 

Voordelen 
 

- triangulatie van  

  verschillende  

  methodes (foto’s,  

  interview en  

  logboek)  
  voorkomen het  

  maken van  

  verkeerde  

  interpretaties  

- verschuiving in de  

  traditionele rollen en  

  machtsstructuren  

  van participant- 

  interviewer 

- zowel onderzoeker  

  als participant zijn  
  betrokken in het  

  bijbrengen van  

  kennis 

- het is de participant  

  die zelf de  

  belangrijkste  

  onderwerpen  

  bepaald  

- het nemen van  

  foto’s kan ertoe  

  leiden dat  

  participanten  
  nieuwe inzichten  

  krijgen of hun  

  opinies wijzigen 

- het is een flexibele  

  methode 

Nadelen 
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Participatory photography as a qualitative approach to obtain insights into farmer groups 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Gotschi,  

Delve, & 

Freyer 

(2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nagaan hoe het 

introduceren van 

groepen op het 

platteland van 
Afrika sociaal 

kapitaal en 

netwerken kan 

doen veranderen. 

Daarnaast werden 

verschillen in 

geslacht 

bestudeerd met 

betrekking tot de 

toegang tot 

informatie, 
ondersteunende 

netwerken en het 

creëren van 

contacten. 

Met behulp van 
foto’s, genomen 

door middel van 

wegwerpcamera’s

, werden 

interviews en 

focusgroep 

discussies 
gestimuleerd. 

 

 

Gebruik van 

Participatory 

Photography om 

landbouwers te 
stimuleren in het 

praten over hun 

lidmaatschap van 

een groep en wat dit 

voor hen betekent 

als individu, gezin, 

groep of 

gemeenschap. 

Foto’s worden 

beoordeeld en 

groepsprocessen 
worden 

geanalyseerd in 

combinatie met 

interviews of 

focusgroep 

interview.  Op deze 

manier wordt 

inzicht verkregen in 

de kwalitatieve 

dimensies van 

sociaal kapitaal van 

groepen 
(groepsdynamiek, 

solidariteit, 

collectief handelen, 

…) . 

 

De participanten 

werden gevraagd 

om foto’s te 

nemen van: 
-plaatsen 

-situaties 

-mensen 

-dingen  

 die  

 representatief  

 zijn voor hun  

 eigen ideeën van   

 de groep, hun  

 activiteiten, de  

 voordelen en de  
 problemen. 

De genomen 

foto’s worden 

kritisch 

geanalyseerd op 

hun betekenis van 

lidmaatschap tot 

een groep, 

vereiste 

investeringen, 

geconfronteerde 

problemen en 
voordelen van het 

behoren tot een 

groep. 

 

Studie vond 

plaats tussen 

maart en juni 

2006 

Setting: 

het 

platteland 

van Afrika in 

het Buzi 

district, 

Mozambique 

Populatie: 

3 groepen 

van 

landbouwers 
(11 tot 35 

leden/groep) 

 

Sampling: 

3 landbouw-

groepen 

werden 

doelgericht 

geselecteerd 

uit eerder 

bestudeerde 

groepen 
(2004-2005) 

 

 

Photovoice 

stimuleert 

discussies en 

reflecties bij 
individuen. 

Data 

verkregen 

m.b.v. deze 

methode is 

rijk (biedt 

veel 

informatie). 

De foto’s 

bieden zowel 

voor de 
landbouwers 

als de 

onderzoeker 

een nieuw 

referentie-

kader. 

 

 

 

 

 

De wijze van 

sampling 

wordt niet 

duidelijk 
weergegeven. 

De duur van 

de interviews 

wordt niet 

vermeld. 

In 

Inhamuchindo 

hield de leider 

van de groep 

het fototoestel 

bij. Hij 
trachtte zijn 

sociale 

reputatie te 

verbeteren 

door inwoners 

te 

fotograferen. 

De eerste fase 

van het 

onderzoek 

werd daarom 

hernomen. 

 

 

Een rijk en diep 

begrip van 

individuen en 

groepen. 

Het geeft de 

onderzochten een 

stem. Stimuleert 

participanten te 

spreken over zaken 

die anders moeilijk 

bespreekbaar zijn. 

Geeft inzicht in hoe 

de onderzochte 

denkt over het 

onderzoeks-
onderwerp.  

Extra kwalitatieve 

benadering waardoor 

de verkregen data 

verrijkt en aangevuld 

kan worden.  

 

 

 

 

 

Er worden vaak 

sociaal 

acceptabele 

foto’s 
genomen. 

De organisatie 

van de 

gemeenschap 

kan invloed 

hebben op de 

onderzoeks-

resultaten. 
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Auteur Doel 
 

Het krijgen van 

nieuwe inzichten 

in de groeps-

dynamiek en het 

sociaal kapitaal 
van groepen. 

Methode 

De groepen 

landbouwers 

werden gevraagd 

om telkens 27 

foto’s te nemen met 

een 
wegwerpcamera op 

drie verschillende 

tijdstippen  

Vragen die groep 

discussies 

stimuleerden: 

- Waarom nam u 

deze foto? 

- Wat wordt er 

weergegeven op 

de foto? 
- Wat anders kan 

deze foto 

vertegenwoordige

n? 

- Kunnen er nog 

andere associaties 

gemaakt worden 

met deze foto? 

→ photovoice 

Sociaal 

kapitaal 
Na het bekijken 

en bespreken van 

de beelden werd 

aan de 

landbouwers 

gevraagd om de 

foto’s die voor 

hen het meest van 

belang zijn te 

selecteren en voor 

te stellen aan de 
groep. Ze 

mochten uitleggen 

waarom ze voor 

dit beeld kozen en 

wat het belang 

ervan is voor een 

individu en voor 

de groep. 

De foto’s toonden 

het belang aan van 

wederzijdse 

bijstand en 
handhaving van 

gemeenschap-

pelijke normen 

om collectieve 

doelen te 

bereiken. 

Setting & 

populatie 
→ 

subsample 

van een 

eerder 

bestudeerde 

groep 

Resultaten 

 

Het 

bespreken 

van foto’s 

stimuleerde 

discussies 
over 

activiteiten 

en 

onderwerpen 

die anders 

moeilijk 

bespreekbaar 

zijn. 

Limieten 

 

De foto’s 

werden 

hoofdzakelijk 

genomen door 

mannen. Twee 
toestellen die  

expliciet 

toegewezen 

werden aan  

vrouwen, 

werden nadien 

terug 

afgenomen 

door hun man 

of de leider 

van de groep. 

Voordelen 

 

Onderwerpen binnen 

groepen kunnen 

geïdentificeerd en 

onderzocht worden 

wat niet mogelijk is 
door middel van een 

beoordeling van 

sociaal kapitaal op 

groepsniveau. 

Verhalen van de 

foto’s  van de leden 

van een buurt 

kunnen gedeeld 

worden met 

beleidsmakers en 

anderen. 

Nadelen 
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Visual epidemiology: photographs as tools for probing street-level etiologies 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten  Limieten Voor-

delen 

Nadelen 

Cannuscio, 

Weiss, 

Fruchtman

, 
Schroeder, 

Weiner 

& Ash 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nagaan op 

welke manier 

visuele 

onderzoeksme
thodes een 

invloed kan 

hebben op epi-

demiologisch 

onderzoek. 

Nieuwe 

richtlijnen 

voor het epi-

demiologische 

onderzoek 

naar de 
achterliggende 

redenen van 

de verschillen 

in cijfers van 

sterfte, ziekte 

en invaliditeit 

in stedelijke 

buurten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

drie types van visuele 

data werden 

verzameld: 

1: Photo elicitation 
outsider perspectief: 

foto’s genomen door 

personeelsleden 

a.d.h.v. systematische 

sociale observatie en 

gecodeerd met behulp 

van een vijf-punt 

Likertschaal. De 

interbeoordelaars-

betrouwbaarheid 

bedroeg 80%. 

2: Photovoice 

insider perspectief: 

foto’s genomen door 

participanten met 

behulp van een 

wegwerpcamera, en 

achteraf besproken 

tijdens een interview.  

 

 

 

 
 

 

 

Outsider 

perspectief: foto’s 

werden beoordeeld 

op basis van de 
aanwezigheid van 

vuilnis, met behulp 

van een vijf- punten 

schaal. Nadien 

werden diezelfde 

foto’s  opnieuw 

bekeken om 

zichtbare aspecten 

van de omgeving te 

identificeren: 

- graffiti 
- mensen 

- groene zones 

- reclame 

- fysieke  

  activiteit,… 

Insider 

perspectief: 

participanten 

werden gevraagd 

om barrières of 

voordelen voor hun 

gezondheid in hun 
buurt te observeren  

en te fotograferen . 

 

 

Setting: 

Drie aaneen-

gesloten 

buurten in 
Philadelphia, 

geselecteerd 

op basis van 

hun verschil in 

socio-

economische 

gradiënt (laag, 

gemiddeld en 

hoog) (VS). 

Populatie:  

Totale n=32, 
uit de buurt 

van 

Philadelphia. 

25 vrouwen en 

7 mannen: 17 

kaukaziërs, 13 

Afro-

Amerikanen, 1 

Hispanic en 1 

Aziaat 

 

 

 

1: De foto’s 

werden 

gebruikt om 

kwantitatieve 
data te 

verkrijgen 

(relatie tussen 

afval op straat 

en armoede-

cijfer). 

2: De beelden 

en de 

interviews 

geven de 

wisselwerking 
tussen de 

individuele 

gezondheid, de 

sociale 

omgeving en de 

fysieke 

omgeving weer. 

3:De wandel-

interviews 

vormen een 

aanvulling voor 

methode 1 & 2. 

 

 

Het doel van de 

studie werd 

belemmerd 

door het verbod 
van the 

institutional 

review board 

van de 

universiteit van 

Pennsylvania 

om mensen met 

een zeer laag 

inkomen in de 

studie te 

includeren. 

Verbod op het 

fotograferen 

van kinderen 

op school en  

illegale 

activiteiten of 

omstandig-

heden die 

kunnen leiden 

tot het 

stigmatiseren 

van individuen 
of groepen. 

 

 

 

De 

combinatie 

van beelden 

en woorden 
zorgen 

ervoor dat  

foute inter-

pretaties 

vermeden 

worden. 

Het gebruik 

van foto’s 

tijdens een 

interview 

geeft een 
basis voor 

het gesprek. 

Doordat de 

partici-

panten al 

een tijdje 

bezig waren 

met het 

nemen van 

foto’s 

voelden ze 

zich goed 
voorbereid 

voor het 

interview. 

 

Bij het gebruik 

van foto’s gaat 

men meestal op 

zoek naar 
fysieke 

aspecten. De 

nadruk ligt op 

het 

onderzoeken 

van de 

omgeving en 

niet op het 

onderzoeken 

van zichzelf. 

Gevaar tot het 
stigmatiseren 

van bepaalde 

individuen of 

groepen die op 

foto’s staan. 

Een foto is een 

momentopnam

e en buurten 

zijn niet 

statisch. 

 

 
 

 

 



81 

 

Auteur Doel Methode 
 

- De participanten 

werden gevraagd om 

hun buurt te 

benoemen, te 

lokaliseren op een 
kaart en te 

beschrijven.  

- Participanten moeten 

de foto’s indelen in 

drie groepen 

 

De foto’s werden door 

de staf gecodeerd en 

ingedeeld in vier 

categorieën. 

3: Foto’s genomen 
door personeelsleden in 

samenwerking met 

buurt participanten 

door middel van 

wandelinterviews. 

Gemiddelde duur: 1-2 

uur. Voorafgaand aan 

de ‘wandelinterviews’ 

werden vragen 

opgesteld aan de hand 

van 1ste interview van 

de participant. 

→ photo elicitation &  

photovoice 

Sociaal 

kapitaal 

De foto’s werden 

onderverdeeld in 

drie groepen:  

- barrières van  

   gezondheid 

- gezondheids- 

  promotie  

- neutrale of  

  gemengde  

  beelden.  

Vervolgens  
werden de foto’s 

door de stafleden in 

vier categorieën 

opgesplitst:  

- fysieke  

  omgeving 

- sociale  

  omgeving 

- individuele  

  ziekte of  

  gezondheid 

- spirituele  
  wereld. 

De 

onderverdelingen 

werden in groep 

besproken. 

Setting & 

populatie 
Sampling: 

13 primaire 

participanten 

die elk 

secundaire 

participanten 

mochten 

aanbrengen.  

Vrijwilligers 

vanuit groep 2 

om mee te 
doen aan de 

‘wandelintervi

ews’(n = 14) 

→ 

Convenience 

en sneeuwbal 

sampling 

Resultaten 

De 

onderzoekers 

en de 

participanten 

kunnen hun 

observaties 
vergelijken en 

discussiëren 

met betrekking 

tot de impact 

van de 

omgeving op de 

gezondheid. 

Naargelang de 

socio-

economische 

gradient werden 
verschillende 

gezondheids-

risico’s vanuit 

de omgeving 

gerapporteerd. 

Visuele data 

geven relevante 

informatie over  

de sociale 

processen die 

gezondheid 

beïnvloeden en 
de relatie tussen 

plaats en 

gezondheid. 

Limieten Voor-

delen 

Nadelen 



82 

 

Participatory Photo Mapping (PPM): exploring an integrated method for health and place research with young people 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Dennis Jr., 

Gaulocher, 

Carpiano 

& Brown 
(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het 

beschrijven 

van de 

toepassing en 
de 

bruikbaarheid 

van 

Participatory 

Photo 

Mapping 

(PPM) in de 

studie naar de 

impact van 

plaatsen op 

de 
gezondheid 

van  

kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PPM bestaat uit het 

gebruik van digitale 

hulpmiddelen, 

narratieve interviews 
en protocollen voor 

participatief 

onderzoek. Kennis 

wordt geproduceerd 

die als basis kan 

dienen voor het beleid 

en interventies 

gebaseerd op buurten. 

Gebruikte technieken 

zijn participatory 

photography, photo 
elicitation interviews, 

Public Participation 

Geographic 

Information System 

(PPGIS) 

PPM is een 

onderzoeksmethode 

voor het bestuderen 

van onderling 

samenhangende 

aspecten van 

ervaringen op een 
geïntegreerde manier. 

 

Plaatsen in de 

buurt en de 

recreatieve 

omgeving  

Plaatsen 

gerelateerd met 

voedsel: 

restaurants, 

winkels, 

kruidenierszaak, 

markten, een 

grote gemeen-

schappelijke 

tuin, 

open ruimtes 
(parken) en 

veiligheid in de 

buurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Setting:  

sociaal-

economisch 

achtergestelde 
en 

residentieel 

afzonderlijke 

buurten van 

Madison, 

Wisconsin 

(VS) 

Populatie: 

n = 50 

Leeftijd 

tussen 10 en 
18 jaar 

Sampling: 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De PPM is een 

bruikbare 

methode om 

complexe 
ervaringen van 

gezondheid en 

buurten in kaart 

te brengen. 

De PPM 

methode hielp 

bij het 

onthullen van 

complexe 

processen bij 

het begeleiden 
van jongeren 

hun 

voedselkeuze. 

PPM is een 

waardevol 

instrument voor 

buurtonderzoek. 

 

 

 

 

 
 

 

 

De wijze van 

sampling 

wordt niet 

duidelijk 
weergegeven. 

De duur van 

de interviews 

wordt niet 

vermeld. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Toepassen van 

verschillende 

methodes door 

gebruik van PPM: 
- produceert een zo 

volledig mogelijk 

beeld van de 

ervaren gezondheid 

en buurten 

- is gebruiks-

vriendelijk 

- is leuk en makkelijk 

te beheersen 

- biedt de 

participanten de 
mogelijkheid om 

zich gewaardeerd 

en serieus genomen 

te voelen 

- helpt jonge mensen  

   in het verkennen  

   van abstracte  

   vragen: wat ze  

   opvallend vinden  

   in bepaalde buurten  

   en biedt een  

   mogelijk om  
   jongeren hun stem  

   te laten horen 

 

 

 

Er zijn een 

aantal 

technische, 

pragmatische 
en ethische 

beperkingen. 

Behoefte aan 

meer 

kwantitatieve 

metingen van 

de buurt-

omgeving. 

Wanneer 

enkel foto’s 

gebruikt 
worden is de 

betekenis 

ervan 

instabiel en 

kan dit leiden 

tot verkeerde 

interpretaties 
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Auteur Doel Methode 

 

- Kaarten: waar 

treden ervaringen 

op? 

- Foto’s of 

tekeningen: hoe zag 
de ervaring eruit? 

- Interview: 

bespreking van de 

ervaringen. 

PPM bestaat uit vier 

stappen: 

1 participanten nemen 

foto’s van een 

toegewezen buurt 

2 foto’s vormen de 

objecten voor  
interviews of focus 

groep interviews  

3 data wordt 

toegewezen aan  de 

onderzochte buurt. 

Kwalitatieve en 

kwantitatieve 

geografische 

informatie wordt 

verzameld 

4 acties voor beleid 

→ Participatory 

Photo  Mapping 

Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen 

PPM is een methode 

voor het verzamelen 

en het in kaart 

brengen van 

kwalitatieve 

buurtgegevens. Een 
buurt bestaat uit een 

complexe mix van 

omgevingsattributen 

en sociale systemen. 

PPM helpt in het 

begrijpen en 

aanpakken van de 

relatie tussen 

gezondheid en de 

buurt. 

De visuele methode 
helpt participanten 

om zich op diverse 

manieren te uiten en 

lokt verschillende 

gegevens van diverse 

participanten uit. 

Nadelen. 
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Understanding African American men’s perception of racism, male gender socialization, and social capital through photovoice 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Ornelas, 

Amell, 

Tran, 

Royster, 
Armstrong

-Brown & 

Eng 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nagaan van 

de percepties 

van Afro-

Amerikaanse 
mannen over 

factoren die 

hun eigen 

gezondheid 

en die van de 

gemeen-

schap 

beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kwalitatieve 

onderzoeksmethode: 

CBPR (Community-

Based Participatory 
Research) door middel 

van Photovoice 

Photovoice: 

wegwerpcamera’s 

worden verstrekt aan de 

participanten. Foto’s 

vertegenwoordigen de 

beleving van de 

participant. Deze foto’s 

werden bediscussieerd in 

6 foto discussiesessies. 

Informatie over 

onderzoek en photovoice 

+ verkrijgen van 

informed consent.  

Een lijst van foto 

opdrachten werd 

opgesteld, waar de 

participanten één 

opdracht uitkiezen en 

uitvoeren  

(1 maand de tijd). 

 
 

 

De participanten 

kregen een lijst foto 

opdrachten. 

Voor de stedelijke 
gemeenschappen 

bestond dit uit het 

weergeven van: 

- Afro-Amerikaanse  

  mannen die  

  reactief zijn  

  in plaats van  

  proactief 

- De betekenis van  

  een Afro- 

  Amerikaanse man  
  in Raleigh 

- Afro-Amerikaanse  

   mannen  die  

   onverantwoord  

  gedrag vertonen 

- de frustraties van  

  een navigator te  

  zijn 

- de moeilijkheden  

  om vertrouwens- 

  personen te  

  overtuigen deel te  
  nemen aan het  

  onderzoek 

 

 

November 

2005- 

September 2006 

Setting: 
Centraal North 

Carolina (VS) 

-  stedelijke  

   gemeen- 

   schappen:  

   bevorderen  

   van de cardio- 

   vasculaire  

   gezondheid  

- landelijke  

  gemeen- 
   schappen:  

   bevorderen  

   van prostaat     

   gezondheids- 

   bevorderend  

   gedrag 

Populatie: 

n = 12 Afro-

Amerikaanse 

mannen (MEAN 

leeftijd: 45jaar) 

 

 

De Afro-

Amerikaanse 

mannen waren 

zich bewust van 
hun eigen 

gezondheid.  

Er zijn een 

aantal barrières 

die het hen 

bemoeilijken 

om in een 

goede 

gezondheid te 

blijven. 

Belangrijke 
invloeden op de 

gezondheid van 

Afro-

Amerikaanse 

mannen: 

etniciteit, 

racisme, 

socialisatie van 

het mannelijk 

geslacht, sociale 

netwerken en 

sociaal kapitaal. 

 

 

De 

gemiddelde 

leeftijd van 

de 
participanten 

was 45 jaar. 

Opvattingen 

afkomstig 

van jongeren 

zouden de 

bevindingen 

verruimen. 

De gekozen 

participanten 

zijn 
representatief 

voor Afro-

Amerikaanse 

mannen met 

een laag 

inkomen die 

een verhoogd 

risico hebben 

op ziektes en 

aan-

doeningen. 

 

 

 

Participanten 

registreren en 

reflecteren over 

de sterktes en 
zwaktes in hun 

gemeenschap. 

Ze worden als 

het ware mede-

onderzoekers. 

Discussies 

stimuleren over 

belangrijke 

maatschap-

pelijke kwesties 

door middel 
van groep 

discussies en 

foto’s. 

Participanten 

kunnen hun 

eigen 

ervaringen 

bespreekbaar 

maken door 

middel van 

foto’s en 

interviews. 

 

 

Er werd een 

lijst met de 

te 

fotograferen 
onder-

werpen 

opgesteld. 

Hierdoor 

beïnvloeden 

de onder-

zoekers de 

participan-

ten. 

Wanneer 

foto’s in 
groep 

worden 

besproken, 

kan het 

perspectief 

van de 

participant 

die de foto 

genomen 

heeft, 

minder of 

helemaal 
niet aan bod 

komen. 
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Auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode 

 

Foto’s werden verwerkt 

door de onderzoeker en 

terugbezorgd aan de 

participanten in gesloten 

enveloppen op de 
discussiesessie. 

Bij de discussie wordt 

gebruik gemaakt van de 

Freirean-based critical 

dialogue technique 

(SHOWED)  

identificeren, reflecteren 

en handelen over 

gezondheidsgerelateerde 

onderwerpen binnen de 

gemeenschap. Duur foto 
discussie: +/- 1,5 uur. 

SHOWED: reeks van 

vragen om een discussie 

te leiden van op een 

persoonlijk niveau tot 

een sociale analyse en 

acties.  

- Wat zie je op deze 

foto? 

- Wat gebeurd er op 

deze foto? 

- Hoe verhoudt zich dit 
tot ons leven? 

- Waarom bestaan deze 

problemen? 

 

Sociaal 

kapitaal 
 

- gebrekkige kennis  

   over gezondheid  

   bij Afro- 

   Amerikaanse  

   mannen 

De foto opdrachten 

voor de landelijke 

gemeenschappen 

waren het 

weergeven van: 
 - mannen die niet  

   bereikt kunnen  

   worden 

- angsten van  

  mannen 

- ongezonde zaken  

   in mijn  

  gemeenschap 

- gezonde zaken in  

  mijn gemeenschap 

- mijn rol als  

   navigator 
- de relatie met  

  vertrouwens- 

  personen  

 

 

 

 

Setting & 

populatie 
Sampling: 

Participanten 

werden 

gerekruteerd uit 

mannen die 

deelnamen aan 

het ‘Men as 

Navigators 

(MAN) for 

Health’ project 

→ subsample  

     van een  

     eerder  

     bestudeerde  

     groep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

 

Door onderzoek 

te voeren, 

zowel stedelijk 

als landelijk, 

versterkt dit de 
kwaliteit en de 

geldigheid van 

het onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Limieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen 

 

Een 

mogelijkheid 

om een 

gemeenschap in 

contact te 
brengen met 

beleidsmakers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nadelen 
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Auteur Doel Methode 

 

- Hoe kunnen we ons 

empoweren door ons 

nieuw maatschappelijk 

inzicht? 

- Wat kunnen we doen 
om deze problemen 

aan te pakken? 

Foto discussies werden 

opgenomen, gecodeerd 

en getranscribeerd voor 

inhoudsanalyse +  

notities werden gemaakt. 

Codes werden gekozen 

in overleg tussen twee 

onderzoekers en 

ingevoerd in een 
softwareprogramma voor 

kwalitatieve data-analyse 

(Atlas.ti, 2003). 

De analyse werd 

voorgelegd op een 

forum, zodat 

participanten de 

mogelijkheid hadden om 

de bevindingen te 

herzien of te 

becommentariëren. 

→ photovoice 

 

Sociaal 

kapitaal 
 

De resultaten 

werden 

gerangschikt in drie 

categorieën: 

- ras en racisme  

  (een begraafplaats  

   waar vroeger  

   enkel blanken  

   begraven mochten  

   worden, een  
   verlaten  

   ziekenhuis voor  

  Afro-Amerikanen,  

   ongezonde  

   producten,…) 

- rollen en  

 verantwoordelijk- 

  heden van Afro- 

  Amerikaanse  

  mannen  
 (verlaten auto’s,  

  een verlaten  
  ziekenhuis voor  

  Afro-Amerikanen,  

  …) 

- sociale  

  netwerken en  

  sociaal kapitaal  
  (kerken,  

   gemeenschap- 

    instellingen, …) 

Setting & 

populatie 

 

 

Resultaten 

 

Limieten Voordelen 

 

Nadelen 
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Concept mapping of photovoice: sequencing and integrating methods to understand immigrants’ perceptions of neighborhood 

influences on health 

Auteu

r 

Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Haque 

& 

Rosas 

(2010) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inzicht 

krijgen in de 

relatie tussen 

gezondheid 

en sociale 

omgeving. 

Gebruik van 

meerdere 

participatieve 

methodes ter 

verbetering 

van de 

participatie in 

de 

gemeenschap. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee 

participatieve 

onderzoeks-

methodes: 

1: Photovoice: 

kwalitatieve 
methode 

waarbij 

gebruik wordt 

gemaakt van 

foto’s en 

interviews. 

2: Concept 

mapping:  

een mixed-

method 

participatieve 

methode 
waarbij in 

groep ideeën 

worden 

besproken. 

Het geeft een 

beeld van hoe 

een groep 

tegenover een 

bepaald 

onderwerp 

staat. 

Foto’s werden 

met behulp 

van een vijf-

punt 

Likertschaal 

beoordeeld op 
basis van 

belangrijkheid 

voor 

gezondheid en 

welzijn  

(1= niet  

 belangrijk,  

 5 = extreem   

 belangrijk). 

Vervolgens 

werden ze 

nogmaals 
beoordeeld 

met een vijf-

punt 

Likertschaal, 

maar dan op 

basis van 

potentieel 

voor acties om 

het probleem 

aan te pakken  

 

Setting: 

Een arme wijk 

in Toronto, St. 

James Town 

(Canada) 

Populatie: 
n = 41 

immigranten 

(18 - 65 jaar) 

Sampling: 

Participanten 

van het 

photovoice 

project werden 

uitgenodigd om 

deel te nemen 

aan concept 

mapping.  

Andere 

deelnemers 

werden gezocht 

via mondelinge 

reclame, 

partner-

organisaties 

binnen de 

gemeenschap.  

Photovoice en 

concept mapping 

zijn twee 

complementaire 

participatieve 

onderzoeks-
methodes. 

Een conceptueel 

kader van relevante 

factoren die de 

gezondheid en 

welzijn van 

immigranten 

beïnvloedt. 

Uit concept 

mapping blijkt dat 

factoren die 

gezondheid en 
welzijn 

beïnvloeden 

bestaan uit een 

complex onderling 

verbonden netwerk 

van sociale, 

economische en 

fysieke factoren. 

 

 

De duur van de 

interviews wordt 

niet vermeld. 

Beperkte 

generaliseer-

baarheid: 
verzamelde data is 

context specifiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participanten 

kunnen door deze 

twee technieken 

gedurende het 

volledige 

onderzoek 
betrokken worden. 

Photovoice:  

- helpt inzicht te 

krijgen in de 

problematiek, 

maar ook het 

genereren van 

kennis en 

dialoog over 

belangrijke 

aspecten 

- participanten 
blijven gefocust 

op zowel 

positieve als 

negatieve 

manieren die 

gezondheid en 

welzijn 

beïnvloeden 

 

 

 

Beperkte 

generaliseer-

baarheid omdat 

bij deze 

methodologie de 

verzamelde data 
meestal context 

specifiek is. 

Tijds- en 

arbeidsintensief. 
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Auteu

r 

Doel Methode 

 

Onderzoek 

bestaat uit 

twee fases: 

1: Allochtonen 

geven hun 
percepties en 

gedachten 

over hun buurt 

die gevolgen 

hebben voor 

hun 

gezondheid en 

welzijn weer 

via foto’s (77) 

en interviews. 

2: Concept 
mapping werd 

gebruikt om 

de allochtone 

bewoners 

actief te 

betrekken bij 

het onderzoek 

en elementen 

die 

voortkwamen 

uit fase 1 

(photovoice) 
systematisch 

te organiseren 

→ photovoice 

en concept  

mapping 

Sociaal 

kapitaal 
(1= geen  

  potentieel,  

  5 = acties  

  reeds gestart) 

 

Thema’s die 

met behulp 

van 

photovoice 

werden 

bestudeerd: 
- veiligheid 

- opleiding 

- groene  

  ruimtes 

- buurt- 

  omgeving 

- gevoel van  

  trots 

- de  

  samenleving 

- beziens- 

 waardigheden 
- nood aan  

  sociale steun  

  en  

  bescherming 

- gebrek aan  

  behoud en  

  verbetering 

- verbeter- 

  punten voor  

  de  

  gezondheid 

Setting & 

populatie 
Daarnaast 

werden 

deelnemers ook 

gezocht via het 

St. James Town 

initiatief van 

uitgebreide 

gemeenschaps 

e-mailcontact.  

 

Inclusiecriteria: 
- minimum 18  

  jaar 

- immigrant in  

  Canada voor  

  minder dan 10  

  jaar 

- wonend in St.  

  James Town  

  voor minstens  

  6 maanden 

- Engels  

  begrijpen 
- in staat zijn  

  om aan 2 of 3  

  workshops  

  deel te nemen. 

→ convience  

     sampling 

Resultaten Limieten 

 

Voordelen 
 

Concept mapping:  

- een innovatieve, 

gestructureerde 

beeldvormings-

techniek die een 
conceptueel 

kader biedt voor 

de manier 

waarop mensen 

naar iets kijken 

-    participatieve en  

      visuele aard van  

      het onderzoek  

      behouden en het  

      systematisch  

      structureren van  
      visuele beelden  

      op een  

      kwantitatieve  

      wijze 

Nadelen 
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Systematic social observation of children’s neighborhoods using Google Street View: a reliable and cost-effective method 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen Nadelen 

Odgers, 

Caspi, 

Bates, 

Sampson 
& 

Moffitt 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nagaan of 

Google 

Street View 

gebruikt kan 
worden om 

op een 

betrouwbare 

manier de 

karakteris-

tieken van 

de buurt vast 

te leggen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Systematic Social 

Observation (SSO) 

items (verval, 

veiligheid, groene 
ruimte, …) werden 

geregistreerd door de 

beoordelaars die met 

behulp van Google 

Street View een 

virtuele wandeling 

maakten doorheen de 

verschillende 

buurten. De 

gemiddelde duur van 

de wandeling was 17 
minuten. 

Problemen en 

gevaren in de buurten 

werden nagegaan 

door schriftelijke 

enquêtes bij de 

inwoners van de 

buurten.   

De socio-

economische status 

van de buurt werd 

getest aan de hand 
van geo-

demografische 

discriminatoren.  

Aspecten die 

bestudeerd 

werden zijn: 

- lichamelijke  
  gezondheid 

- verval 

- gevaar 

- veiligheid 

- percentage  

  groene  

  ruimte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Setting: 

Buurten in England 

& Wales (UK) 

Populatie: 

Op basis van 

interbeoordelaars-

betrouwbaarheid 

werden 120 buurten 

geselecteerd. 

Sampling: 

participanten van de 

Environmental-Risk 

Longitudinal Twin 

Study. 

→ subsample van  

     een  eerder  

     bestudeerde  

     groep 

 

 

 

 

 

 

 

Hoge niveaus van 

interbeoordelaars-

betrouwbaarheid 

- positieve en  
  negatieve  

  aspecten van een  

  buurt kunnen op  

  betrouwbare  

  wijze vastgesteld  

  worden binnen  

  een virtuele  

  context. 

Google Street 

View is een 

kosteneffectieve 
en betrouwbare 

manier voor het 

verzamelen van 

informatie over 

buurten. 

 

 

 

 

 

 

Alle 

participanten 

wonen in Groot-

Brittannië, de 
generaliseer-

baarheid van de 

resultaten is niet 

zeker. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Online tools 

zijn een 

betrouwbare en 

kosten-
effectieve 

manier om een 

buurt te 

beoordelen. 

Een SSO studie 

zorgt ervoor 

dat op een 
onopvallende 

manier data 

verzameld kan 

worden van een 

buurt. 

SSO studies 

kennen een 

rijke 
geschiedenis in 

buurt-

onderzoeken. 

 

 

 

 

Belangrijke 

sociale 

processen, 

zoals 
collective 

efficacy 

kunnen (nog) 

niet 

vastgesteld 

worden met 

Google Street 

View. 

De datum en 

het tijdstip 

van de 

beelden op 

Google Street 

View zijn niet 

gekend. 

Het is niet 

mogelijk om 

na te gaan wat 

de mensen op 

de foto’s aan 

het doen zijn 

en zo 

eventuele 

sociale 

processen vast 

te stellen. 
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Auteur Doel Methode 
 

Er werd een 

coderingsschema 

ontwikkeld om 

duidelijker de 

sociaal-economische 
verschillen in buurten 

weer te geven.  

De buurten werden 

onderverdeeld in één 

van de vijf 

afzonderlijke 

homogene groepen 

(de rijken, stedelijke 

welvaart, het 

comfortabel hebben, 

bescheiden, zwaar te 
verduren). 

→Google Street 

View 

Sociaal 

kapitaal 

Setting &  

populatie 

Resultaten Limieten Voordelen 
 

Buurt-

onderzoeken 

worden vaak 

bekritiseerd 

door het feit dat 
ze maar een 

beperkte groep 

buurtbewoners 

vertegen-

woordigen. 

Door middel 

van een online 

tool kan meer 

inzicht 

verkregen 

worden in de 
buurten. 

De online SSO- 

methode kan 

op een 

betrouwbare 

wijze door 

twee of meer 

beoordelaars 
beoordeeld 

worden. 

Het gebruik 

Google Street 

View is een 

tijdbesparende 

methode. 

Nadelen 

 

Kleine 

tekenen van 

fysieke 

wanorde 

(sigaretten- 
  peuken,  

  naalden, …) 

zijn niet 

zichtbaar. 

Tekenen van 

wanorde 

kunnen 

individueel 

geïnter-

preteerd 

worden.  

Er moet 

nagegaan 

worden of 

kennis van de 

buurt, leeftijd, 

etniciteit, … 

een invloed 

hebben op die 

interpretaties. 
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Photographs and stories: ethics, benefits and dilemmas of using participant photography with Black middle-class male youth 

Auteur Doel Methode Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten  Limieten Voordelen Nadelen 

Allen  

(2012) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nagaan hoe 

visual 

research 

gebruikt kan 
worden om het 

leven van 

zwarte 

mannen uit de 

middenklasse 

te bestuderen, 

met welke 

ethische 

overwegingen 

rekening 

gehouden 
moet worden 

en wat de 

voor- en 

nadelen van 

visual 

research in 

deze studie 

zijn. 

Onderzoeken 

van de 

ervaringen van 

zwarte 
mannen uit de 

middenklasse 

op school. 

 

Participant photography: 

een vorm van visueel 

onderzoek waarbij de 

participanten zelf foto’s 
nemen.  

Combinatie van : 

1: Participant 

Photography (+/- 700 

foto’s): participanten 

kregen een digitale camera 

(1 maand) + vage 

aanwijzingen om hun 

sociale wereld te 

fotograferen. 

- Als ik samen met jouw 
op stap zou gaan, wat 

zouden we zien, wie 

zouden we zien, waar 

zouden we naartoe gaan 

en wat zouden we doen? 

2: Interviews met open 

vragen, gestructureerd en 

ongestructureerd. 

3 interviews: 

- 1ste interview:  

Bevragen van de 

levensgeschiedenis. 
 

 

 

Participanten 

namen foto’s 

van hun 

eigen sociale 
wereld 

Thema’s die 

aan bod 

kwamen: 

- school- 

  leven 

- meisjes 

- sport 

- het  

  kerkelijk  

  leven 
- illegale  

  markten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Setting: 

United 

States, 

Pacific west 
secondary 

school (VS) 

Populatie: 

n = 10 

zwarte 

mannen uit 

de midden-

klasse (n = 

6) + 

studenten uit 

de arbeiders-
klasse (n = 

4) namen 

deel 

gedurende 

twee school-

semesters. 

Sampling: 

/ 

 

 

 

 
 

 

 

Een digitale 

kopie van de 

foto’s is 

beschikbaar op 
PC tot einde van 

data-analyse. 

Foto’s die 

gebruikt werden 

als 

documentatie 

voor de 

beschrijving van 

het onderzoek 

moeten voldoen 

aan een aantal 
criteria: 

- geen personen  

  op de foto 

- gebeurtenissen  

  of voorwerpen,  

  waarbij  

  mensen ge- 

  anonimiseerd  

  kunnen worden 

 

 

 
 

 

 

 

De wijze van 

sampling 

wordt niet 

duidelijk 
weergegeven. 

Culturele 

verschillen 

tussen 

onderzoeker en 

onderzochte 

kunnen een 

belemmering 

zijn voor de 

inter-

subjectiviteit. 

Alles wat 

beschreven 

wordt door de 

onderzoeker 

moet 

beschouwd 

worden als 

gedeeltelijk 

correct.  

Gevaar voor 

stereotypering 

van zwarte 
mannen. 

 

Participant 

Photography 

beschouwt de 

deelnemers als 
actieve 

participanten die 

kennis kunnen 

bijbrengen, 

bepalen wat 

belangrijk is om 

te bestuderen en  

helpen de 

onderzoeker een 

bredere kijk te 

krijgen op 
culturele 

fenomenen. 

Empoweren van 

participanten om 

maatschappelijke 

aspecten en 

culturele 

fenomenen, die 

voor hen 

belangrijk zijn, te 

beschrijven. 

 

 

 

 

Ethische 

overwegingen: 

-  Participanten  

   hebben recht  
   op privacy  

   (fotograferen  

     in publieke  

     ruimte kan  

     legaal zijn,  

     maar houdt  

     niet nood- 

     zakelijk  

     rekening met  

     ethische  

   overwegingen). 
-  Informed  

   consent nodig  

   van de  

   participanten. 

- Veiligheid van  

   de gefoto- 

   grafeerden   

   moet  

  gegarandeerd  

  worden. 

- Participanten  

   bezitten de   
   foto’s om  

   eventueel  

   commercieel  

   gebruik tegen  

   te gaan.  
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Auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode 
 

- 2de interview:  

Bespreking van de foto’s, 

één voor één, genomen 

door de participanten. 

Studenten groeperen de 
foto’s in voor hen passende 

categorieën. De 

onderzoeker heeft een 

thematische focus. 

Duur: +/- 2 uur 

- 3de interview:  

Bevragen van de betekenis 

van hun ervaringen als een 

zwarte mannelijke student. 

De interviews werden 

getranscribeerd en 
geanalyseerd met behulp 

van een kwalitatieve 

interpretatieve benadering. 

 

3: Veldobservaties: 

Interviews werden 

aangevuld met 

observationele data (4 

perioden met telkens een 

duur van 1 week).  

 

De veldnotities werden 
getranscribeerd en 

geanalyseerd met behulp 

van een kwalitatieve 

interpretatieve benadering. 

 

Sociaal 

kapitaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setting & 

populatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limieten 
 

Rekening 

houden met 

culturele 

aspecten ( 

wegwerp-
camera werd 

als niet cool 

beschouwd en 

daarom niet 

gehanteerd 

door de 

jongens in 

tegenstelling 

tot een digitale 

camera). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voordelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadelen 
 

- Onderzoekers  

   kunnen  

   participanten  

   beïnvloeden  

  door richting te  
  geven in wat  

  gefotografeerd  

  moet worden. 

De methode kan 

in sommige 

gevallen ertoe 

leiden dat de 

participanten 

minder 

empowerment 

hebben. 
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Auteur Doel Methode 

 

Comparatieve analyse: 

inclusie van zwarte 

mannen uit de 

middenklasse (focus) en 

mannelijke studenten uit 
de arbeidersklasse. Er 

wordt nagegaan of een 

klasse de ervaringen van 

zwarte mannen beïnvloedt 

in een bepaalde context, 

beperkt in plaats en tijd en 

op welke manier dan wel. 

Nagaan of er consistentie 

bestaat in de patronen die 

zijn ontstaan als gevolg 

van de interpretatie van de 
onderzoeker ,zowel bij de 

student als bij de ouders en 

de leerkrachten.  

Validiteit werd verzekerd 

door de gevonden thema’s 

en bevindingen van de 

onderzoeker voor te leggen 

aan de participanten en 

nagaan in hoeverre zij het 

hiermee eens zijn. 

→ Participant 

Photography 

Sociaal 

kapitaal 

Setting & 

populatie 

Resultaten 

 

 

Limieten Voordelen Nadelen 
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Bijlage 3: Informed consent 
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97 
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Bijlage 4: Geografische kaarten 

Bijlage 4.1: Ledeberg – centrum 
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Bijlage 4.2: Sint-Amandsberg – Groot Begijnhof 
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Bijlage 4.3: Patershol 
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Bijlage 4.4 : Mariakerke centrum 
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Bijlage 5: Logboek 

Bijlage 5.1 : Clubhuis Ledeberg 

 Plaats Wat  Inhoud foto Tijdstip 

foto  

Foto 1 

IMG_3530 

Hundelgemse-

steenweg 

Gemeenschappelijke 

groentetuin 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- gemeenschaps-

instelling 

- groene zones 

15u30 

Foto 2 

IMG_3531 

Hundelgemse-

steenweg 

Zitbanken - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

-  groene zones 

15u31 

Foto 3 

IMG_3532 

Hundelgemse-

steenweg 

Petanque baan - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u33 

Foto 4 

IMG_3533 

Hundelgemse-

steenweg 

Affiche 

buurtgroendag 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- groene zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

- vrienden 

15u34 

Foto 5 

IMG_3535 

Binnenweg Speelplein - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

- vrienden 

15u38 

Foto 6 

IMG_3536 

Binnenweg Zitbanken + vuilnis - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- fysieke omgeving 

 

 

15u39 
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Foto 7 

IMG_3537 

Binnenweg Speelplein + vuilnis - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

- fysieke omgeving 

15u40 

Foto 8 

IMG_3539 

Ledebergstraat Leegstaande/ 

Verkommerde 

woning 

- gebouwen 

- fysieke omgeving 

15u45 

Foto 9 

IMG_3542 

Ledebergplein Plein met jongeren - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- fysieke omgeving 

15u48 

Foto 10 

IMG_3543 

Ledebergplein Kerk - stedelijke beziens-

waardigheden en 

gemeenschapsinstelling 

15u49 

Foto 11 

IMG_3544 

Hoveniersstraat Bord gratis 

buspendeldienst 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

15u51 

Foto 12 

IMG_3546 

Keizerpark Basketbalveld - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- vrienden 

16u00 

Foto 13 

IMG_3547 

Keizerpark Zitbank - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u02 

Foto 14 

IMG_3548 

Keizerpark visvijver - ontmoetingsplaatsen 

en  sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u04 

Foto 15 

IMG_3549 

Keizerpark Speelplein  - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u05 
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Foto 16 

IMG_3550 

Keizerpark Openbare barbecue 

plaats 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

- vrienden en familie 

16u06 

Foto 17 

IMG_3551 

Ajuinmarktstraat Fietsen - Fysieke omgeving 16u12 

Foto 18  

IMG_3552 

Langestraat Openbare bibliotheek  - gemeenschap-

sinstelling 

- ontmoetingsplaatsen 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u15 

Foto 19  

DSCN 

1264 

Hundelgemse-

steenweg 

Petanque baan - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u06 

Foto 20 

DSCN 

1265 

Hundelgemse-

steenweg 

Petanque baan - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- 

recreatiemogelijkheden 

16u05 

Foto 21 

DSCN 

1266 

Hundelgemse-

steenweg 

Gemeenschappelijke 

groententuin 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- gemeenschaps-

instelling 

- groene zones 

16u04 

Foto 22 

DSCN 

1267 

Hundelgemse-

steenweg 

Gemeenschappelijke 

groententuin 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- gemeenschaps-

instelling 

- groene zones 

 

 

16u04 
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Foto 23 

DSCN 

1268 

Hundelgemse-

steenweg 

Gemeenschappelijke 

groententuin 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- gemeenschaps-

instelling 

- groene zones 

16u03 

Foto 24 

DSCN 

1269 

Hundelgemse-

steenweg 

Graffiti  - fysieke omgeving 16u02 

Foto 25 

DSCN 

1270 

Hundelgemse-

steenweg 

Gemeenschappelijke 

groententuin 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- 

recreatiemogelijkheden 

- 

gemeenschapsinstelling 

- groene zones 

16u02 

Foto 26 

DSCN 

1272 

Hundelgemse-

steenweg 

Gemeenschappelijke 

groententuin 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- gemeenschaps-

instelling 

- groene zones 

16u01 

Foto 27 

DSCN 

1273 

Hundelgemse-

steenweg 

Park - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- groene zones 

16u00 

Foto 28 

DSCN 

1274 

Hundelgemse-

steenweg 

Buurtinfo - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u58 

Foto 29 

DSCN 

1275 

Hundelgemse-

steenweg 

Clubhuis voor 

senioren 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- gemeenschaps-

instelling 

15u58 

Foto 30 

DSCN 

1276 

Binnenweg Huis - fysieke omgeving 

- gebouwen 

15u56 
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Foto 31 

DSCN 

1277 

Binnenweg Speelplein - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u54 

Foto 32 

DSCN 

1278 

Binnenweg Speelplein - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u54 

Foto 33 

DSCN 

1279 

Binnenweg Speelplein - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u53 

Foto 34 

DSCN 

1280 

Binnenweg Bank/ Vuilnis - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- fysieke omgeving 

15u52 

Foto 35 

DSCN 

1281 

Binnenweg Speelterrein - ontmoetingsplaatsen 

en  

  sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u52 

Foto 36 

DSCN 

1282 

Ledebergstraat Buurtwinkel - fysieke omgeving 15u48 

Foto 37 

DSCN 

1283 

Ledebergstraat Vuilnis - fysieke omgeving 15u47 

Foto 38 

DSCN 

1284 

Ledebergplein Kerk - stedelijke 

bezienswaardigheden 

en 

gemeenschapsinstelling 

 

 

15u46 
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Foto 39 

DSCN 

1285 

Ledebergplein Kerk - stedelijke 

bezienswaardigheden 

en gemeenschaps-

instelling 

15u45 

Foto 40 

DSCN 

1286 

Ledebergplein Openbare toiletten - fysieke omgeving 15u43 

Foto 41 

DSCN 

1287 

Keizerspark Auto delen - fysieke omgeving 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

15u36 

Foto 42 

DSCN 

1288 

Keizerspark Speelplein - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u35 

Foto 43 

DSCN 

1289 

Keizerspark Openbare barbecue - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u32 

Foto 44 

DSCN 

1290 

Keizerspark Openbare barbecue - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

- vrienden en familie 

15u32 

Foto 45 

DSCN 

1291 

Keizerspark Bank - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

15u30 

Foto 46 

DSCN 

1292 

Keizerspark Affiche  - fysieke omgeving 

 

 

15u28 

Foto 47 

DSCN 1293 

Langestraat Openbare 

bibliotheek 

- gemeenschaps-

instelling 

- ontmoetingsplaatsen 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u26 
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Bijlage 5.2 : Clubhuis Azalea (Sint-Amandsberg) 

 Plaats Wat Inhoud foto Tijdsti

p foto 

Foto 1 

IMG_348

8 

Slokkeboomstraat Bord clubhuis 

Azalea 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

17u55 

Foto 2 

IMG_348

9 

Slokkeboomstraat Petanque baan + 

basketbalveld 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

17u56 

Foto 3 

IMG_349

0 

Slokkeboomstraat Speelplein - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

17u56 

Foto 4 

IMG_349

1 

Slokkeboomstraat Bank + vuilnisbak - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- fysieke omgeving 

17u57 

Foto 5 

IMG_349

2 

Azaleastraat Verkeersbord 

autodelen 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- fysieke omgeving 

18u00 

Foto 6 

IMG_349

3 

Azaleastraat  Bord autodelen - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- fysieke omgeving 

18u01 

Foto 7 

IMG_349

4 

Azaleastraat Brief vreemd 

handschrift 

- fysieke omgeving 

 

 

 

 

18u04 
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Foto 8 

IMG_349

5 

Azaleastraat Zitbank - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

18u06 

Foto 9 

IMG_349

6 

Azaleastraat Gebroken glas - fysieke omgeving 

 

18u07 

Foto 10 

IMG_349

7 

Achterstraat Afbeelding boete 

hondenpoep 

- fysieke omgeving 

 

18u10 

Foto 11 

IMG_349

8 

Achterstraat Politie - fysieke omgeving 18u11 

Foto 12 

IMG_349

9 

Achterstraat Vuilnisbank - fysieke omgeving 18u11 

Foto 13 

IMG_350

0 

Achterstraat Politie - fysieke omgeving 

- gemeenschaps-

instelling 

- gebouwen 

18u12 

Foto 14 

IMG_350

1 

Achterstraat Vuilnis - fysieke omgeving 18u12 

Foto 15 

IMG_350

2 

Achterstraat Affiche vermist 

persoon 

- fysieke omgeving 

 

18u13 

Foto 16 

IMG_350

3 

Antwerpsesteenw

eg 

Bord openbare 

markten 

- fysieke omgeving 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

18u14 

Foto 17 

IMG_350

4 

Antwerpse-

steenweg 

Dienstencentrum 

sint-Amandsberg 

- gemeenschaps-

instelling 

18u15 

Foto 18 

IMG_350

5 

Antwerpse-

steenweg 

Bord buurtinfo - fysieke omgeving 18u15 

Foto 19 

IMG_350

7 

Antwerpse-

steenweg 

Graffiti - fysieke omgeving 

 

 

 

18u15 
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Foto 20 

IMG_350

8 

Antwerpse-

steenweg 

Graffiti - fysieke omgeving 18u16 

Foto 21 

IMG_351

0 

Schoolstraat Steeg - fysieke omgeving 18u18 

Foto 22 

IMG_351

1 

Schoolstraat Allochtonen/jongere

n 

- fysieke omgeving 18u19 

Foto 23 

IMG_351

2 

Schoolstraat Dagverblijf/peutertu

in 

- fysieke omgeving 18u19 

Foto 24 

IMG_351

3 

Schoolstraat Speelplein - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

18u19 

Foto 25 

IMG_351

4 

Victor 

Braeckmanlaan 

Vuilnis - fysieke omgeving 18u20 

Foto 26 

IMG_351

5 

Victor 

Braeckmanlaan 

Affiche vuilnis - fysieke omgeving 18u20 

Foto 27 

IMG_351

6 

Azaleastraat Buurtwinkel - fysieke omgeving 

- gebouwen 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

18u20 

Foto 28 

IMG_351

8 

Engelbert van 

Arenbergstraat 

Kunstfabriek - fysieke omgeving 20u30 

Foto 29 

IMG_351

9 

Engelbert van 

Arenbergstraat 

Basketbalveld met 

spelende kinderen 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

- vrienden 

 

 

20u32 
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Foto 30 

IMG_352

0 

Groot begijnhof Begijnhof - gebouwen 

- fysieke omgeving 

20u33 

Foto 31 

IMG_352

2 

Groot begijnhof Kerk - gebouwen 

- stedelijke 

bezienswaardighed

en en 

gemeenschaps-

instellingen 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten  

20u34 

Foto 32 

IMG_352

4 

Piloorijnstraat Kermis - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- vrienden en 

familie 

20u38 

Foto 33 

IMG_352

9 

Koopvaardijlaan Graffiti - fysieke omgeving 20u42 

Foto 34 

DSCN 

1233 

Slokkeboomstraat Clubhuis voor 

senioren 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

17u55 

Foto 35 

DSCN 

1234 

Slokkeboomstraat Park/ Speeltuigen - ontmoeting-

splaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

17u55 

Foto 36 

DSCN 

1235 

Slokkeboomstraat Petanque baan - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten  

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

 

 

 

17u56 
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Foto 37 

DSCN 

1236 

Slokkeboomstraat Basketbalveld - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

17u57 

Foto 38 

DSCN 

1237 

Slokkeboomstraat  Hondentoilet - fysieke omgeving 18u00 

Foto 39 

DSCN 

1247 

Engelbert van 

Arenbergstraat 

Basketbalveld met 

spelende kinderen 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

- vrienden  

20u31 

Foto 40 

DSCN 

1248 

Engelbert van 

Arenbergstraat 

Park - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten  

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

20u31 

Foto 41 

DSCN 

1254 

Biekorfstraat Bevolking  - fysieke omgeving 20u35 

Foto 42 

DSCN 

1255 

Biekorfstraat Bevolking - Sociale 

activiteiten  

20u36 

Foto 43 

DSCN 

1258 

Piloorijnstraat Kermis - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

20u39 

Foto 44 

DSCN 

1260 

Koopvaardijlaan Graffiti - fysieke omgeving 20u41 

Foto 45 

DSCN 

1263 

Koopvaardijlaan Fietsen - fysieke omgeving 20u43 
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Bijlage 5.3 : Clubhuis Patershol 

  Plaats Wat Inhoud foto Tijdsti

p foto 

Foto 1 

IMG_345

3 

Haringsteeg Steeg met bord spelende 

kinderen 

- fysieke omgeving 15u30 

Foto 2 

IMG_345

4 

Hertogstraat Mensen in de straat - fysieke omgeving 15u32 

Foto 3 

IMG_345

7 

Plotersgracht Affiche  nachtlawaai - fysieke omgeving 15u35 

Foto 4 

IMG_345

8 

Plotersgracht Affiche  - fysieke omgeving 15u35 

Foto 5 

IMG_345

9 

Plotersgracht Toeristen - fysieke omgeving 15u37 

Foto 6 

IMG_346

0 

Plotersgracht Affiche verboden fietsen 

te plaatsen 

- fysieke omgeving 15u38 

Foto 7 

IMG_346

1 

Plotersgracht Affiche geen reclame - fysieke omgeving 15u38 

Foto 8 

IMG_346

2 

Rodekoning-

straat 

Graffiti/kindertekening

en 

- fysieke omgeving 15u41 

Foto 9 

IMG_346

3 

Trommelstraat Affiche zonder haat straat - fysieke omgeving 15u42 

Foto 10 

IMG_346

4 

Kalversteeg Te koop - fysieke omgeving 15u44 

Foto 11 

IMG_346

5 

Kalversteeg Graffiti - fysieke omgeving 15u45 

Foto 12 

IMG_346

6 

Kalversteeg Verbodsbord auto - fysieke omgeving 

 

 

 

15u46 
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Foto 13 

IMG_346

7 

Kaatsspelplei

n 

Bord clubhuis patershol - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u48 

Foto 14 

IMG_346

9 

Kaatsspelplein Gebroken glas - Fysieke omgeving 15u50 

Foto 15 

IMG_347

0 

Drongenhof Petanque baan - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u52 

Foto 16 

IMG_347

1 

Drongenhof Verbodsbord voor 

honden 

- fysieke omgeving 

 

15u52 

Foto 17 

IMG_347

2 

Drongenhof Affiche wildplassen - fysieke omgeving 15u53 

Foto 18 

IMG_347

3 

Park 

Sluizeken 

Park - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u56 

Foto 19 

IMG_347

4 

Park 

Sluizeken 

Zitbanken - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

15u56 

Foto 20 

IMG_347

5 

Park 

Sluizeken 

Herentoilet - fysieke omgeving 15u57 

Foto 21 

IMG_347

6 

Park 

Sluizeken 

Vuilnis - fysieke omgeving 15u58 
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Foto 22 

IMG_347

7 

Sluizeken Jonge gezinnen - fysieke omgeving 15u59 

Foto 23 

IMG_347

8 

Oudburg Affiche tango - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u02 

Foto 24 

IMG_347

9 

Grauwpoort Vzw woningfonds - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- gebouwen 

16u05 

Foto 25 

IMG_348

1 

Lange 

steenstraat 

Cultuurcentrum 

caemersklooster 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u07 

Foto 26 

IMG_348

2 

Lange 

steenstraat 

Cultuurcentrum 

caemersklooster 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u07 

Foto 27 

IMG_348

5 

Sint-

Magrietstraat 

Kerk - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- stedelijke 

bezienswaardighed

en gemeenschaps-

instellingen  

- gebouwen 

16u08 

Foto 28 

IMG_348

7 

Lange 

steenstraat 

Bord rolstoel - fysieke omgeving 

 

16u10 

Foto 29 

DSCN 

1214 

Plottersgracht Graffiti/kindertekeningen - fysieke omgeving 15u50 

Foto 30 

DSCN 

1215 

Plottersgracht Graffiti - fysieke omgeving 

 

 

 

 

15u52 
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Foto 31 

DSCN 

1216 

Kalversteeg Woonerf/ verboden te 

parkeren 

- fysieke omgeving 15u55 

Foto 32 

DSCN 

1217 

Kalversteeg Uitgezonderd fietsers - fysieke omgeving 15u56 

Foto 33 

DSCN 

1218 

Kaatsspelplein Vuilnis - fysieke omgeving 15u59 

Foto 34 

DSCN 

1219 

Kaatsspelplein Clubhuis voor senioren - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

-  recreatie-

mogelijkheden 

16u 

Foto 35 

DSCN 

1220 

Kaatsspelplein Bank - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u01 

Foto 36 

DSCN 

1221 

Drongenhof Koppel in straat - fysieke omgeving 16u02 

Foto 37 

DSCN 

1222 

Drongenhof Geen woonerf - fysieke omgeving 16u02 

Foto 38 

DSCN 

1223 

Drongenhof Petanque baan - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

16u03 

Foto 39 

DSCN 

1224 

Sluizeken 

park 

Speeltuigen - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

 

16u05 
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Foto 40 

DSCN 

1225 

Sluizeken 

park 

Bank/ Park - ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

- parken en groene 

zones 

16u05 

Foto 41 

DSCN 

1226 

Oudburg Mannen op een terras - fysieke omgeving 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

16u07 

Foto 42 

DSCN 

1227 

Oudburg Buurtwinkel - fysieke omgeving 

- gebouwen 

- ontmoetings-

plaatsen en sociale 

activiteiten 

16u07 

Foto 43 

DSCN 

1228 

Kalversteeg Vuilnis/graffiti - fysieke omgeving 16u08 

Foto 44 

DSCN 

1229 

Kalversteeg Vuilnis - fysieke omgeving 16u08 

Foto 45 

DSCN 

1230 

Oudburg Fietsenstalling - fysieke omgeving 16u09 

Foto 46 

DSCN 

1231 

Drongenhof Affiche - fysieke omgeving 16u10 

Foto 47 

DSCN 

1232 

Trommel-

straat 

Politie - fysieke omgeving 17u00 
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Bijlage 5.4 : Clubhuis Claeys-Bouüaert (Mariakerke centrum) 

 Plaats Wat  Inhoud foto Tijdstip 

foto  

Foto 1  

DSCN1334 

Alphonse  

Claeys-

Bouüartlaan 

Fietsenstalling - fysieke omgeving 13u49 

Foto 2 

DSCN1336 

Alphonse  

Claeys-

Bouüartlaan 

Park - parken en groene 

zone 

- ontmoetingsplaatsen 

- recreatie-

mogelijkheden 

13u51 

Foto 3  

DSCN1337 

Mariakerkeplein Kerk - stedelijke 

bezienswaardigheden 

en gemeenschaps-

instelling 

13u55 

Foto 4 

DSCN1338 

Mariakerkeplein Affiche open 

kerkdag 

- stedelijke 

bezienswaardigheden 

en gemeenschaps-

instelling 

- fysieke omgeving 

- recreatie-

mogelijkheden 

13u56 

Foto 5  

DSCN1339 

Kasteeldreef Petanque baan - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

13u59 

Foto 6 

DSCN1340 

Kasteeldreef Bank in park - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- fysieke omgeving 

14u05 

Foto 7 

DSCN1341 

Kasteeldreef Vijver - parken en groene 

zones 

- fysieke omgeving 

14u07 

Foto 8 

DSCN1342 

Kasteeldreef Graffiti  - fysieke omgeving 

 

 

 

 

14u09 
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Foto 9 

DSCN1343 

Kasteeldreef Bank in Park - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- fysieke omgeving 

14u10 

Foto 10 

DSCN1344 

Kasteeldreef Kasteel - stedelijke 

bezienswaardigheden 

en 

gemeenschapsinstelling 

- fysieke omgeving 

- parken en groene 

zones 

14u11 

Foto 11 

DSCN1345 

Kasteeldreef Speelterrein - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

14u13 

Foto 12 

DSCN1346 

Kasteeldreef Clubhuis voor 

senioren 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- gemeenschaps-

instelling 

14u16 

Foto 13  

DSCN1347 

Kasteeldreef Bord Stedelijk 

domein 

- fysieke omgeving 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- gemeenschaps-

instelling 

14u17 

Foto 14 

DSCN1348 

Kasteeldreef Vuilnis - fysieke omgeving 14u30 

Foto 15 

DSCN1349 

Kasteeldreef Vuilnis - fysieke omgeving 14u31 

Foto 16 

DSCN1350 

Kerkwijk School - gemeenschaps-

instelling 

- fysieke omgeving 

14u33 

Foto 17 

DSCN1351 

Notenstraat Auto Wit-gele 

kruis 

- fysieke omgeving 

 

 

14u35 
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Foto 18  

DSCN1352 

Mariakerkeplein Affiche 

vrijwilliger 

- fysieke omgeving 

 

14u38 

Foto 19  

DSCN1353 

Brugsesteenweg Huishoudhulp - fysieke omgeving 14u42 

Foto 20 

DSCN1354 

Brugsesteenweg Shoppingcenter - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- fysieke omgeving 

- 

recreatiemogelijkheden 

14u43 

Foto 21 

DSCN1355 

Brugsesteenweg Voorbijgangers - fysieke omgeving 14u45 

Foto 22 

DSCN1356 

Brugsesteenweg Vuilnis - fysieke omgeving 14u46 

Foto 23 

DSCN1357 

Brugsesteenweg Werken - fysieke omgeving 14u46 

Foto 24 

DSCN1358 

Brugsesteenweg Voorbijgangers - fysieke omgeving 14u48 

Foto 25 

DSCN1359 

Brugsesteenweg Bus  - fysieke omgeving  14u55 

Foto 26 

DSCN 

4137 

Zomerliefstraat  Voetbalveld - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- fysieke omgeving 

- recreatie-

mogelijkheden 

14u15 

Foto 27 

DSCN 

4138 

Zomerliefstraat Vuilnisbak - Fysieke omgeving 14u17 

Foto 28 

DSCN 

4139 

Alphonse Claeys- 

Bouüaertdreef 

Dreef - fysieke omgeving 14u20 

Foto 29 

DSCN 

4140 

Mariakerkeplein Affiche open 

kerkdag 

- stedelijke 

bezienswaardigheden 

en gemeenschaps-

instelling 

- fysieke omgeving 

- recreatie-

mogelijkheden 

14u25 

Foto 30 

DSCN 

4141 

Mariakerkeplein Kerk - Stedelijke 

bezienswaardigheden 

en gemeenschaps-

instelling 

14u26 
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Foto 31 

DSCN 

4142 

Kasteeldreef Clubhuis voor 

senioren 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

- gemeenschaps-

instelling 

14u30 

Foto 32 

DSCN 

4143 

Kasteeldreef Kasteel/ 

centrum voor 

jeugd kunst 

- stedelijke 

bezienswaardigheden 

en gemeenschaps-

instelling 

- fysieke omgeving 

- parken en groene 

zones 

14u31 

Foto 33 

DSCN 

4144 

Kasteeldreef Natuur - Fysieke omgeving 

- parken en groene 

zones 

14u32 

Foto 34 

DSCN 

4145 

Kasteeldreef Bank in park - fysieke omgeving 

ontmoetingsplaatsen en 

sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

14u35 

Foto 35 

DSCN 

4146 

Kasteeldreef Natuur - Fysieke omgeving 

- parken en groene 

zones 

14u36 

Foto 36 

DSCN 

4147 

Kasteeldreef Speelterrein - ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- parken en groene 

zones 

- recreatie-

mogelijkheden 

14u37 

Foto 37 

DSCN 

4149 

Notenstraat School - gemeenschaps-

instelling 

- fysieke omgeving 

13u50 

Foto 38 

DSCN 

4150 

Notenstraat Affiche geen 

reclame 

- fysieke omgeving 13u51 

Foto 39 

DSCN 

4151 

Mariakerkeplein Gebouw wit-

gele kruis 

- fysieke omgeving 

 

 

 

 

13u48 
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Foto 40 

DSCN 

4152 

Mariakerkeplein Bord fietsroute - fysieke omgeving 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

- recreatie-

mogelijkheden 

13u47 

Foto 41 

DSCN 

4153 

Juliaan 

Braekeleirsstraat 

Affiche afval - fysieke omgeving 15u04 

Foto 42 

DSCN 

4254 

André 

deBruynestraat 

Figuurtje 

veiligheid 

- Fysieke omgeving 15u05 

Foto 43 

DSCN 

4255 

André 

deBruynestraat 

School - gemeenschaps-

instelling 

- fysieke omgeving 

15u06 

Foto 44 

DSCN 

4256 

André 

deBruynestraat 

Toilet  - fysieke omgeving 15u07 

Foto 45 

DSCN 

4257 

André 

deBruynestraat 

Bord buurtinfo - Fysieke omgeving 15u08 

Foto 46 

DSCN 

4258 

André 

deBruynestraat 

Vuilnisbak - Fysieke omgeving 15u09 

Foto 47 

DSCN 

4259 

André 

deBruynestraat 

Affiche zonder 

haat straat 

- Fysieke omgeving 15u11 

Foto 48 

DSCN 

4260 

André 

deBruynestraat 

Affiche 

gastvrije 

gemeente  

- Fysieke omgeving 15u13 

Foto 49 

DSCN 

4261 

Brugsesteenweg CM - Fysieke omgeving 15u18 

Foto 50 

DSCN 

4263 

Brugsesteenweg Plein - Fysieke omgeving 

- ontmoetingsplaatsen 

en sociale activiteiten 

15u20 
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Bijlage 6: Foto’s 

Bijlage 6.1 : Clubhuis Ledeberg 
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Bijlage 6.2 : Clubhuis Azalea 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Bijlage 6.3 : Clubhuis Patershol 
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Bijlage 6.4 : Clubhuis Claeys-Bouüaert (Mariakerke Centrum) 
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Bijlage 7: Coding Summary Report 
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Bijlage 8 : Ethisch comité 
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