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In de reacties van Boeije en Tijmstra en Groenland is het mogelijk om minstens
drie discussiepunten te ontwaren, waar wij in deze repliek graag op ingaan: het
onderscheid tussen onderwerpkeuze en casusselectie, de basis waarop onderzoe‐
kers keuzes maken om tot een empirisch geval te komen, en het verschil tussen
‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek en gebonden opdrachtonderzoek.
Boeije en Tijmstra stellen ten eerste dat in het door ons geformuleerde redeneer‐
schema de onderzoeksstappen van de onderwerpkeuze en de casusselectie door
elkaar worden gehaald: het eigenlijke onderwerp staat halverwege het schema
(stap 8), waarna de volgende stappen betrekking hebben op het vinden van een
casus. Wij willen ons in reactie afvragen wat in kwalitatief onderzoek het onder‐
werp precies is en wanneer het onderzoek daadwerkelijk start. Hoewel een onder‐
zoeker zeker niet boven in het schema moet blijven hangen, is het niet het geval
dat alle kwalitatieve onderzoekers aan een onderzoek beginnen met een scherp
toegesneden onderwerp. Niet voor niets gebruiken kwalitatieve onderzoekers
vaak een flexibel design (Robson, 2002). Kwalitatief onderzoek is een iteratief
proces. Onderzoekers moeten zich kunnen laten verrassen door wat ze tegenko‐
men in het veld en zo het onderzoek verder ontwikkelen. Daarbij zullen ze regel‐
matig teruggaan naar de literatuur om zich verder te verdiepen in wat ze ontdek‐
ken. Dit betekent dus dat het onderscheid tussen onderwerp en geval niet zo
scherp te trekken is en dat zij in het daadwerkelijke onderzoeksproces nauw met
elkaar verbonden zijn.
Het tweede punt dat Boeije en Tijmstra maken, is dat het niet duidelijk is welke
stappen onderzoekers (moeten) zetten om van het onderwerp naar een geval te
komen. Met andere woorden: we gaan in het voorbeeld niet in op de inhoudelijke
gronden van de afbakeningskeuzes. Hier hebben de auteurs zeker gelijk. Ons ant‐
woord op dit punt relateert aan het doel van het schema. Het doel van het schema
is niet om het impliciete denken van onderzoekers te beschrijven en het is ook
niet een vooraf vastgelegd stappenplan waarlangs je je onderzoek uitvoert. Het is
juist bedoeld om het redeneren te ondersteunen en te stimuleren. Het helpt
onderzoekers te overdenken waar ze mee bezig zijn als ze onderzoek doen en hoe
een onderzoeksthema zich verhoudt tot een concreet empirisch geval. Het
schema laat zien dat de relatie tussen thema en geval het maken van keuzes
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impliceert, ongeacht het punt waarop een onderzoeker het schema binnenstapt.
Ook al zou een onderzoeker direct beginnen met het idee om onderzoek te doen
naar de rol van bestuurders in recente crises in Rotterdam, betekent dit niet dat
die onderzoeker zich van het bestaan van een meer generiek algemeen thema en
de theorie daarover niets hoeft aan te trekken. Zoals we in het artikel al stelden,
kunnen keuzes binnen het schema op meerdere gronden worden gemaakt: op
basis van literatuur, praktische overwegingen, enzovoort. Welke van deze keuze‐
gronden daadwerkelijk worden gebruikt, hangt echter af van de omstandigheden.
Bovenstaande brengt ons bij het punt van Groenland: het schema lijkt in zijn
ogen vooral bedoeld te zijn voor onderzoekers die alle vrijheid hebben om keuzes
te maken in het onderwerp en de cases die hen interesseren. Volgens ons zijn de
gevolgen van het onderscheid tussen ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek en
opdrachtonderzoek, als het aankomt op het nut van ons schema, beperkt. Inder‐
daad, de vraagstellingen en de tijdslijnen voor het onderzoek zullen min of meer
vastliggen en kunnen niet naar eigen inzicht worden gewijzigd. Maar om de vraag
te kunnen beantwoorden komt er zeker ook, zoals Groenland zelf al aangeeft,
theorie bij kijken. Kennis van de literatuur (de bovenkant van het schema) is
nodig voor goed onderzoek. Wij zouden persoonlijk niet willen dat iemand onze
bedrijfscultuur onderzocht die nog nooit van Schein (1992) heeft gehoord, om
maar iemand te noemen die het concept organisatiecultuur theoretisch (en empi‐
risch) heeft verkend. En wie de literatuur bestudeert, weet dat daar allerlei discus‐
sies in te vinden zijn. De theorie is in die zin niet direct beschikbaar als ‘geaccu‐
muleerde kennis’ die van de plank gehaald kan worden, maar moet nog worden
‘klaargemaakt’ om toegepast te kunnen worden op een organisatie. Van belang is
in dit geval dat ondanks dat het aandragen van oplossingen voor een praktisch
probleem het doel is, de onderzoeker wel in staat moet zijn om verder boven in
het redeneerschema te beginnen met denken. In het geval er vooral aandacht
moet zijn voor het empirisch fenomeen en snel een opdracht moet worden afge‐
rond, bestaat nog steeds te mogelijkheid om er later over na te denken in meer
theoretische termen. Menig promovendus werkzaam bij een advies- of onder‐
zoeksbureau werkt met data die zijn verzameld voor een opdracht. Het onder‐
scheid tussen de promovendus en de businessonderzoeker vervaagt op dat
moment. Niettemin is het inderdaad zo dat wij bij het maken van het redeneer‐
schema het meer klassieke type onderzoek voor ogen hadden, waarbij de onder‐
zoeker in grote mate zelf kan bepalen wat precies onderzocht wordt en waarom.
En dan komen we weer terug bij het doel van het schema: onderzoekers kunnen
het redeneerschema lezen van boven naar beneden en van beneden naar boven
om hun denken te verbreden en te scherpen, en om hun bevindingen te kunnen
begrijpen, verklaren en plaatsen in het bredere geheel.
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