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Burgerwetenschap

‘G
ezondheid is niet 
iets wat je zelf 
helemaal in de 
hand hebt. Het 
is mede afhan-
kelijk van de 
omgeving waarin 
je leeft, zowel so-
ciaal als fysiek.’ 
Aan het woord is 
Lea den Broe-
der, lector aan 

de Hogeschool van Amsterdam en 
onderzoeker bij het RIVM (Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en 
Milieu). ‘Je ziet dat een bepaalde 
leefomgeving je gedrag beïnvloedt, 
in een gezonde, maar vaak ook in 
een ongezonde richting. Als je kin-
deren veel buiten wil laten spelen, 
kan dat belemmerd worden doordat 
je langs een straat met veel gemoto-
riseerd verkeer woont. Of als je wil 
dat mensen in een bepaalde buurt 
meer gaan fietsen, kan dat ontmoe-
digd worden doordat er een sociaal 
onveilig fietspad is.’

Laat burgers meedoen
De leefomgeving is kortom op tal 
van manieren van invloed op (on)
gezond gedrag. Maar hoe kom je 
erachter wat die invloeden zijn? 

Burgers schuiven steeds meer op in de richting van professionals. Als 
er plannen in de omgeving zijn, luisteren ze niet alleen, ze denken actief 
mee met plannen en komen met alternatieven. En ze onderzoeken zelf 
dingen, soms in samenwerking met wetenschappers. Dit staat bekend 
als burgerwetenschap. Leidt dit ook tot ‘betere’ openbare ruimte?

Lea den Broeder: ‘Burgers zijn in hun omgeving expert.’

De burger als actieve onderzoeker
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professionals een perspectief laten 
zien dat ze over het hoofd zagen. 
Sommige professionals in de fysieke 
leefomgeving zijn te veel gericht op 
“stenen stapelen”. Dan zetten ze 
bijvoorbeeld bankjes naast elkaar 
neer bij een mooi uitzichtpunt. 
Maar misschien is er in die wijk be-
hoefte aan meer onderling contact. 
Waarom dan die bankjes niet in 
een halve kring neergezet zodat de 
mensen ook met elkaar kunnen pra-
ten over het mooie uitzicht?’

Valkuilen
Burgers aan het roer zetten bij 
onderzoek kan ook ongewenste 
effecten opleveren. Den Broeder: 
‘Zeker bij activistisch gedreven 
initiatieven kan de neiging ont-
staan om gegevens die de zaak niet 
ondersteunen onder tafel te vegen. 
Je moet daarop voorbereid zijn 
en de discussie durven aangaan. 
Daarnaast moet je als professional 
accepteren dat burgers soms andere 
dingen gaan onderzoeken dan jij 
als professional zou willen. Ga dan 
niet je zin doordrijven. En tenslotte 
is het belangrijk dat je van tevoren 
al nadenkt hoe uitkomsten van het 
onderzoek verwerkt kunnen worden 
in beleid dat al op de rails staat. 

Niets is zo frustrerend voor burgers 
als ze veel tijd en energie in een 
onderzoek steken waar vervolgens 
niets mee gebeurt.’

Den Broeder ziet een mooie toe-
komst weggelegd voor burgerwe-
tenschap. ‘Burgers worden steeds 
meer maatschappelijk actief en 
hebben ook steeds meer mogelijk-
heden om zelf onderzoek te doen. 
Ook professionals beseffen steeds 
beter dat kennis met een breed 
draagvlak, ook wel sociaal robuuste 
kennis genoemd, veel meer impact 
heeft. En iedereen kan meedoen, 
ook mensen die misschien de 
taal niet zo goed spreken of laag 
zijn opgeleid. Maar je moet wel 
investeren in mensen, het gaat niet 
vanzelf. Hoe moet je een sensor 
gebruiken, wat is luchtkwaliteit 
precies? En soms ook gewoon 
wetenschapseducatie. Eigenlijk is 
daar niets bijzonders aan; ik ben 
tenslotte ook niet in één dag we-
tenschapper geworden.’
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Laat burgers meedoen met on-
derzoeken, en dat is precies waar 
Den Broeder goed in thuis is. ‘We 
noemen het burgerwetenschap als 
niet-professionele mensen actief 
meedoen met onderzoek. Dat kan 
zijn door gegevens te verzamelen, 
een onderzoeksopzet te bedenken, 
gegevens te interpreteren, noem 
maar op. Als professional doe je 
er in veel gevallen goed aan om 
burgerwetenschap in te zetten als 
je iets wilt onderzoeken. Burgers 
zijn in hun omgeving expert, het is 
onmogelijk om als wetenschapper 
alle relevante details van een wijk te 
kennen.’

Behalve het toevoegen van essen-
tiële, locatiespecifieke kennis is er 
wat Den Broeder betreft nog een 
aantal redenen waarom burgerwe-
tenschap heilzaam kan zijn. ‘Het 
kan begrip kweken bij burgers voor 
maatregelen als zij betrokken zijn 
bij het onderliggende onderzoek, 
maar het kan ook sociale cohesie 
tussen burgers in een wijk verster-
ken. Daarnaast kan het burgers op 
een bepaald spoor zetten, bijvoor-
beeld doordat zij veel scherper de 
gezondheidseffecten van hun ge-
drag zien. En tenslotte kan het ook 
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Prioriteer plannen en ontwerp met gemeten publiekswaardering en big data


