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Het is een charmant idee: het vergelijken van de voor- en nadelen van de metho‐
den focusgroep en diepte-interview door te kijken naar de informatie die één res‐
pondent geeft in een diepte-interview en vervolgens in de context van focus‐
groep. Dat is precies wat Verhulst en Lamberts hebben gedaan en ze komen tot de
weinig schokkende conclusie dat het individuele gesprek kwantitatief meer infor‐
matie oplevert die persoonlijk en diepgaand van aard is, terwijl de focusgroep
vooral de mogelijkheid biedt ‘de discussie te verruimen en de respondent aan te
zetten om zijn opvattingen wat betreft een aantal aanvullende en minder voor de
hand liggende indicatoren te ventileren’. Ze pleiten voor de combinatie van de
onderzoeksinstrumenten.
In wezen vergelijken Lamberts en Verhulst niet zozeer de instrumenten, maar kij‐
ken ze naar het zo effectief mogelijk inzetten van een respondent. Dat dat het
meest effectief is in de combinatie van beide instrumenten, staat buiten kijf. Het
idee dat een respondent in een groepsgesprek geen enkel nieuw inzicht zou ont‐
wikkelen of naar voren zou brengen in vergelijking met het eerdere interview, is
immers zeer onwaarschijnlijk. Dus dat met een groepsgesprek extra informatie
uit een al eerder geïnterviewde respondent komt, lijkt een zekerheid. Het maakt
de conclusie dat ‘de combinatie van interviews en focusgroepen in deze context
gerechtvaardigd was’ makkelijk. Dat is vrijwel altijd gerechtvaardigd (als er geen al
te specifieke redenen zijn om een focusgroep uit te sluiten, maar dat is een andere
discussie). Maar of dit ook een efficiënte methode is, is natuurlijk de vraag.
Lamberts en Verhulst willen de toegevoegde waarde van zowel de interviews als
de focusgroep inschatten, maar concentreren hun artikel in wezen op de meer‐
waarde van de focusgroep bij een al gehouden interview: het interview is de basis,
de focusgroep dient om extra informatie te verkrijgen en verbanden te leggen.
Enigszins kort door de bocht geformuleerd kijken Lamberts en Verhulst naar een
diëtist die meewerkt aan de totstandkoming van een competentielijst voor diëtis‐
ten. Met deze lijst moeten diëtisten zichzelf in de toekomst kunnen evalueren op
kwaliteitsaspecten als vaktechnische vaardigheden, professioneel handelen en
denken, gedragscompetenties, management en praktijkinrichting. Los van de
onderzoekstechnische vragen van het onderzoek zelf (zijn vier individuele inter‐
views niet wat weinig, is bij een van de twee groepen vier personen niet wat wei‐
nig?), heeft deze onderzoeksvraag het grote voordeel dat het een makkelijk meet‐
baar doel oplevert: hoeveel indicatoren krijg je (bij één persoon) boven water en
hoe denkt hij erover? In dit geval resulteert het individuele interview in 40 indica‐
toren en het groepsgesprek in 26 (waarvan 7 nieuwe). Is dat de moeite waard?
*

Drs. Ad van Fessem is historicus, zelfstandig kwalitatief marktonderzoeker bij Van Fessem Z&G,
schrijver en docent kwalitatief interviewen en focusgroepen bij ER&T (Evers Research en
Training). E-mail: ad@zeng.nl.

KWALON 2015 (20) 1

17

Ad van Fessem

Punt is dat het kijken naar maar één respondent voor het vergelijken van de
methoden wat beperkt is. Stel dat alle elf respondenten individueel geïnterviewd
zouden zijn. Zou dan hetzelfde aantal indicatoren gehaald zijn, en hoeveel zouden
we hebben geleerd over het relatieve belang van die indicatoren? Ik denk inder‐
daad minder dan bij de groepsgesprekken, maar voor een echte vergelijking had je
deze exercitie uit moeten voeren. Hetzelfde geldt voor de volgorde. Stel dat we
eerst de groepen hadden uitgevoerd en dan de interviews. Wat zou dan de meer‐
waarde van de interviews geweest kunnen zijn? Het verder individueel uitdiepen
van de gevonden verbanden? In ieder geval zou de conclusie nooit zijn geweest
dat ‘de focusgroepen (…) weinig nieuwe informatie naar voren [brachten]’. Het
kijken naar maar één respondent geeft de bescheiden intentie van dit onderzoek
weer. Maar met weinig moeite had in beide groepsdiscussies een eerder geïnter‐
viewde toegevoegd kunnen worden.
Interessant is te kijken naar welke informatie de respondent in het gesprek naar
voren brengt. Verhulst en Lamberts beperken zich hierin tot de kwantiteit: het
aantal wel en niet naar voren gebrachte indicatoren. Juist daarmee zijn de argu‐
menten voor de meerwaarde van een groepsgesprek weinig overtuigend: zeven
extra indicatoren, waarvan een aantal dermate voor de hand ligt dat de respon‐
dent ze om die reden in het eerdere interview niet heeft genoemd. Dat betekent
voor deze respondent dat het groepsgesprek twee, drie nieuwe indicatoren heeft
opgeleverd. Omdat het groepsgesprek zich juist leent voor meer diepgang en ver‐
rijking van de discussie (zoals Verhulst en Lamberts zelf in de inleiding al terecht
uit Krueger en Casey (2009) aanhalen), was juist een kwalitatieve vergelijking
(krijgt een indicator meer diepgang in het groepsgesprek, hetzij door de respon‐
dent zelf, hetzij door hetgeen door anderen naar voren werd gebracht) een goed
uitgangspunt geweest.
Vanwege het kwantitatieve-indicatorenkarakter had ook een kleine tabel niet
misstaan (zie tabel 1).
Tabel 1
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Deze kleine tabel toont met zijn vraagtekens ook aan wat het artikel net mist:
hoeveel indicatoren naar voren zijn gekomen in alle interviews, hoeveel de
groepsgesprekken hebben toegevoegd.
Samenvattend, Verhulst en Lamberts geven prima aan dat een respondent in een
focusgroep andersoortige informatie geeft dan in een individueel interview. Ze
ondersteunen hun pleidooi om zowel focusgroepen als individuele interviews in
een onderzoek in te zetten, met bruikbare, meetbare informatie, maar zijn nog
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niet zover dat ze tot een diepgaande vergelijking van de methoden komen. Dat
was waarschijnlijk ook niet de bedoeling, maar de insteek is interessant en ver‐
dient een ruimere onderzoeksopzet.
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