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Inleiding

AAN DE BASIS VAN HET VISES-PROJECT

1

EEN VERANDERENDE EXTERNE CONTEXT

Zoals alle organisaties interageren bedrijven uit de sociale en solidaire economie (SSE) met hun externe
context. Deze context kent sinds kort drie belangrijke ontwikkelingen, die de opkomst van het thema
‘sociale impact evalueren/meten’ in de publieke discussie verklaren.
Ten eerste wordt de overheidsfinanciering voor bedrijven uit de SSE steeds meer bepaald door
contractuele voorwaarden (de financiering hangt af van het volume verricht werk van het bedrijf), in
een concurrentiële context (de financiering hangt af van de relatieve prestaties van het bedrijf). Men is
inderdaad geleidelijk overgegaan van een financiering van het aanbod (toezichthoudende regulering) naar
een financiering van het aan de bedrijven uit de SSE voorbehouden banen die bijdragen aan de bestrijding
van de werkloosheid en de uitsluiting van laaggeschoolde arbeidskrachten (inschakelende regulering).
Nog recenter heeft men te maken gekregen met een overschakeling naar een financiering van de vraag,
waarbij de bedrijven elkaar dienen te beconcurreren en de gebruikers vrij worden gelaten het ene of het
andere bedrijf als dienstverlener te kiezen (quasi-marktgestuurde regulering) (Defourny et al. 2010).
Ten tweede wordt het begrip ‘sociale onderneming’, tegenwoordig een modewoord, niet meer eenduidig
gelinkt aan de specifieke eigenschappen van het SSE-bedrijf. Waar er dertig jaar geleden een zekere
consensus bestond over het bestaan van een derde sector (noch staatsbeheerd, noch kapitalistisch)
die ‘sociale en solidaire economie’ werd genoemd, zijn er sinds het einde van de jaren 1990 nieuwe
begrippen ontstaan, zoals ‘sociale onderneming’, ‘sociaal ondernemerschap’, ‘impactbedrijf’ of ‘B-corp’
(als afkorting voor ‘Benefit corporation’) (1).
Sommigen hebben het belangrijk gevonden om een koppeling te maken tussen deze nieuwe
begrippen en het SSE-bedrijf (opstelling van het EMES-netwerk). Anderen daarentegen hebben het
idee voorgestaan dat de grenzen tussen organisatievormen moeilijk zijn vast te leggen (“blurring
boundaries”, zie onder meer Alter 2006) en dat het niet mogelijk en ook niet wenselijk is een ‘sociale
onderneming’ te definiëren aan de hand van organisationele kenmerken die vaak uit de bestaande
rechtsvormen worden afgeleid. Zoals Alix en Baudet (2014) onderstrepen, gaat de aandacht dan niet
meer sterk naar de specifieke werking maar uitsluitend naar de ‘resultaten’. In die context komt het
begrip ‘sociale impact’ aan bod, dat geleidelijk centraal gaat staan als een handig containerwoord voor
alle feiten die in aanmerking komen.
Ten derde duikt nu ook private financiering op in de externe omgeving van de bedrijven uit de SSE,
via de opkomst van Impact Investing en Venture Philanthropy. Impact Investing slaat op actoren uit de
internationale financiën, zakenbanken, stichtingen en actoren uit de nieuwe filantropie die volgens het
principe van een investeringsportefeuille werken en zich voornemen om initiatieven te ondersteunen
met een groot sociaal en financieel potentieel, ongeacht de organisatievorm van de entiteiten waardoor
die initiatieven worden gedragen.

(1) De in 2006 in de Verenigde Staten opgerichte B Corp community verenigt bedrijven uit de hele wereld die hun Maatschappelijke Functie als grondslag van hun bestaan willen (her)bevestigen. Het gaat hier om bedrijven met winstoogmerk
(for profit) die een verbeteringstraject willen aangaan en hun positieve impact (for purpose) bewijzen via een algemene,
driejaarlijkse evaluatie van hun prestaties. Bron: https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/France.
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Onder Venture Philanthropy verstaat men nieuwe filantropische praktijken waarbij privésponsors als
investeerders optreden. Zij brengen middelen aan (donaties, leningen, kapitaalinbreng) en verbinden
die aan een controle op en managementsteun voor de ontvangende bedrijven. De nieuwe filantropen die
deze zienswijze toepassen “benaderen sociaal ondernemerschap met de methoden voor het beheer van
risicokapitaal en leggen de nadruk op het sociaal rendement van hun investering” (Sibille 2009, p. 279).
De aanpak van deze nieuwe privéfinanciers – Impact Investors of Venture Philanthropists – vergt tools voor
impactmeting, noodzakelijk voor het evalueren van het sociaal rendement.
In deze veranderende context wordt het begrip ‘sociale impact’ dus steeds meer gebruikt zowel om
te refereren aan sociale bedrijven (en een sociale onderneming wordt nu omschreven als een ‘sociale
impactbedrijf’) als om hun prestaties aan te tonen (impact is wat telt). Zoals van alle sociale bedrijven
wordt van bedrijven uit de SSE verwacht dat zij zich in de eerste plaats opstellen als impactbedrijven met
aantoonbare resultaten van hun werking en hun activiteit.
Deze verwachtingen worden duidelijk aangegeven door de nieuwe financiers, geïnstrumentaliseerd
door sommige consultants en Business Schools (die gestandaardiseerde evaluatietools ontwikkelen en
deze promoten, zoals bijvoorbeeld de SROI-methode van de ESSEC Business School in Frankrijk), en
overgenomen en verspreid door supranationale instellingen (G8, OESO, Europese Commissie). Ook bij
openbare financiers bestaat er stilaan belangstelling hiervoor; sommige instellingen zien er zelfs een
bruikbaar instrument in ter bevordering van nieuwe vormen voor publiek-private partnerschappen, zoals
‘sociale-impactcontracten’ (Social Impact Bonds).
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DE BEDRIJVEN UIT DE SSE STAAN VANDAAG VOOR EEN DUBBELE UITDAGING: ENERZIJDS
AAN DE VERWACHTINGEN OMTRENT EVALUATIE VAN HUN SOCIALE IMPACT BEANTWOORDEN
(OM HUN LEGITIMITEIT TE VERDEDIGEN OF LEGITIMITEIT TE VERWERVEN), EN
ANDERZIJDS HUN TOEGANG TOT DE NOODZAKELIJKE MIDDELEN VEILIGSTELLEN
(FINANCIËLE MIDDELEN, MENSELIJKE MIDDELEN, KENNIS, ENZ.).
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EEN ACTIEONDERZOEKSPROJECT ALS
REACTIE OP DE OPKOMST VAN DE IMPACT

WELKE ZIJN
DE RISICO’S VAN
IMPACT-EVALUATIE?

De beroepsverenigingen, verbanden en federaties (hierna koepelorganisaties)
binnen de SSE-sector zijn zich bewust van de verwachtingen zoals die door
de externe omgeving worden gesteld en zorgen ervoor om die bewustwording
bij hun aangesloten bedrijven te verspreiden. Toch ziet de SSE-sector
(koepelorganisaties en bedrijven) de risico’s in van een louter tegemoetkomen
aan de verwachtingen van die omgeving: risico op isomorfisme (2) en risico op
vertekening bij de selectie van de bedrijven door een systematische keuze van
de meest ‘becijferbare’ bedrijven, of bedrijven waarvan de impact op korte
termijn kan worden nagegaan, of bedrijven die een optimale combinatie van
sociaal en financieel rendement vertonen. Ook bestaat er hierbij een risico op
democratisch tekort bij een impactevaluatie die zoals nu voornamelijk door
privé-actoren wordt gedragen, maar met een enorme potentiële invloed op de
maatschappelijke keuzes.

(2) Volgens Di Maggio & Powell (1983) is isomorfisme “een proces waarbij een entiteit binnen een populatie wordt
aangezet zich op dezelfde manier te gedragen als andere entiteiten binnen die populatie die met eenzelfde geheel aan
omgevingsfactoren worden geconfronteerd”. In ons geval zouden de bedrijven uit de SSE uiteindelijk alle op dezelfde
leest worden geschoeid om te beantwoorden aan wat zij als een ‘winnend model’ zouden aanzien. Daarbij zouden zij
bijvoorbeeld de werkwijzen en praktijken kunnen overnemen van bedrijven die zich goed redden (Enjolras 1996).

De SSE geeft blijk van een zekere weerstand tegenover een veralgemening van de hierboven aangehaalde
praktijken, maar lijkt op dat gebied geen duidelijke stelling in te nemen. Toch is het zo dat door zich
in het debat afzijdig te houden, de bedrijven uit de SSE een mogelijkheid uit handen geven om hun
specifieke eigenschappen te verdedigen en aan te tonen dat deze een centrale rol spelen bij de effecten
die hun werking teweegbrengt. Vooruitgang boeken rond deze uitdagingen omtrent sociale impact
betekent voor de SSE daarom enerzijds een beter inzicht verwerven in de draagwijdte van de ‘geboden’
die hun worden opgelegd en er een antwoord op uitwerken dat strookt met de doelstellingen en behoeften
van de betrokken actoren en wat er voor deze op spel staat. Daarom hebben koepelorganisaties binnen
de SSE in België en Frankrijk er in het kader van de Europese Interreg-programma’s voor gekozen om
4 jaar lang (2016-2019) aan een grootschalig project te werken onder de noemer VISES.
In het landschap van de evaluatie van sociale impact onderscheidt het VISES-project zich van het omvangrijke
wetenschappelijk onderzoek en de talrijke tools voor meting of evaluatie die door de consultants worden
voorgesteld, door zich van meet af aan als een actieonderzoeksproject op te stellen. Actieonderzoek: het
woord is gevallen. Wat wordt onder dat woord verstaan? Wij komen later op het begrip terug, maar willen
er nu reeds over zeggen dat actieonderzoek een wetenschappelijke methode is die zich bevindt “op het
kruispunt van een wil tot verandering en een onderzoeksvoornemen” (Lewin 1947). Door verandering en
actie wordt de kennis voortgestuwd; tegelijkertijd wordt door de ontwikkelde kennis de actie voortgestuwd.
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TERUGBLIK OP DE AANPAK

Bij het afsluiten van dit traject over vier jaar, is het goed om terug te komen op de methodologische
keuzes die voortvloeien uit het beginsel actieonderzoek en op de belangrijkste conclusies die uit
de aanpak kunnen worden getrokken. Dit thematisch schrift werd opgesteld door onderzoekers
van het Centre d’Économie Sociale de l’Université de Liège (België) op basis van communicatie en
gedachtewisselingen binnen de onderzoeksgroep (3) van het project. De transcripties die worden
gebruikt als toelichting of verduidelijking van ons betoog komen hoofdzakelijk uit een vergadering van
de onderzoekgroep van juni 2019 die gewijd was aan een collectieve feedback over het proces van het
actieonderzoek. Deze transcripties worden aangegeven met de code (OG*).
Dit schrift is bedoeld om de gemaakte methodologische keuzes te verduidelijken en te verantwoorden
(deel 1), de concretisering ervan te beschrijven (deel 2) en er de gevolgen van te analyseren (deel 3).
Het is bestemd voor vier groepen lezers: de projectpartners, de geïmpacteerde gemeenschap, de
wetenschappelijke gemeenschap en, meer transversaal, de cofinanciers van het project.
Deze tekst is in de eerste plaats voor intern gebruik bestemd. Het wil aan de organisaties die aan het
project hebben deelgenomen, maar ook aan de cofinanciers, feedback geven over een proces waarvoor
ze zich verschillende jaren lang hebben ingezet. Naast de concrete resultaten van het project is het van
belang er de dynamiek van te begrijpen, enerzijds omdat deze zelf een aantal resultaten genereert, en
anderzijds omdat actieonderzoek een ‘lerende praktijk’ is die ook in andere contexten kan dienen. Het is
daarom nuttig hier een beschouwende blik op het project te werpen en er lessen uit te trekken voor alle
betrokken partners. Als zodanig is dit schrift meer algemeen ook bruikbaar voor andere organisaties uit
de sociale en solidaire economie, die er motieven in kunnen vinden om met een dergelijke aanpak aan
eenzelfde proces te beginnen, samen met wetenschappers die beroepsmatig aan research doen.
De inhoud van dit schrift kan ook wetenschappelijke onderzoekers interesseren, en wel om twee
redenen. Enerzijds, als evaluatie van sociale impact binnen hun onderzoeksgebied valt, vinden zij
hier een toelichting op de constructie van een stellingname rond deze kwestie door actoren uit
de sociale en solidaire economie in Frankrijk en België. Anderzijds, als zij eerder aandacht hebben voor
methodologische aspecten, biedt het schrift hen aanknopingspunten voor een beter inzicht
in de dynamiek van een actieonderzoek.

(3) Zoals uit het organisatieschema van het project duidelijk zal worden, bestond de onderzoekgroep van het VISES project
uit universitaire onderzoekers (de onderzoekers) en onderzoekers-actoren (de actoren).
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Tot slot richt dit schrift zich ook tot personen en organisaties die deel uit maken van de ‘geïmpacteerde
gemeenschap’. Voor hen wordt hier een onderwerp belicht waarvan zij waarschijnlijk de technische
kant beheersen, maar waarrond zij bitter weinig de dialoog kunnen aangaan met de SSE-bedrijven en
netwerken van bedrijven. Toch zijn deze de eerste belanghebbenden bij de evaluatie van hun prestaties
en beschikken zijn over kennis die dient te worden aangesproken om oplossingen uit te werken die
daadwerkelijk aan de uitdagingen kunnen beantwoorden. Dit schrift getuigt van het verrijkend effect
van een participatieve en democratische benadering wanneer het gaat om maatschappelijke waarden
en ambities. Dit laatste aspect kan ook de cofinanciers van het project interesseren, en meer algemeen
instellingen die financiële steun verlenen aan programma’s voor sociale innovatie.

DEEL 1: Kiezen

voor actieonderzoek
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WAAROM
ACTIEONDERZOEK
EN NIET ACTIE
OF ONDERZOEK?

1

Rekening houdend met de door de omgeving opgelegde ‘geboden’ en
de afwezigheid van de stem van de SSE in het debat, hebben de dragers
van het VISES-project een strategische keuze voor actieonderzoek
gemaakt. Hoe werd die keuze gestaafd? Wat heeft er aanleiding
toe gegeven? Of anders gesteld: waarom hebben zij niet gekozen
voor één van twee meer traditionele benaderingen: louter actie of
louter onderzoek? En tot slot: welke meer algemene bevindingen en
gedachten kan men bij de beëindiging van dit project onthouden wat
betreft de methodologische keuze van de actoren binnen de SSE?

WAAROM GEEN ACTIEPROGRAMMA
ACTIEPROGRAMMA?

Kiezen voor een actieprogramma veronderstelt dat de initiatiefnemers van het programma weten welke
acties dienen te worden gevoerd en er een uitvoeringsplan voor opstellen. In het kader van het VISESproject werd deze keuze door drie factoren bemoeilijkt: een gebrek aan kennis en inzicht in de uitdagingen
bij de actoren, hun gebrekkige toe-eigening van de huidige tools voor het evalueren van sociale impact,
en het bestaan van tegenstrijdige ‘geboden’ in verband met het thema ‘impact’.
Ten eerste: sociale impact evalueren is een complexe kwestie, waarbij veel vragen op het spel staan.
De actoren binnen de SSE (koepelorganisaties of netwerkhoofdorganisaties en bedrijven) beheersen de
gehanteerde begrippen niet goed en vermoeden dat onder dezelfde bewoordingen zeer verschillende
betekenissen kunnen schuilgaan. Zij vrezen voor technisch moeilijkheden. Zij weten niet echt of ze de
kansen en de risico’s van een traject voor een evaluatie van hun sociale impact wel goed kunnen inschatten.

Zij hebben een heleboel vragen en nemen een eerder weifelende, of zelfs wantrouwige
houding aan. Dan worden de vragen afgevuurd: Wat is impact, wat is verandering? Moeten bedrijven
uit de SSE écht wel hun impact meten? En zo ja, met standaard of met ad-hoc methoden? Impact, is dat
niet vooral jezelf weten te verkopen? Gaan onze bedrijven elkaar dan niet meer beconcurreren? Worden
de bedrijven en organisaties door de impact-oefening niet van hun kernopdrachten afgeleid?
Ten tweede: ook al hebben de bedrijven weet van een groot aantal evaluatietools voor sociale impact,
lijkt het hun moeilijk deze op hun eigen werking te betrekken (over de toe-eigeningsproblematiek, zie
Baudet 2019). Het taalgebruik is niet eenduidig. De methoden voor randomised evaluation (die binnen de
wetenschappelijke gemeenschap ruime steun geniet) lijken zeer complex in de toepassing, methoden van
het SROI-type lijken duur, reducerend en beperkend. De actoren binnen de SSE vinden het moeilijk de tools
te begrijpen en geïnformeerd voor de ene of de andere aanpak te kiezen.
Ten derde: de actie wordt bemoeilijkt omdat de aanbevelingen niet duidelijk zijn: er is geen algemeen
aanvaarde, vaste norm, en het thema ‘impact’ is zeer omstreden. De problematiek van de impactevaluatie
is een gebied met een veelheid aan actoren met verschillende belangen. Sommigen pleiten intens voor
het gebruik van gestandaardiseerde methoden, anderen waarschuwen er categorisch voor. De actoren
binnen de SSE (koepelorganisaties en bedrijven) staan in contact met deze diverse stellingnames en krijgen
tegenstrijdige signalen en aanbevelingen.
Om de drie voornoemde redenen leek de optie ‘actieprogramma’ voorbarig: de actoren binnen de SSE
(koepelorganisaties en bedrijven) moesten hun weg nog vinden en wisten niet goed wat voor hen het meest
zinvol was, ook al konden sommige actoren aanvoelen wat zij beslist niet wilden.
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WAAROM GEEN ONDERZOEKSPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT?

Kiezen voor een onderzoeksproject veronderstelt dat de onderzoeksvraag duidelijk is omlijnd. Door de
nodige wetenschappelijke expertise in te schakelen, menen de actoren dan dat zij nuttige antwoorden
kunnen krijgen en dat deze nieuwe kennis hun besluitvorming kan vergemakkelijken. In het kader van het
VISES-project bestonden drie factoren die deze keuze bemoeilijkten: een gevoel van ontevredenheid rond
vorige ervaringen bij de actoren, een risico op discrepantie tussen onderzoeksresultaten en de toepassing
ervan, en de wens tot toe-eigening.
Ten eerste waren de actoren binnen de SSE (koepelorganisaties en bedrijven) reeds betrokken bij
onderzoeksprojecten rond de problematiek van de evaluatie van sociale impact (bijvoorbeeld het project
SECOIA in het Waalse Gewest, zie Moreau en Mortier, 2017). Ook al geven de actoren toe dat daarbij een
aantal uitdagingen of vraagstukken konden worden verkend of sommige specifieke kenmerken van de SSE
beter worden begrepen, toch betreuren zij dat die projecten niet hebben bijgedragen aan de opbouw van
een duidelijk stellingname van de SSE in het debat over de evaluatie van sociale impact (hierna ook ESI)
en ook niet tot een gemakkelijkere concrete implementering van ESI-processen binnen de bedrijven uit de
SSE. Des verwachtingen omtrent deze twee punten waren hoog en gaven duidelijk blijk van een ‘behoefte
aan actie’. Meer algemeen zijn de actoren binnen de SSE van mening dat “de onderzoekers soms veel
(gegevens, tijd) nemen en niet altijd veel teruggeven; dat zet kwaad bloed” (OG*).
Verder waren de actoren uit de SSE (koepelorganisaties) er zich van bewust dat onderzoek een tijdrovende
bezigheid is en voelden zij aan dat zij voor een dringende situatie stonden. Ze konden het zich niet
veroorloven, geduldig te wachten tot een onderzoeksproject was afgerond om geïnformeerd te beslissen
over de te voeren actie. Ook wisten zij uit ervaring dat rekening moet worden gehouden met een discrepantie
tussen de aanbevelingen uit het onderzoek en de uitvoering ervan. Deze discrepantie kan simpelweg bestaan
uit de tijd die nodig is voor de toe-eigening van de onderzoeksresultaten of, op een gevoeliger vlak, zich
vertalen in vormen van terughoudendheid bij de betrokken actoren, als reactie op ‘geboden’ die hen van
buitenaf worden opgelegd (in dit geval door de onderzoekers, in andere gevallen door wet- of regelgeving).
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Meer algemeen voelen de actoren binnen de SSE (koepelorganisaties) aan dat het niet relevant was om de
onderzoekers alleen te laten bij het uitwerken van een geschikte oplossing. Zijn waren van mening dat het
probleem waarmee zij waren geconfronteerd van politieke aard was, en wensten zich het debat opnieuw toe
te eigenen om de uitkomst ervan te beïnvloeden. Volgens de actoren was invloed op de problematiek van de
sociale impact-evaluatie slechts mogelijk indien zij actief deelnamen aan een onderzoeksproces waarop zij
konden steunen om de best mogelijke beslissingen ten nemen.
Daarom hebben de koepelorganisaties die het VISES-project opgezet hebben, ervoor gekozen om de
problematiek niet uit te besteden en beroep te doen op een Europese financiering om meer vaardigheden te
verwerven rond dit strategische thema. Zij wilden optreden als actoren van de evaluatie van sociale impact,
zowel naar de buitenwereld toe (in dialoog met de andere categorieën actoren: financiers, consultants,
opleiders) als intern (om te beschikken over tools en instrumenten waarmee kan worden beantwoord aan
de groeiende behoeften van hun leden, d.w.z. de SSE-bedrijven).
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WAAROM ACTIEONDERZOEK
ACTIEONDERZOEK?

Noch een onderzoeksproject, noch een project voor een actieprogramma leken aan de behoeften van de
actoren binnen de SSE te kunnen voldoen. Directe actie werd verhinderd door een gebrek aan kennis en
onderzoek leek ontoereikend om binnen een redelijke tijd een relevante actie te bepalen. Er moest dus worden
geageerd om een probleem op te lossen en tegelijkertijd nieuwe kennis te genereren waarmee de actoren
zowel aan sommige ‘geboden’ zouden kunnen weerstaan en zelf voorstellen zouden kunnen formuleren.
De dragers van het project zijn daarom logischerwijze uitgekomen op actieonderzoek, een aanpak die in het
bijzonder is aanbevolen wanneer de betrokken actoren direct werkbare kennis willen genereren waarmee zij
de uitkomst van een debat kunnen beïnvloeden en/of een gewenste verandering kunnen vergemakkelijken.
Actieonderzoek kan worden gedefinieerd als een wetenschappelijke aanpak die zich bevindt “op het
kruispunt van een wil tot verandering en een onderzoeksvoornemen” (Lewin 1947). Actieonderzoek is een
“democratisch en participatief proces met als doel praktische kennis te genereren vanuit het koppelen van
actie en bezinning, theorie en praktijk, met algemene en algehele participatie als onderliggend begrip.”
(Reason en Bradbury 2001, p.1).
Actieonderzoek was een doordachte keuze, waarbij het VISES-project van meet af drie opties vooropstelde
die alle stappen van het gehele proces kleuren: verankering in de actie, vervaging van de grenzen tussen
actoren en onderzoekers, en een cyclisch proces (Roy en Prevost 2013).
Het onderzoek in de actie verankeren, betekent dat wordt uitgegaan van de noodzaak tot actie om de zaken
te veranderen en wedden dat kennis al doende kan worden opgedaan en verrijkt. In de oorspronkelijke
doelstelling van het VISES-project werd rekening gehouden met de wens om geen procedure of werkwijze voor
de evaluatie te ontwikkelen die, zoals andere bestaande praktijken, door de actoren binnen de SSE zouden
worden bekritiseerd vanwege het feit dat zij “niet vanuit het veld en de werkvloer ontstaan en worden gedacht,
en als het ware een wereldvreemde, contextloze oefening zouden uitmaken” (OG*). De dragers van het VISESproject vonden daarom dat een centraal onderdeel van het project moest zijn dat de SSE-bedrijven en de
koepelorganisaties concreet bij de aanpak werden betrokken. Dat werd ervaren als een essentieel gegeven om
inzicht te verkrijgen in de behoeften en de moeilijkheden van de bedrijven en om de troeven en de specificiteit
van de sociale en solidaire economie als sector zichtbaar te maken. Het project werd daarom opgezet als een
grootschalig experiment rond evaluatie bij een selectie van een zeventigtal bedrijven uit de SSE, die binnen
3 verschillende experimenteerpools werden ingedeeld. Elke pool biedt begeleiding aan de bedrijven door
begeleiders vanuit de koepelorganisaties (die hier als begeleidende organisaties optreden). Centraal in het
proces staan dus twee grote categorieën van actoren: de testbedrijven en de begeleidende organisaties.

Maar verankering in het veld beperkt zich niet tot actie. Het project is niet opgezet als een onderzoek
‘over de actoren’, maar ‘met de actoren’. Er bestaat daarom ook een wil om de afgrenzing van de rollen
van de enen en de anderen te laten vervagen, in tegenstelling tot wat gebeurt binnen het kader van
een traditioneel opgezet onderzoek. Binnen VISES is van meet af aan bepaald dat de actoren en de
onderzoekers mede-betrokken worden in het onderzoek en de actie.
De actoren in het veld (bedrijven en begeleiders) worden daarom bij het project betrokken vanwege
hun expertise. Binnen het VISES-project is inderdaad voorzien dat de kennis van de actoren wordt
gemobiliseerd als input voor het onderzoeksaspect van het project. “Wij moeten kapitaliseren op
de ervaring van het veld en de actoren helpen om hun beleving te benoemen” (OG*). Om in het
onderzoeksproces mee te werken, wordt de begeleiders gevraagd om met de universitaire onderzoekers
samen te zitten in de Onderzoeksgroep; ook worden de bedrijven uitgenodigd op ‘bedrijvendagen’ waar
zij deelnemen aan de denkoefening rond de gevoerde actie en aan de bezinningsmomenten over de
toekomstige acties.

TESTBEDRIJVEN

3

EXPERIMENTEERPOLEN

ACTIE

68

ONDERZOEK

INSCHAKELING
begeleiders

SOLIDARITEIT
begeleiders

ONDERZOEKSGROEP

ONDERZOEKERS
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ANDERE
SSE
begeleiders

De partners van het VISES-project en de bedrijven hebben interesse in “samenwerking met onderzoekers
voor de geloofwaardigheid van het proces” (OG*). Omdat zij bewust zijn dat zij tijdens het traject wellicht
zullen afwijken van een aantal voorgeschreven standaarden, zien zij begeleiding als een nuttig instrument
om te verzekeren dat de aanpak consequent en dus gewettigd is. Zoals door Roy en Prevost (2013) gesteld,
dient de onderzoeker de actoren te helpen bij het wegwerken van aarzeling en twijfel tot op een punt
waarop de actoren zich zeker genoeg voelen om met kennis van zaken goed onderbouwde beslissingen
te nemen; verder dient de onderzoeker ook te “kunnen aantonen dat de verzamelde gegevens relevant,
betrouwbaar en geloofwaardig zijn volgens binnen de wetenschappelijke gemeenschap gangbare criteria,
dat de wetenschappelijke inbreng rekening houdt met de bestaande theoretische ontwikkelingen en dat
de bereikte leerresultaten eventueel overdraagbaar zijn op andere, vergelijkbare contexten” (p. 141).
Tot slot: ook al bestaat er bij de initiatiefnemers en dragers van het VISES-project een zeker gevoel van
dringendheid, geven zij zich genoeg tijd voor coconstructie en voorzien zij een cyclisch proces, met vier jaar
wisselwerking tussen waarneming, actie en bezinning. Het proces is overwegend inductief: men gaat uit
van de gemeenschappelijke vragen en bezorgdheden, men maakt gebruik van de bestaande expertise om
er een gedeelde voorstelling van te verkrijgen, en men ontwikkelt een strategie om zicht te krijgen op een
oplossing. Deze cyclus wordt herhaald totdat de partners oordelen dat de problematiek een bevredigende
oplossing heeft gekregen en dat de mogelijke leercurves zijn voltooid (Roy en Prevost 2013).

DEEL 2: Verloop van
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het actieonderzoek
WELKE
LEERRESULTATEN
UIT HET
ACTIEONDERZOEK?
ACTIEONDERZOEK

Het VISES-project loopt over 4 jaar met een financiering in het
kader van de Europese Interreg-programma’s. Het project brengt
verschillende categorieën deelnemers samen: koepelorganisaties
of netwerken van bedrijven uit de SSE, onderzoekscentra en/of
onderwijsinstellingen, en bedrijven uit de SSE. De bedrijven worden op
vrijwillige basis geworven en worden niet vergoed voor hun deelname.
Naast de categorie ‘bedrijven’ wordt ook een onderscheid gemaakt
tussen projectpartners (organisaties met een financiering in het
kader van het project) en geassocieerde partners (organisaties zonder
financiering in het kader van het project).
In dit tweede deel wordt ingegaan op de verkregen leerresultaten wat
betreft het actieonderzoeksproces zelf binnen het verloop van het
VISES-project. De resultaten zijn gestructureerd rond drie thema’s:
identificering van de sleutelrollen, constructie van het collectief,
fasering van het project.

1

SLEUTELROLLEN IDENTIFICEREN

In actieonderzoek vervagen de grenzen tussen de categorieën van partners; toch dienen een aantal
sleutelrollen te worden opgenomen, wat in de praktijk lastig kan zijn. Daarover wordt hier in het kort
verslag over uitgebracht. Er worden achtereenvolgend drie rollen behandeld: de coördinerende rol, de
methodologisch omkaderende rol binnen het actieonderzoek en de experimenterende rol.

a

De coördinerende rol: meer dan een rol als architect

De projectcoördinatie werd van meet af aan opgenomen door ConcertES (BE) en CRESS Hauts-de-France
(FR). ConcertES is het overlegorgaan (in Wallonië en Brussel) van de representatieve verenigingen van de
sociale economie, waarin 17 koepelorganisaties van de sociale economie zijn vertegenwoordigd. CRESS
(Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) brengt de SSE-bedrijven en netwerken samen en
staat in voor de promotie, de ontwikkeling en de vertegenwoordiging ervan in de regio Hauts-de-France. De
twee organisaties hebben reeds eerder samen een grensoverschrijdend onderzoeksproject gecoördineerd (4).
Die coördinerende rol is in eerste instantie een rol als architect. Tijdens de hele looptijd van het project
zijn beide hogergenoemde organisaties verantwoordelijk voor de volgende taken:

1.

OPZETTEN

2.

HERINNEREN EN
OMKADEREN

3.

VOORUITGANG

4.

OPLOSSEN

5.

INTERACTIE

(1) Het project opzetten en de andere organisaties uitnodigen eraan mee te werken (als project- of
geassocieerde partners).
(2) De deelnemers constant de gezamenlijke doelstellingen voor ogen brengen en hun interacties omkaderen.
(3) Zorg dragen voor de voortgang van het project binnen een cyclisch proces (wijzen op de voorziene
stappen, de termijnen en de afspraken).
(4) D
 e vele organisationele problemen oplossen die zich tijdens het vier jaar durende project voordoen
(coördinatie van de actie, financiële problemen, personele problemen).
(5) 	Eerstelijns staan voor de communicatie met de Europese instanties (Begeleidingscomité of COMAC).
Al snel werden echter twee bijkomende behoeften vastgesteld. Ten eerste rees vanwege de complexiteit van
het project (uitdagend thema waarbij veel op het spel staat, groot aantal deelnemers en actiemodules) een vraag
rond het interne leiderschap. Een aantal debatten en discussies moeten worden voorbereid, spanningen tussen
de organisaties moeten worden opgelost, en er dient soms snel over onderzoeksrichtingen te worden beslist
die niet noodzakelijk aan de wensen van alle deelnemers voldoen. Naast een rol als architect, die de coördinatie
volledig op zich had genomen, bleek er een nood te zijn aan een leidende instantie en een arbitragefunctie.
Om legitimiteit en efficiëntie te waarborgen, werd daarom een uitgebreide coördinatie ingesteld waarin ook
de verantwoordelijke personen voor de modules en de experimenteerpools waren opgenomen.
Verder is het vanwege de politieke en institutionele aard van het project essentieel om een procedure te
voorzien voor het valideren van de gemaakte keuzen en voor de communicatie naar de buitenwereld van
het ‘VISES-consortium’, ook tijdens de hele looptijd van het project. Met het oog op een democratische
deelname wordt deze rol idealiter toegewezen aan het platform (waarin alle projectpartners zijn verenigd). In
de praktijk werd na enkele maanden een strategisch comité opgezet om efficiënter de strategische, politieke
en institutionele vragen te behandelen naarmate dat deze zich stellen. Het strategisch comité bestaat uit
dezelfde organisaties (maar niet noodzakelijk met dezelfde door de organisaties afgevaardigde personen) als
de uitgebreide coördinatie, maar heeft een andere rol. Bij nadere beschouwing is de coördinatie echter van
mening dat in plaats van deze twee instanties beter slechts één orgaan was ingevoerd.
(4) Het project DESIR (Développement Inter-régional de l’économie sociale) werd ondersteund door het Europees
programma Interreg IV. In het kader van dat project werd onder meer een grensoverschrijdend observatorium van de sociale
economie opgezet.
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Kortom heeft binnen dit ambitieuze actieonderzoeksproject de coördinerende rol uiteindelijk drie grote
aspecten bestreken:
Administratief

Operationeel

Strategisch

De administratieve aspecten werden zinvol samengebundeld onder de verantwoordelijkheid van
de projectleidende organisatie en haar Franse tegenhanger, die door de Europese instanties als
verantwoordelijk voor het goede verloop van het project werden geacht. De operationele aspecten
werden eerst door de coördinatie waargenomen, maar al snel ondergebracht bij een breder team, dat
daadwerkelijk in contact stond met de operationele kant en waarin iedereen belang had bij een goede
coördinatie met de anderen om de eigen actie efficiënter te laten verlopen. Tot slot gingen de politieke en
institutionele aspecten bij de aanvang over de coördinatie, maar werden ook dit beheer in de loop van het
project toevertrouwd aan een bredere groep (strategische groep), die in zijn geheel werd beschouwd als
gewettigd om deze rol efficiënt en naar behoren in te vullen, met officieel toezicht van het platform.

b

De methodologisch omkaderende rol: een moeizame zoektocht naar legitimiteit

De methodologisch omkaderende rol van het actieonderzoek komt in principe toe aan de onderzoekers
die belast zijn met de sturing van de ‘Onderzoeksgroep’. Naast de onderzoekers zijn ook de meeste
koepelorganisaties vertegenwoordigd in de Onderzoeksgroep. In die opstelling stelt zich voor beide
categorieën deelnemers (koepelorganisaties versus onderzoekers) een vraag over hun legitimiteit en de
rolverdeling.

VOOR HET ONDERZOEKSTEAM IS DEELNAME AAN HET VISES-PROJECT EEN OPPORTUNITEIT
OM DE IMPASSE VAN EEN LOUTER KRITISCHE OPSTELLING TE DOORBREKEN.
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Sinds nu meer dan tien jaar waarschuwen de onderzoekers van CES, zoals anderen, voor de risico’s die
inherent zijn aan de evaluatiemethoden wat betreft sociale impact. Hun veelvuldige interacties met de
SSE-sector en zijn financiers zetten hen ertoe aan, alles in het werk te stellen om samen met de actoren
oplossingen op te bouwen die werkbaar zijn voor de actoren zelf.
Desalniettemin blijkt voor het onderzoeksteam, nochtans gewend aan ‘SSE-werk’, de start van het project
een lastige opdracht. De onderzoekers vinden maar moeilijk hun plaats. Na een periode van oppervlakkige
kader- en koersbepaling (januari-april 2016), worden ze onder druk gezet door sommige partners die hun
twijfels uitspreken: “wij weten niet waar dit naartoe gaat ... wij geraken er nooit ... wie leidt dit project?
hoe willen jullie dat wij de bedrijven kunnen overtuigen om mee te doen als hen geen behoorlijk kader
wordt aangereikt?” (OG juni 2016). Het onderzoekteam kiest dan voor een nauwere omkadering, rijkt een
duidelijke, pragmatische, eenvormige, op bestaande tools gebaseerde procedure aan, en stelt voor om deze
in alle bedrijven toe te passen (juni 2016). Dat leidt evenwel tot kritiek vanwege andere onderzoekers (Chaire
SSE en Institut Godin), die het team vooringenomenheid verwijten, en vanwege sommige koepelorganisaties,
die vrezen dat alle uitzicht op cocreatie hiermee wordt afgevoerd. De onderzoekers van het VISES-project
voelen zich gedestabiliseerd, beperken hun rol tot het modereren van de onderzoeksgroep en nemen hun
toevlucht tot een positionering als ‘externe adviesgever’. Zij beginnen aan een theoretische samenvattende
nota die moet helpen bij een voorafgaande diagnose voordat er actie wordt gevoerd (einde jaar 1). In
werkelijkheid vinden de onderzoekers pas een voor een actieonderzoeksproject geschikte opstelling bij de
opstart van de experimenteerfase (januari 2017), waarbij hun expertise nuttig is maar op zich niet voldoende.
De onderzoekers stellen dan methodologische tools voor (analysekader, lexicon, stappen, logboeken) en
leggen deze stelselmatig voor discussie voor aan de onderzoeksgroep. Geleidelijk zorgen zij ervoor dat
opgedane kennis wordt gekapitaliseerd via analyses die aan de Onderzoeksgroep worden voorgesteld.
Uiteindelijk organiseren zij op verzoek van de andere projectpartners methodologische opleidingen of helpen
zij bij de gespreksleiding binnen de experimenteerpools. De actoren stellen deze houding op prijs: “In het
begin was het moeilijk om onze weg te vinden. Wij dachten dat het onderzoek al het coördinerende werk
op zich zou nemen. Dat was uiteindelijk niet het geval, nu staan alle actoren op dezelfde voet. Daardoor is
cocreatie een realiteit kunnen worden” (OG *).

Achteraf beschouwd blijkt dat in dit soort interactie waaraan zij niet gewend zijn, de onderzoekers dienen
te worden gerustgesteld (hun deskundigheid wordt niet in twijfel getrokken, hun bescheiden opstelling en
hun open geest worden op prijs gesteld, zij hebben het recht om vergissingen te maken) en input moeten
krijgen in de vorm van feiten, gegevens en gedachten.

HET IS BELANGRIJK DAT DE ACTOREN ZICH ERVAN BEWUST WORDEN HOEVEEL DE ONDERZOEKERS HIERBIJ AFWIJKEN VAN DE GEBRUIKELIJKE MANIEREN OM AAN RESEARCH TE
DOEN EN IN WELKE MATE ZIJ IN HUN BEROEP EEN AFZONDERLIJKE POSITIE INNEMEN.
De onderzoekers zien hieraf van de veelal aangehouden hypothetisch-deductieve benadering en hun
betrokkenheid bij de actie bemoeilijkt hun mogelijkheid tot publiceren, onder meer door gebrek de tijd.
In hun methodologisch omkaderende rol werd het werk van de onderzoekers door de actoren in twee
opzichten erkend. Ten eerste onderstrepen de actoren dat de aanwezigheid van de onderzoekers de
erkenning van het VISES-proces als onderzoeksproject faciliteert, als proces dat beantwoordt aan de
normen van een onderzoeksproject (systematiek, nauwkeurigheid, overdraagbaarheid). Verder garanderen
de onderzoekers volgens de actoren dat het project een doel van kennisontwikkeling nastreeft. “Uit
gewoonte willen zij gegevens verzamelen, deze behandelen en er een analyse van voorstellen waarop het
project kan kapitaliseren” (OG*).
Ook voor de actoren gaat het om een grote uitdaging. Zij nemen eigenmachtig een rol van medeonderzoekers op en worden mede-verantwoordelijk voor de opbouw van kennis voorafgaand aan de
toekomstige actie. Ook zij dienen te worden gerustgesteld (zij kunnen wel degelijk methodologische keuzen
maken, hun inbreng is nuttig en relevant, zijn verliezen hun tijd niet, zij worden niet gemanipuleerd), en ook
zij dienen te worden gestimuleerd door het door de onderzoekers aangeboden kader (en dat veronderstelt
kennisverhoging en het aannemen van een gezamenlijk taalgebruik die bevorderlijk is voor een vrije
woordvoering en de toe-eigening van ideeën en begrippen).
Bij VISES hebben twee factoren het co-existentie van onderzoekers en actoren vergemakkelijkt. Enerzijds
werden de leden van het onderzoeksteam volgens drie criteria geselecteerd: de onderzoekers hebben
reeds op ESI-vraagstukken gewerkt; de onderzoekers zijn concreet bij de SSE betrokken en hebben met
bepaalde actoren een intermenselijke vertrouwensrelatie opgebouwd; de onderzoekers zijn in staat om
met de actoren interageren. Naast het onderzoekscentrum wordt gewezen op de aanwezigheid binnen één
van de begeleidende organisaties van een onderzoekster-doctoranda met hetzelfde profiel wat betreft de
selectiecriteria. Anderzijds hebben de SSE-koepelorganisaties op het VISES-project “opdrachtgelastigden”
toegewezen met een hoog reflexief vermogen en die in hun dagelijkse taken zijn betrokken bij permanente
educatie, pleidooi en soms zelfs researchwerk binnen hun eigen organisatie. Deze tweede factor laat
vermoeden dat de koepelorganisaties en netwerken uit de sociale economie ideale structuren zijn om
actieonderzoeksprojecten tot een goed einde te brengen. Zij interesseren en werven immers personen
die actie en verandering willen (activisme), maar hebben ook aandacht voor het ontwikkelen van een
holistische visie op hun sector en van kennis waarop hun actie en de legitimiteit ervan kan worden
gebaseerd. Van nature uit lijken zij uitgerust om aan dit soort projecten deel te nemen.
Toch zou het wellicht van belang zijn geweest om meer tijd uit te trekken om overeenstemming te bereiken
over het begrip coconstructie. Het zou beter zijn geweest om de verschillende visies op het project uit te
klaren en het feit te bekrachtigen dat binnen het consortium de juiste personen waren verenigd om een
voor het actieonderzoek door alle deelnemers relevant bevonden proces toe te passen. Die tijd, die nodig is
voor wederzijdse erkenning en acceptatie van elkaar aanvullende competenties, blijkt essentieel. Daardoor
was het bijvoorbeeld mogelijk geweest het gevoel van ‘methodologisch vacuüm’ (bij de koepelorganisaties)
tijdens de startfase beter te aanvaarden, of wederzijdse bijsturingen niet noodzakelijk op te vatten als een
ontkenning van legitimiteit (bij de onderzoekers), of sneller tot compromissen te komen over een aantal
centrale kwesties.
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c

De experimenterende rol: een ‘dubbele hoed’ voor de actoren-onderzoekers

AAN ACTIEONDERZOEK DEELNEMEN, BETEKENT DENKWERK VERRICHTEN
TEN DIENSTE ZOWEL VAN DE ACTIE ALS VAN HET ONDERZOEK.
Het betekent “twee onderscheiden activiteiten uitoefenen, met twee onderscheiden logica’s (steun aan
de actie versus bezinning over de actie)” (Roy en Prevost 2013, p. 136). In het kader van het VISES-project
is het van belang deze twee gecombineerde vlakken van het actieonderzoek goed te vatten. Wat binnen het
bedrijf wordt beleefd is een eerste niveau van actie en bezinning, die als input dient voor het leerproces.
Het project speelt zich echter ook op een tweede niveau af, waar het evaluatiewerk dat binnen de bedrijven
uitgevoerd wordt, collectief wordt besproken.
Zowel binnen de bedrijven als in de transversale discussieruimten werd deze dubbele rol voluit opgenomen
door de bij de bedrijven gedetacheerde begeleiders. De universitaire onderzoekers hebben immers niet
concreet meegewerkt aan het evaluatieproces; andersom waren de testbedrijven vrij weinig rechtstreeks
betrokken bij het transversale onderzoeksproces. De bedrijven hebben hoofdzakelijk toegezegd om een
proces op hun eigen niveau te ontwikkelen, in het bredere kader van experimenteerwerk en coconstructie
op SSE-sectoraal vlak.
De dynamiek van het actieonderzoek werd dus gefaciliteerd door het werk van de begeleiders.
Deze vormden een ‘tussencategorie’ van actoren, met soms een rol van onderzoeker met een
bedrijfsopdracht (bijvoorbeeld door aan de nodige discipline of striktheid te herinneren, of door de
door het bedrijf gemaakte keuzen te staven), en dan weer een rol van actor binnen de onderzoeksgroep
(bijvoorbeeld door attent te maken op een (te) complex taalgebruik of op tijdsdruk vanwege praktische
hindernissen zoals die binnen het bedrijf worden ervaren).
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Deze dubbele rol op zich nemen heeft ontegenzeglijk gezorgd voor grote spanningen bij de betrokken personen.
Binnen VISES werden drie technieken aangewend om die spanningen tijdens het proces te verminderen.
Ten eerste werden twee specifieke coconstructie-instanties voorzien voor elke vraagstuk binnen het
project. Enerzijds waren de experimenteerpools hoofdzakelijk een platform voor uitwisseling over de
begeleidingspraktijken en het verloop van het begeleidend werk binnen de bedrijven; anderzijds heeft de
onderzoeksgroep, met veelal dezelfde personen, expliciet als taak opgenomen om de gemeenschappelijke
diagnose te structureren, bakens voor te stellen voor het proces dat binnen de bedrijven wordt gevoerd, de
gegevens over de gevoerde processen te verzamelen en de collectieve bezinning rond de geleerde lessen te
organiseren. De experimenteerpools hebben wellicht gediend als ‘luchtsluis’ voor de binnen de bedrijven
gevoerde actie. De pools hebben ook gebruik gemaakt van de voorstellen van de onderzoeksgroep als
richtlijnen voor hun werk binnen de bedrijven. Er moet ook worden opgemerkt dat de experimenteerpools
aan de basis hebben gelegen van een belangrijk bezinning rond ‘begeleiding als vak’. Wij komen daar
verder in deze tekst op terug.
Ten tweede hebben meerdere organisaties tandems op het project toegewezen, zodat de projectgelastigden
hun rol als actor konden behouden of overgaan op een rol als onderzoeker. Door de tandems werden de interne
discussies binnen de deelnemende organisaties vergemakkelijkt, kon een daadwerkelijke betrokkenheid
bij de actie tot stand komen en werd de nodige afstandname mogelijk voor vooruitgang in de kennis.
Ten derde werd om de actoren te helpen nadenken ‘over hun actie’ een ‘logboek’ als tool voorgesteld,
waarin zij hun vaststellingen over het proces konden optekenen en tegelijkertijd het proces verder
te voeren. Er dient te worden opgemerkt dat de actoren het invullen van die logboeken als een zeer
tijdrovende en moeizame bezigheid hebben ervaren. Desalniettemin waren die optekeningen nuttig voor
de onderzoekers om binnen de onderzoeksgroep denkpistes te openen. De actoren hebben het toen op
prijs gesteld dat hun vaststellingen daadwerkelijk als basis voor de bezinning dienden.

2

OPBOUW VAN EEN COLLECTIEF

VANUIT DE
ERVARINGEN BINNEN
VISES KUNNEN EEN
AANTAL VASTSTELLINGEN WORDEN
GEFORMULEERD.

Bij actieonderzoek komen verschillende partners samen rond een gedeeld
doel: het gaat er wel degelijk om, via actie een gezamenlijk probleem
op te lossen en gaandeweg nieuwe kennis te produceren. De aanpak
vereist dat een werkcollectief wordt opgebouwd vanuit standpunten die
in verscheidene opzichten van elkaar verschillen: niet alle deelnemers
delen dezelfde uitdagingen en vraagstukken, dezelfde vaardigheden
en capaciteiten, dezelfde middelen. Is het logisch om een collectief
te vormen? Moet dat collectief bestaan vóór de start van het project?
Hoe moet anders stap voor stap een team worden gevormd en kunnen
die verschillen – een bron van spanningen, onverschilligheid en
inefficiëntie – worden overstegen?

De ervaringen binnen het VISES-project brengen ons ertoe een aantal vaststellingen te formuleren.

a

De curve van actieve betrokkenheid

Eerst en vooral hebben wij tijdens de gehele levensduur van het project de ‘curve van actieve
betrokkenheid’ geobserveerd, die wordt gekenmerkt door 4 opeenvolgende fasen.

FASE

« WAIT AND SEE »

In de initiële fase, vóór het verkrijgen van financiering in het kader van het Interreg-programma, wordt
het project door CRESS en ConcertES gedragen. Deze twee overkoepelende structuren nodigen een
breed panel organisaties uit rond een metaproject dat uit 3 luiken bestaat (luik Impact – luik Sociale
innovatie – luik Territorium). Het toekomstige VISES-project maakt hiervan alleen het eerste luik uit. Er
worden twee gezamenlijke bijeenkomsten rond het luik Impact georganiseerd (en verder ook een grote
uitwisselingsdag in Lille over de 3 luiken, op 9 juli 2015). Het talrijke publiek staat vrij open t.o.v. een
eventuele samenwerking, maar vier factoren beperken hun bereidheid om betrokken te worden bij een
collectief actieonderzoeksproces.
Ten eerste: behalve CRESS en ConcertES zijn de meeste deelnemers samenwerking niet gewend
(vanwege verschillende geografische werkgebieden, opdrachten en vakspecialismen). In sommige gevallen
beconcurreren zij elkaar zelfs, of “kunnen ze het simpelweg niet met elkaar vinden” (OG*).
Ten tweede: de meeste deelnemers hebben interesse voor de voorgestelde thema’s en – waarom zou
het moeten worden verzwegen – in een eventuele financiering van hun organisatie via het Interregprogramma; toch hebben een groot aantal geen ‘behoefte aan actie’ rond deze kwesties. Behoefte aan actie
is doorgaans de grootste drijfveer voor dynamisch actieonderzoek.
Ten derde: de omvang van het metaproject maakt de meeste deelnemers sceptisch wat betreft de kansen
op een algemene steun van de Regio’s en een financiering door het Interreg-programma. Elke organisatie
ziet in de deelname van de andere een mogelijke reden voor mislukking bij een gezamenlijk zoeken naar
financiering. Tot slot, zolang de financiering niet verzekerd is, is het bijzonder moeilijk om alle partijen
actief bij de voortgang van het dossier te betrekken. Omdat gecoördineerde actie en de verdediging van
de SSE deel uitmaken van hun opdrachten, worden CRESS en ConcertES logischerwijze de initiatoren van
het project, dragen zij zorg voor het opstellen van het projectdossier en zoeken zij de financiering.
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FASE

‘VAAG EN ONDUIDELIJK’

Wanneer de financiering over 4 jaar van het luik VISES is bevestigd, komen de deelnemers bijeen voor de
officiële start van het project (januari 2016). Dat is het begin van een ongemakkelijke fase, die bijna een jaar
zal duren. Ondanks een vrij nauwkeurige afbakening van de actie in de projectnota, hebben de deelnemers
moeite om hun plaats te vinden. Hierboven hebben wij reeds de moeilijkheden aangehaald die het
onderzoekscentrum heeft ervaren bij de methodologische omkadering van het project. Maar de problemen
spelen breder: alles moet worden opgebouwd. Welke is de doelstelling van het project? Hoe kunnen de
deelnemers zich die doelstelling toe-eigenen? Hoe steekt het project precies in elkaar, hoe werkt het
concreet? Hoe moeten de projectinstanties functioneren? Welke is ieders rol binnen die instanties?
Er is werk genoeg, maar de deelnemers hebben te kampen met een gebrek aan sturing en gebruiken dat
als argument voor een minder actieve betrokkenheid. Er zijn veel vergaderingen, die door de betrokken
personen worden bijgewoond, maar de dynamiek komt slechts moeilijk tot stand. Behalve de coördinatie
blijft iedereen terughoudend en lijkt iedereen zijn krachten te sparen voor als duidelijk is geweten wat
van elke deelnemer wordt verwacht.

FASE

‘ALLEN AAN BOORD’

Drie concrete elementen gaan evenwel het project in een stroomversnelling brengen.
Ten eerste: de onderzoeksgroep moet samenvattend werk verrichten over het bestaande (praktische
synthese en theoretische synthese). De productie van deze deliverables, die door alle deelnemers als
onmisbaar worden beschouwd, geeft een eerste concrete gelegenheid tot samenwerking en leidt tot
discussies over de actie die als onderwerp voor het experimenteerwerk binnen VISES moet worden
gekozen. Niet iedereen heeft dezelfde visie op wat getest moet worden, maar iedereen neemt actief en
betrokken deel aan de discussie en geeft zijn mening.
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Ten tweede: de begeleidende organisaties moeten testbedrijven werven. Daarvoor dient het
wervingsproces collectief te worden gevalideerd (keuze van de bedrijven op basis van een selectiematrix,
opstellen van contracten voor de relatie tussen begeleiding en begeleid bedrijf).
Ten derde: het VISES-project wordt voorgesteld op een rondetafelconferentie met financiers (Lille, 11
oktober 2016) en tijdens de eerste meetings van de sociale impact (MMI, Bois-du-Cazier, 23 november
2016). De partners nemen ook deel aan evenementen rond de impact (Symposium “Mesurer la
performance sociale” – Chaire Les petits riens – Louvain-la-Neuve, 9 november 2016; Workshop Sociale
Innovatie Fabriek, 29 november 2016; Internationale Workshop “Mesure d’impact (social) et impact des
mesures” – Chaire SSE – Lille, 6-7 december 2016). Bij deze diverse gelegenheden worden de deelnemers
aan het project er zich van bewust dat zij aan een gezamenlijk avontuur zijn begonnen, waarvan de
resultaten worden verwacht en waarvan de eerste stappen reeds met interesse worden bekeken.
Gedurende ongeveer twee jaar (2017 en 2018) bereikt het VISES-consortium dan zijn kruissnelheid. De
prioriteit die de partners aan het project toekennen is hoog genoeg en de rollen van alle deelnemers lijken
duidelijk omschreven. De partners uiten hun tevredenheid over hun deelname aan het gezamenlijk project
en de vergaderingen verlopen in een constructieve, ontspannen sfeer.

FASE

‘WAT MAAKT HET UIT?’

Toch kwam er geleidelijk een verschuiving in de houding van de partners, zonder dat daar een exacte periode aan
kan worden toegewezen. Het VISES-project is niet het enige project waar de partners zich mee bezig houden, en
één van hen heeft parallel ook andere activiteiten in verband met evaluatie van sociale impact ontwikkeld. Deze
niet-VISES ervaring heeft ontegensprekelijk het collectieve proces verrijkt, maar tegelijkertijd ook verschillende
kruissnelheden teweeg gebracht. Terwijl sommige partners nog aan het begeleiden van bedrijven toe waren en
het onderzoekscentrum bezig was met het kapitaliseren van de verkregen leerresultaten voor alle deelnemers
aan het project, was één partner reeds klaar om opleidingen te starten over evaluatie van sociale impact of

begeleiding te bieden aan bedrijven buiten het VISES-project. Het gaat er hier niet om, met de vinger te wijzen
naar een legitieme en doeltreffende gedragslijn. Wij willen eerder aanduiden dat het onmogelijk is, lange
tijd een gezamenlijk tempo aan te houden. Die moeilijkheid kan leiden tot frustraties, die op hun beurt bij de
partners een zekere onverschilligheid kunnen veroorzaken t.o.v. de gemeenschappelijke doelstelling, eenmaal
zij genoeg uit het project hebben verkregen voor hun eigen behoeften. Het laatste jaar van het VISES-project
wordt gekenmerkt door het opnieuw naar boven komen van de eigen belangen van de verschillende partners.
Een initiatief van de coördinatie heeft die verschuiving van actieve betrokkenheid naar onverschilligheid in
zekere mate ingeperkt. Het VISES-project heeft immers ook andere gemeenschappelijke problemen van de
SSE-sector aan het licht gebracht. De coördinatie profiteert daarom van een volgende oproep tot het indienen
van projectvoorstellen binnen het Interreg-programma om de partners aan te zetten om een nieuw project te
overwegen. Twee bijeenkomsten worden daarvoor georganiseerd. Dit brengt de collectieve dynamiek opnieuw
op gang, maar brengt ook opnieuw machtsproblemen met zich mee aangezien vragen rond financiering en
keuze van de partners opnieuw worden gesteld. Sommigen nemen een afwachtende houding aan (zoals
tijdens de hoger beschreven ‘wait and see’ fase), anderen mikken meer openlijk op het leiderschap.

b

De gunstige factoren

Het verloop van een actieonderzoeksproject is beslist geen kalme, statige rivier.

HIERNA WORDEN EEN AANTAL FACTOREN VERMELD DIE HET OPBOUWEN VAN
HET COLLECTIEF HEBBEN BEVORDERD: EEN VLOTTE EN EFFICIËNTE COÖRDINATIE,
WEDERZIJDS VERTROUWEN, EEN GEMEENSCHAPPELIJKE CULTURELE ACHTERGROND,
HET VOORSTELLEN VAN HET PROJECT AAN DE BUITENWERELD, EEN VEELHEID AAN
COCREATIE-INSTANTIES EN GEMEENSCHAPPELIJKE AFSPRAKEN.
Ten eerste: het project heeft voordeel gehad bij een vlotte, efficiënte coördinatie. De projectleidende
organisatie en haar Franse tegenhanger waren bereid om het leiderschap met andere actoren te delen,
maar hebben wel de organisatie van de vergaderingen behouden en bij het modereren constant gezorgd
voor een participatieve en welwillende sfeer. Zij hebben optimaal gebruik gemaakt van de binnen het
project geboden speelruimte, en de initiële planning aangepast met respect voor de belangen van de
cofinanciers. Ook hebben zij hebben zoveel vergaderingen en ontmoetingen voorzien als nodig om zeker te
stellen dat de gemaakte keuzen collectief werden gevalideerd. Ten slotte hebben zij informele momenten
ingelast om de banden binnen het partnerschap aan te trekken.
Ten tweede: het project steunde ook op intermenselijke en inter-organisationele relaties van wederzijds
vertrouwen. Sommige van die relaties bestonden reeds vóór het begin van het project en hebben de start
ervan zeker vergemakkelijkt. Die relaties bleken ook nuttig om spanningen te beheersen en onbegrip en
misverstanden te beperken. Verder was het project zelf een gelegenheid om wederzijds vertrouwen op te
bouwen. De partners zijn van mening dat de experimenteerfase in de bedrijven het belangrijkste moment
was waar zij met dezelfde moeilijkheden werden geconfronteerd, zich dezelfde vragen hebben gesteld en
er samen op hebben geantwoord. Vanuit deze gemeenschappelijke situatie zijn zij de andere begeleiders
als echte partners gaan beschouwen.
Ten derde: de partners konden uitgaan van een gemeenschappelijke culturele achtergrond. De meeste
spreken dezelfde taal (FR). De Nederlandstalige partners waren daarbij zo hoffelijk om zich in het Frans uit
te drukken bij de mondelinge communicatie: dat heeft ontegenzeglijk het collectieve proces gefaciliteerd.
Ondanks het grensoverschrijdende karakter van het project, zijn de partners er zich bewust van geworden
dat de SSE overal voor dezelfde vragen en uitdagingen staat. Geleidelijk werd de gemeenschappelijke
achtergrond versterkt door het gebruik van een gecoconstrueerd en door alle deelnemers toegeëigend
referentiekader om te spreken over evaluatie van de sociale impact (schema, lexicon, stappen in de
begeleiding). Tot slot hebben een hele reeks organisationele ingrepen bij de deelnemers de indruk
versterkt dat zij tot eenzelfde community behoorden (frequentie van de bijeenkomsten, eenvormige layout van het schriftelijk materiaal en de deliverables, gezamenlijk gebruik van Google Drive, regelmatige
vergaderingsrapporten, gebruik van dezelfde lokalen, ritevorming bij de treinreizen). Dat alles lijkt een
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vaststelling te bevestigen die reeds te vinden is in de literatuur over actieonderzoek, waar een gezamenlijke
cultuur wordt aangeduid als “een variabele die een waarachtige complementariteit in de hand werkt, maar
ook het wederzijds begrip tussen soms zeer verschillende deelnemers” (Narcy 1998, p. 4).
Ten vierde: de partners werd gevraagd om het VISES-project buiten het consortium voor te stellen bij contacten
met testbedrijven, financiers, de pers of andere onderzoekers. In het algemeen kon worden vastgesteld dat
interne geschillen wegvielen wanneer de partners samen het hoofd dienden te bieden aan een potentieel
‘vijandige’ omgeving waar ze geen controle over hadden. Geconfronteerd worden met andere standpunten, bij
de argumentatie steunen op het reeds gedane gezamenlijk werk, “de zwakke punten van het VISES-project
herkennen” (OG*), elkaar publiek ondersteunen in moeilijke omstandigheden: het zijn allemaal factoren
die de groep waarschijnlijk hechter hebben gemaakt. Sommige partners hebben samen aan internationale
evenementen deelgenomen (Bilbao, oktober 2018; Montréal, april 2019). Deze reizen hebben duidelijk voor
hechtere banden gezorgd (team building), maar ook bijgedragen tot het tot stand komen van een ‘VISESidentiteit’ waarop alle leden van de groep aanspraak konden maken. Deze momenten van zichtbaarheid voor
de buitenwereld werden ook ervaren als bijkomende gelegenheden om “kracht te geven aan het politiek
pleidooi” (OG*) of “meer kennis op te doen, want de confrontatie met andere standpunten en andere realiteiten
is een blikopener en verruimt het spectrum aan mogelijkheden” (OG*). Toch dient te worden gezegd dat een
voorstelling van het project aan de buitenwereld tijdens de opstartperiode onnodige druk op de resultaten legt
en de ‘ambassadeurs’ in een ongemakkelijke situatie kan plaatsen. “Je moet al een stevig verhaal hebben”(OG*).
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Ten vijfde: om ruimte te geven aan het ontstaan van het collectief dienen wellicht meerdere instanties en
momenten voor cocreatie te worden voorzien. Door deze veelheid aan instanties kan worden bewerkstelligd
dat “de vele verscheidene vormen van intelligentie worden erkend en dat iedereen zijn plaats kan vinden”
(OG*). Initieel werd het actieonderzoeksproject weliswaar bedacht door de coördinatie (in dialoog met een
aantal partners), maar de concrete uitwerking ervan heeft veel aanpassingen en een flinke dosis creativiteit
vereist. De coördinatie heeft speelruimte en flexibiliteit toegelaten, maar er tegelijkertijd voor gezorgd,
het project in goede banen te leiden om de doelstellingen waar te kunnen maken. Door bijvoorbeeld
het schema of het pleidooi in verschillende instanties te laten bespreken, heeft de coördinatie het risico
verlaagd dat er tools of deliverables werden geproduceerd die niet door de partners waren gevalideerd. De
organisaties hebben zich trouwens opmerkelijk goed gevonden in de ‘meer-hoeden’ werking. Soms hebben
dezelfde personen zeer uiteenlopende rollen moeten opnemen, maar het was voor alle betrokkenen snel
duidelijk welke rol bij welke instantie hoorde. De deelname de dezelfde personen en/of organisaties in
verschillende discussie-instanties heeft veder ook gezorgd voor een soepelere werking van het project.
Sommigen stonden er echter afwijzend tegen, want “dat beperkt de diversiteit van de standpunten en
verstart in zekere mate het proces” (OG*).
Wie de structurering van het VISES-project bekijkt, ziet onvermijdelijk een verband met holacratie, een
organisationeel systeem waarin de structuur bestaat uit autonome cirkels die elk een unieke rol vervullen
maar ook afhankelijk zijn van het grotere het geheel, in functie van de missie (bestaansreden) van de
organisatie (of van het project). In een holacratische organisatie komt het vaak voor dat dezelfde personen
deelnemen aan verschillende cirkels. Het project heeft een wendbare, weinig of niet gehiërarchiseerde
structuur aangenomen. De veelheid aan instanties werd soms ervaren als tijdverlies, maar heeft het ook
mogelijk gemaakt om tijdens de vergaderingen de focus op een precies omschreven thema te houden, met
de zekerheid dat andere onderwerpen in andere instanties worden behandeld.
Tot slot: een collectief wordt vooral gemaakt door de moeilijkheden en de problemen die men samen
te boven is gekomen. Het actieonderzoeksproces ging gepaard met een groot aantal soms levendige
discussies. Het was niet altijd mogelijk om iedereen over alles op dezelfde lijn te brengen. Ook hebben
de partners soms kunnen denken dat het project “niet vooruit ging”. De vergaderingen werden geleid en
gemodereerd met het oog op een aantal prioriteiten: bepaalde opties uitklaren en toelichten, bepaalde
vragen plaatsen en inperken, collectieve keuzen maken. Daardoor konden in veel gevallen minimale maar
vaste afspraken worden gemaakt, waar later niet meer op terug kon worden gekomen (bijvoorbeeld:
afspraken over het conceptueel kader, de definitie van de werkwijzen, het gemeenschappelijk ADN van
SSE- bedrijven, de begeleiding als vak). Het project wordt collectief als het steunt op gemeenschappelijke
afspraken die niemand later nog in vraag stelt.

3

DE PROJECTFASES SOEPEL OPVATTEN

VASTSTELLINGEN
VOOR EEN GRONDIGER
INZICHT IN
DE PROJECTFASEN

a

Actieonderzoeksprojecten bestaan typisch uit vier fasen:
probleemstelling, probleembeschrijving, experiment en kapitalisering
(Christen-Gueissaz et al. 2006). Vanuit de in het kader van het VISESproject opgedane ervaringen kunnen wij een aantal vaststellingen
formuleren voor een grondiger inzicht in de projectfasen en hoe deze op
elkaar aansluiten.

Voorafgaande probleemstelling

Normaliter delen actoren en onderzoekers tijdens de eerste fase van het project (probleemstelling) hun
bezorgdheden en aandachtspunten over de probleemsituatie waarrond zij samenkomen. Zij bekijken de
context, identificeren de bestaande standpunten en werken een definiëren gezamenlijk de aanwezige
problematiek (Christen-Gueissaz et al. 2006). In de werkelijkheid, voor zover het actieonderzoeksproject
plaatsvindt in het kader van een door overheids- of publieke instellingen gefinancierd programma dat niet
specifiek op cocreatie is gericht, vragen deze instellingen doorgaans een vrij nauwkeurige beschrijving
van het probleem en van het onderzoeksproject of het actieprogramma dat wordt overwogen om het
probleem te behandelen. In het geval van VISES werden daarom methodologische keuzen voorgesteld
nog vóór de officiële start van het project. Zodoende werd de initiële probleemstelling in een voorgaand
stadium vastgelegd door de meest gedreven actoren: de coördinatie, in dialoog met de onderzoekers.
Concreet brengt dat voorkauwen van het werk geen tijdwinst op, aangezien er tijdens de volgende fasen
geregeld met alle deelnemers moest worden teruggekomen op een aantal basisvragen: Wat hebben wij
voor ogen? Welke zijn de doelstellingen? Op welke constateringen zijn die gebaseerd? Waarom moeten
wij ageren? Dat duidt op het belang om een zo breed mogelijke deelname na te streven tijdens het
voorbereidend werk, en toont aan dat de fase van probleemstelling des te sneller verloopt als de partners
rond de tafel elkaar kennen, gewend zijn om over hun standpunten uit te wisselen en geregeld hun
respectieve problemen met elkaar bespreken. Wanneer een consortium voor een actieonderzoeksproject
moet worden opgezet, beseft men dat het nuttig is om het te verankeren in een voorgaand netwerk van
actoren (met minstens een reeds bestaande kern), dat banden heeft met de onderzoekswereld. In zulk
een bestaande kern bestaat immers reeds een dialoog en de mogelijkheid om snel te informeren en te
mobiliseren rond gemeenschappelijke vraagstukken en thema’s.

b

Probleembeschrijving als compromis

Tijdens een tweede fase van het actieonderzoek (probleembeschrijving), maken de projectpartners
“gebruik van hun expertise, hun ervaring en hun referentiekaders om tot een voorstelling van de situatie
te komen die voldoende wordt gedeeld om de actie mogelijk te maken” (Roy en Prevost 2013, p.134).
Zij overwegen verschillende strategieën en gebruiken daarbij wetenschappelijk werk en/of concrete
experimenten als inspiratiebronnen. De onderzoekers brengen hierbij veelal methodologisch steun aan
door een wetenschappelijke vertaling van de discussies en de te maken keuzen. De partners verkennen
en bespreken samen de mogelijke scenario’s en de sterke punten en risico’s ervan. Via deze prospectieve
oefening werken zijn een instrument uit.
In het kader van VISES bestond deze tweede fase voornamelijk uit het maken van twee synthesenota’s
(een theoretische samenvatting van de wetenschappelijke literatuur, een empirische samenvatting
van de bestaande vormen van aanpak voor de evaluatie van sociale impact) en het op een vergelijkbaar
niveau brengen van alle partners via uitwisselingen over de synthesenota’s en ontmoetingen met andere
onderzoekers die op hetzelfde thema werken (Florence Jany Cattrice, Chaire ESS; Nicolas Chochoy,
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Institut Godin; Anais Perilleux, Chaire Les Petits Riens; Tomas De Groote, Sociale Innovatie Fabriek;
Adrien Baudet, KPMG en ESCP Europe). Tijdens deze fase week het project enigszins af van de projectnota
zoals die was opgesteld voor het verkrijgen van de Interreg-financiering, aangezien het consortium heeft
beslist een gezamenlijke tool voor de evaluatie van sociale impact op te bouwen. Daarbij werd bewust
gekozen om een risico te lopen door aan de testbedrijven een evaluatie-aanpak voor te stellen waarin zij
naar eigen inzicht konden werken, steunend op een gemeenschappelijk minimumpakket van richtlijnen
(conceptueel kader, grote stappen en mijlpalen in het proces). Dat was het compromis dat binnen het
project was bereikt, halverwege tussen een pragmatische, standaardiserende richting (kiezen voor een
gemeenschappelijke tool en indicatoren bepalen die voor alle deelnemers gelden) en een meer politieke,
weerstandsgerichte oriëntatie (rekening houden met de complexiteit, respect voor het heterogene karakter
van de situaties et de prioriteiten zoals de bedrijven die formuleren).

c

Centrale rol van de begeleiding tijdens de experimenteerfase

Tijdens een derde fase, de experimenteerfase, voeren de actoren en de onderzoekers samen, op het terrein,
de acties uit die tijdens de vorige fase als potentiële oplossingen voor het probleem waren geïdentificeerd
(Christen-Gueissaz et al. 2006). Deze derde fase kreeg vorm via de start van het experiment binnen de begeleide
testbedrijven. In het kader van VISES kunnen hieromtrent twee nuttige vaststellingen worden gedaan.
Ten eerste bleek al snel dat het experiment op een tweeledig niveau bestond: (1) de ‘test’bedrijven
experimenteerden met een ESI-proces, en (2) de begeleidende organisaties (koepelorganisaties of netwerken
van sociale bedrijven) experimenteerden met een begeleidingsproces bij een ESI-proces. Initieel was inzicht in
het begeleidingsproces niet bij de doelstellingen van het VISES-project inbegrepen: deze nieuwe insteek was
een wens van de actoren. Om verwarring te voorkomen heeft de Onderzoeksgroep voorgesteld om gedurende
een beperkte periode te werken op het thema ‘begeleiding als vak’. Door deze bijkomende problematiek te
erkennen en adequaat in het project in te lassen kon tijdens de besprekingen een aantal items duidelijker in
zicht komen die eigen zijn aan de ESI-processen zoals die door de bedrijven worden gevoerd.
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Ten tweede, zoals reeds hoger vermeld, heeft het experiment veel baat gehad bij de aanwezigheid
van de begeleiders.

DE BEGELEIDERS HEBBEN DE FACTO DE ROLLEN VAN ACTOREN EN ONDERZOEKERS
GECOMBINEERD, WAARDOOR HET VOOR DE BEDRIJVEN MINDER NOODZAKELIJK WAS OM
ACTIEF DEEL TE NEMEN AAN HET ONDERZOEK EN VOOR DE ONDERZOEKERS OM DE ACTIEF
DEEL TE NEMEN AAN DE ACTIE.
De aanwezigheid van deze ‘tussencategorie’ heeft er zeker toe bijgedragen dat het experiment op een
grote schaal kon worden uitgevoerd (68 begeleide bedrijven over een periode van 3 jaar). Zij heeft ook de
verzameling en de behandeling van de verzamelde gegevens tijdens de experimenteerfase vergemakkelijkt,
aangezien de begeleiders, met de hulp van de onderzoekers, het analysekader van het experiment konden
uitwerken zonder dat de bedrijven daarbij verplicht waren ook dat item te beheersen. Uiteraard kan worden
beweerd dat hun aanwezigheid duidelijk als een filter – met een mogelijk vertekenend effect – heeft
gewerkt tussen de ervaring in de bedrijven en de analyse ervan binnen de onderzoeksgroep, en dat de
bedrijven het project daardoor vooral gedurende de experimenteerfase voluit hebben ervaren, zonder ten
volle de rijke inhoud van de actieonderzoek-aanpak te hebben ontdekt.

d

Continue kapitalisering, aangevuld door een verspreidingsfase

Tot slot is er de kapitaliseringsfase, die bestaat uit de analyse en de rapportage van de resultaten van
het gevoerde experiment en de verspreiding ervan, onder meer door het opstellen van rapporten of
wetenschappelijke publicaties. Hier gaat het erom nieuwe kennis te produceren die voor anderen nuttig
kan zijn (Christen-Gueissaz et al. 2006). Binnen VISES werd met de kapitaliseringsfase reeds in een
vroeg stadium een begin gemaakt. Ook als konden zij niet op voorhand de vermoedelijke aard van de

resultaten bepalen, hebben de onderzoekers er de voorkeur aan gegeven om de bijeenkomsten van de
onderzoeksgroep op te vatten als gezamenlijke momenten voor een analyse van de waarnemingen en het
identificeren van onderzoeksvragen die daardoor werden gesteld. De kapitalisering werd op die manier
opgebouwd als een iteratief proces: de onderzoekers doen voorstellen voor het analysekader; deze worden
door de onderzoeksgroep verfijnd en gevalideerd; de begeleiders geven richtlijnen voor het proces binnen
de bedrijven, verzamelen er gegevens over en geven deze door aan de onderzoeksgroep; de onderzoekers
bestuderen de gegevens en stellen er een eerste analyse van voor binnen de onderzoeksgroep; na
bespreking in de onderzoeksgroep wordt de analyse dan door de onderzoekers vervolledigd en gevalideerd.
De kapitalisering werd door het onderzoeksteam gedragen, maar met een significante inbreng van de
actoren. Gedurende het hele project hebben de actoren blijk gegeven van een aanzienlijk gezamenlijk
reflexief vermogen. Onder reflexief vermogen wordt hier verstaan als het vermogen om te ‘pendelen’ tussen
betrokkenheid bij de actie en analyse achteraf. Toch was het nodig een juiste procedure te vinden om dat
reflexief vermogen te omkaderen. Bij de start van het project heeft een stelselmatige gebruikmaking van
schriftelijke communicatie (naleeswerk van door de onderzoekers opgestelde documenten) coconstructie
niet bevorderd. Deze techniek is in de onderzoekswereld gebruikelijk voor het gezamenlijk opstellen van
wetenschappelijke bijdragen bleek voor dit project niet efficiënt: de redactietijden zijn lang, dialoog komt niet
vlot op gang, de actoren voelen zich in de val geleid of machteloos, de onderzoekers voelen zich onbegrepen
en hebben de indruk hun tijd te verliezen. Voor de meeste actoren is reflexieve inbreng gemakkelijker door
mondelinge uitingen tijdens bijeenkomsten van de onderzoeksgroep. Die vorm van communicatie vereist
echter dat de analysevoorstellen formeel worden voorbereid (mondeling exposé met ondersteunende
PowerPoint-presentatie) en dat de discussie door de onderzoekers wordt gemodereerd. In die omstandigheden
worden de vergaderingen van de onderzoeksgroep ervaren als kapitaliseringsmomenten. Op het einde van
belangrijke besprekingen stelt het onderzoeksteam ‘live’ een samenvatting voor van de nieuw verworven
kennis. Bij het afsluiten van het project wordt kapitalisering gefaciliteerd door het bestaan van notulen van de
vergaderingen van de onderzoeksgroep en van tussentijdse deliverables.

NAAST EEN KAPITALISERINGSFASE (WAT HEBBEN WIJ BIJGELEERD?)
WAS IN HET VISES-PROJECT EVENEENS EEN VERSPREIDINGSFASE VOORZIEN.
Onder verspreiding wordt hier verstaan het produceren van uitvoerbare, werkbare resultaten met een
ondersteunende animatie: programma’s voor opleiding en sensibilisering, thematisch schrift voor de bedrijven,
videofilmpjes van bedrijven, animatiefilm. Deze bijkomende fase lijkt om drie redenen relevant.
Ten eerste dient te worden herhaald dat het VISES-project zijn oorsprong vindt in een door de actoren geuite
frustratie vanwege de moeilijke toegang en het moeilijke gebruik van de bestaande tools bij het aangaan
van een evaluatieproces omtrent hun sociale impact. Er bestaat dus een duidelijke wens om tot uitvoerbare
resultaten te komen. Dat veronderstelt onder meer het opstellen van een brochure voor de bedrijven, van
een samenvattend document voor de begeleiders en sensibiliserings- en opleidingsmodules. “Met het
verspreidingswerk wordt de kapitalisering preciezer en gerichter, en gaan wij in dialoog met andere bedrijven
of andere gesprekspartners” (OG*). Voor sommige begeleiders is de verspreiding “een nieuwe gelegenheid om
het actieonderzoek sneller te herhalen, met meer kennis dankzij het VISES-project” (OG*). Sommige partners
zijn zich terdege bewust van de resultaten van de VISES-aanpak en zien in de verspreiding “een gelegenheid
om een gemeenschappelijke cultuur te bevorderen en een nieuw paradigma uit te dragen voor het evalueren
van sociale impact” (OG*). Sommige suggereren zelfs dat een actieonderzoek nooit is beëindigd en dat de
verspreiding een fase is om het proces niet te abrupt af te sluiten en zo frustraties te voorkomen.
Ten tweede, zoals reeds vermeld, waren de begeleiders spilactoren binnen dit actieonderzoeksproject.
Maar de actie wordt binnen en door de bedrijven gevoerd, en de resultaten van het project dienen daarom
rechtstreeks toe-eigenbaar worden gemaakt voor de bedrijven zelf. Voor sommige koepelorganisaties
is “verspreiding […] essentieel, want dat beantwoordt aan de verwachtingen van hun leden” (OG*). Het
Interreg-programma vereist trouwens ook dat bij de resultaten het aantal bereikte bedrijven.
Tot slot – en dit ligt in dezelfde lijn – zijn de begeleidende instellingen en netwerken binnen VISES voor
het merendeel organisaties die opleidingen ontwikkelen en adviesdiensten leveren. De resultaten van
het VISES-project kunnen uiteraard dienen als input voor zulke activiteiten. Voor deze organisaties is de
verspreiding dus een strategische, toekomstgerichte stap. De partners geven weliswaar toe dat deze
verspreidingsfase niet echt collectief operationeel wordt gemaakt (“iedereen doet op eigen houtje aan
verspreiding”) maar erkennen dat de fase tenminste binnen het consortium wordt besproken, en “dat
onderhoudt tot op zekere hoogte de gezamenlijke dynamiek” (OG*).
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DEEL 3: Uitkomsten

van het actieonderzoek

WELKE WAREN
DE BELANGRIJKSTE
EFFECTEN VOOR
DE PARTNERS?
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In het eerste deel van dit schrift werden de drijfredenen van dit
actieonderzoeksproject toegelicht. Bij het afsluiten van het proces is
het wellicht interessant om aan te duiden welke er de belangrijkste
effecten van waren zoals de partners die hebben ervaren.
De initiële doelstelling van het VISES-project was geformuleerd als
de constructie van een gezamenlijk instrument voor het evalueren en
het valoriseren van sociale impact. Gaandeweg werd die doelstelling
bijgesteld naar “het voornemen om de SSE te evalueren en te
valoriseren volgens haar daadwerkelijke prestaties en op een juiste
en nuttige manier (ook voor de actoren zelf)”
(PF-vergadering, 23 oktober 2017).

Zoals elk ander actieonderzoeksproject had VISES het voornemen veranderingen teweeg te brengen op
drie niveaus (Gonzalez-Laporte 2014). Ten eerste wilde het project antwoorden te bieden op direct door
elke categorie van deelnemers ervaren problemen. Daarvoor dient er dus te worden nagegaan of de
partners (en de bedrijven) zulke concrete antwoorden hebben gevonden. Ten tweede beoogde het project
het vaardigheidsniveau van de partners en de bedrijven te verhogen. Wat dat betreft dient te worden
nagegaan in welke mate de aanpak als actieonderzoek empowerment heeft bevorderd. Ten derde is er de
externe context waarin de opkomst van evaluatie van sociale impact als methodologische tool een steeds
belangrijkere rol speelt: daar is het interessant om te bekijken of het VISES-project heeft bijgedragen tot
een meer ondersteunende context voor de bedrijven uit de SSE.
Deze drie soorten effecten, die eigen zijn aan actieonderzoeksprojecten, zijn breed gedocumenteerd
in de literatuur, soms onder andere benamingen (Gonzalez-Laporte 2014). Dit soort projecten kunnen
verschillen naar de prioriteit die aan sommige effecten wordt toegekend. Volgens een ‘Angelsaksische’
benadering dienen actieonderzoeksprojecten te worden opgevat als zeer pragmatische processen waarbij
vooral wordt gezocht naar doelmatige oplossingen en een efficiënt beheer van gezamenlijke problemen;
in een meer ‘Latijnse’ zienswijze wordt actieonderzoek eerder beschouwd als een kritische onderneming
die beoogt om op een andere wijze kennis te produceren door de deelnemers aan het project centraal op te
stellen als actoren voor de verandering. Daarbij krijgt empowerment als doelstelling veelal een belangrijke
plaats. Het derde effect – het vermogen om de externe context te transformeren – wordt minder besproken
in de literatuur over actieonderzoek. Dit effect wordt bestudeerd door de theoretische stroming van het
institutioneel ondernemerschap en verdient enkele beschouwingen in deze studie (Battilana et al. 2009).

1

DOELSTELLING 1:
1
CONCRETE ANTWOORDEN VINDEN

Deelnemen aan een actieonderzoeksproject over de evaluatie van sociale impact veronderstelt bij de
deelnemers dat deze samen een gemeenschappelijk probleem identificeren. Dat betekent evenwel niet dat
de concrete antwoorden die door het project worden aangebracht dezelfde zijn voor elk type deelnemers.

a

Bedrijven

Voor de bedrijven uit de SSE was evaluatie van hun sociale impact om drie redenen problematisch.
Ten eerste achtten sommige bedrijven dat zij niet over de nodige kennis, tools of vaardigheden beschikten
om aan zulk een proces te beginnen en er geïnformeerd een geschikte methode voor te kiezen. Ten tweede
wensten zij te beginnen aan een traject waarbij rekening werd gehouden met hun eigenheid maar dat
doen volgens een door de ‘buitenwereld’ – andere SSE-bedrijven en hun eigen stakeholders – erkende
aanpak. Tot slot waren zij zich bewust van de kosten (tijd en middelen) van een dergelijk proces en wilden
zij zekerheid over het nut van de evaluatie van hun sociale impact, op het vlak van een valorisatie (externe
doelstelling) en/of verbetering (interne doelstelling) van hun werking en hun werkwijze.
Op het einde van het traject zijn de begeleiders van mening dat de testbedrijven zich vertrouwd hebben kunnen
maken met de begrippen en de bewoordingen van de evaluatie van sociale impact en de uitdagingen en de inzet
ervan beter kunnen inzien. De bedrijven hebben hun evaluatiepraktijken verbeterd en verfijnd en hebben daar
voor het merendeel gebruik van gemaakt voor een versterkte dialoog met (sommige van) hun stakeholders.
Zij hebben vooral vooruitgang geboekt wat betreft hun inzicht in hun eigen doelstellingen en werkwijzen.
Zij hebben drempelvrees en wantrouwen omtrent evaluatie van sociale impact kunnen wegwerken en zijn
voor het merendeel bereid het proces in de toekomst te herhalen, ofwel via een longitudinale opvolging van
dezelfde variabelen, ofwel met een andere invalshoek (andere afdeling, andere effecten, andere begunstigden,
ander type gegevens). De begeleiding door organisaties uit de SSE was een rustgevende factor: de bedrijven
voelden zich met aandacht en respect behandeld. Ook wensten zij verder te gaan dan het ontwikkelen van
enkele prestatie-indicatoren en hebben zij zich soms gewaagd aan meer complexe vraagstukken, zoals hun
bijdrage aan de dynamiek van hun geografisch gebied of het welzijn van hun stakeholders.

VISES HEEFT AAN DE TESTBEDRIJVEN ZEKERHEID GEGEVEN ROND ESI EN DE OMGANG MET
ESI. TOCH BLIJVEN DE BEDRIJVEN VRAGENDE PARTIJ VOOR MEER INTER-ORGANISATIONELE
UITWISSELINGEN OM RELEVANTE, GEZAMENLIJKE INDICATOREN TE IDENTIFICEREN EN DEZE
AAN TE WENDEN VOOR EEN VERBETERING VAN HUN WERKWIJZEN.

Na de verspreidingsfase van het VISES-project is het wellicht interessant om de effecten van het project
na te gaan bij bedrijven die niet bij het project waren betrokken maar later van de resultaten van het
actieonderzoek hebben geprofiteerd via daarop gebaseerde concrete acties.

b

Koepelorganisaties/netwerken uit de SSE

Voor de begeleidende organisaties, en meer algemeen voor de koepelorganisaties en netwerken van
bedrijven uit de SSE die partners van VISES waren, ging evalueren van de sociale impact gepaard met
drie bezwaren. Ten eerste zagen zij net zoals de bedrijven het toenemende belang van het thema in,
maar dachten zij noch over de nodige kennis te beschikken, noch de inzet voldoende te beheersen.
Ten tweede, en als gevolg daarvan, voelden zij zich onvoldoende uitgerust en deskundig om hun
aangesloten/deelnemende bedrijven opleiding of begeleiding te bieden bij dat proces. Ten derde
betreurden sommige organisaties dat op een terrein dat hoofdzakelijk door financiële actoren en
consultants is bezet, de stem van de SSE, toch een eerste belanghebbende, weinig te horen is.
Bij het afsluiten van het project stellen de partners (voor zichzelf en voor de bedrijven) vast dat zij zich
vertrouwd hebben kunnen maken met de begrippen en de bewoordingen van de evaluatie van sociale impact
en de uitdagingen en de inzet ervan beter kunnen inzien. Ook al namen sommige partners vóór VISES een
defensieve houding aan of dachten zij proactief op het thema in te werken, tijdens het project hebben zij
allen van gedachten kunnen wisselen, te maken gekregen met andere standpunten (financiers, consultants,
onderzoekers) en geleidelijk hun eigen inzicht in ESI te vormen. Deelname aan de onderzoeksgroep heeft hun
toegang gegeven tot synthetische kennis (op conceptueel, theoretisch en praktisch vlak). Zij hebben de facto
onderzoek verricht over de evaluatie van sociale impact, en zijn zodoende zelf onderzoekers geworden. Verder
heeft experimenteren met ESI-processen als begeleiders de meesten van hen in staat gesteld om praktische
kennis op te doen die tot nog toe aan consultants was voorbehouden.
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De ervaring van het vak van begeleider en de afstandname die binnen de analyse-instanties mogelijk werd
(poolvergaderingen, intervisies, onderzoeksgroep) hebben de begeleidende organisaties geleidelijk tools
verschaft voor hun advies- en opleidingsactiviteiten.

EEN AANTAL BEGELEIDENDE ORGANISATIES HEBBEN TROUWENS
HUN DIENSTENAANBOD ROND DE EVALUATIE VAN SOCIALE IMPACT AANZIENLIJK VERHOOGD.

Tot slot heeft VISES de deelnemers in de gelegenheid gesteld, samen een standpunt over ESI op te bouwen,
die stellingname tijdens het procesverloop van het actieonderzoek te verfijnen en kansen te grijpen om
erover te communiceren. Wat dat betreft duiden de communicatie-acties van het VISES-project op de
antwoorden die de koepelorganisaties/netwerken van bedrijven uit de SSE op hun positioneringsvraag
hebben kunnen vinden: nota over de uitdagingen, pleidooi, videofilmpjes, enz.
Globaal gezien kan worden vastgesteld dat VISES, wat betreft evaluatie van sociale impact, de nadruk legt
op de noodzaak tot respect van de diversiteit van de betrokken bedrijven en wijst op het potentieel van een
ESI-proces als dit autonoom door de bedrijven zelf wordt uitgevoerd en door deze zinvol wordt gemaakt.
“Binnen VISES evalueren wij niet alles, misschien raken wij niet ver genoeg om de netto-impact te bepalen,
maar het proces blijft voor ons interessant (...) Wij staan vrij om een evaluatie te maken die voor ons zinvol
is; er is geen verplichting om zich uitsluitend op de resultaten te richten, integendeel, het is zinvol om onze
werkwijzen te evalueren en te valoriseren, of de relevantie van wat wij doen te toetsen aan onze opdracht
als bedrijf (en deze eventueel te wijzigen...)” (OG*).

24

VISES vestigt eveneens de aandacht op de noodzaak om de bedrijven de gelegenheid te geven een volledig
‘verhaal’ te vertellen, waarbij tijd genoeg wordt uitgetrokken om de logische verbanden van de actie in
zicht te brengen, eerder dan zich gedwongen te focaliseren op de (altijd onvolkomen in kaart gebrachte)
resultaten van de actie alleen. Dit is voor de bedrijven een aanzienlijke steun voor een beter zelfbegrip en
om hun eigen (vaak onderscheidende) werkwijzen aan het licht te brengen.

c

Onderzoekers

Ook voor de onderzoekers ging evaluatie van sociale impact niet zonder problemen. Zoals reeds hoger
vermeld, betekende deelname aan het VISES-project voor hen om buiten een uitsluitend kritische rol te
treden en te pogen om wetenschappelijke kennis in dienst te stellen van de erkenning van de bedrijven uit
de SSE en van de dialoog tussen de SSE-bedrijven en hun omgeving. Daarvoor ontbrak het de onderzoekers
aan praktische ervaring rond het evalueren van sociale impact, onder meer om de specifieke kenmerken
van SSE-bedrijven en de levende ervaring van ESI-processen in verband te brengen. Meer fundamenteel
constateerden zij dat hun onderzoekswerk tot nog toe voor de SSE-actoren geen gevolgen had gehad in de
vorm van binnen de bedrijven werkbare resultaten of van materiaal en instrumenten om binnen de SSE een
gemeenschappelijk, alternatief standpunt rond het thema te bepalen.
Bij het afsluiten van het VISES-project zijn de onderzoekers beter in staat hun theoretische opstelling
te verdedigen. Na uitvoering van het experiment in werkelijke omstandigheden en door de collectieve
validering voelen zij zich beter uitgerust om het debat te belichten vanuit een houding waarin twee
misstappen kunnen worden overkomen die zich herhaaldelijk voordoen in het optreden van experts in
sociale-impactevaluatie: een kritische, soms verlammende houding bij de onderzoekers en
een reductionistische, soms bevoogdende houding bij de consultants.

2

DOELSTELLING 2:
2 VAARDIGHEDEN EN
CAPACITEIT OPDOEN VOOR EFFICIËNTERE ACTIE

ACTIEONDERZOEK
IS BEDOELD VOOR
EEN GROTER ACTIEVERMOGEN VAN
DE ACTOREN.

a

Actieonderzoek is in het algemeen een proces voor empowerment.
De aanpak is bedoeld en ontworpen om het vermogen tot actie van
de actoren te verhogen. In bovenstaand punt 1 worden reeds een aantal
belangrijke verworvenheden in verband met de evaluatie van sociale
impact aangehaald. Daarnaast dienen evenwel nog andere opgedane
en/of versterkte actiecapaciteiten te worden genoemd.

Bedrijven

Via hun deelname aan het VISES-project hebben de bedrijven een evaluatiecultuur ontwikkeld. Omdat de
voorgestelde aanpak een open proces inhield, gaat deze cultuur verder dan een verantwoordingsplicht en
werden de bedrijven ertoe gebracht om interne een gedeeld inzicht in hun werk en werking (visie/opdracht
als bedrijf/werkwijzen en activiteiten/effecten) op te bouwen. Door deze ‘wil tot zelfbegrip’ kan de evaluatie
ook worden gezien als een continu proces en niet louter als een momentane controle. Een beter, gedeeld
begrip van het project van het bedrijf heeft positieve effecten op de bedrijfscultuur, zowel intern (inspanningen
worden op één lijn gebracht, dialoog wordt gefaciliteerd) als extern (duidelijke communicatie).
De begeleiding door actoren-onderzoekers heeft er in de meeste gevallen gezorgd voor een efficiënte
kennismaking van de bedrijven met technieken voor gegevensverzameling en behandeling die aansluiten
op hun activiteit. Voor sommige heeft die technische deskundigheid geleid tot een constructievere dialoog
met hun financiers en het vermogen om hun verdere evaluatie zelfstandig voort te zetten.
Tot slot zijn bezinning over de eigen actie en deze leren documenteren bevorderlijk voor de ontwikkeling
van een strategische visie binnen het bedrijf zelf. Door deel te nemen aan VISES konden de testbedrijven
afstand nemen, en zich vragen stellen over de relevantie van hun opdracht of hun activiteiten en de
efficiëntie van hun werking.

b

Koepelorganisaties/netwerken van bedrijven uit de SSE

Wij hebben reeds onderstreept in welke mate de koepelorganisaties en netwerken van bedrijven uit de SSE
door hun deelname aan VISES naar eigen zeggen meer kennis en slagkracht rond ESI hebben opgedaan.
Die verhoogde capaciteit ging daarbij verder dan alleen de opdrachtgelastigden die door die organisaties
werden afgevaardigd. De organisaties vonden het immers belangrijk om interne opleidingen te voorzien
en zijn in een aantal gevallen zelf contactinstanties voor ESI in hun ecosysteem geworden. (Bij Uniopss
bijvoorbeeld werden een aantal regionale opdrachtgelastigden opgeleid in de VISES-methodologie; Uriopss
Hauts-de-France is nu deskundige instantie op nationaal vlak voor dit thema binnen het netwerk.)
Voor de partners was het VISES-project daarmee een uitstekende gelegenheid om hun opstelling als
‘lerende organisatie’ te versterken. Deze interne dynamiek wordt in het bijzonder waargenomen als
meerdere personen uit eenzelfde structuur bij het project zijn betrokken: “Meerdere personen betrekken
geeft uitstraling aan het project” (OG*). Deze uitstraling gaat in sommige gevallen tot de leden van
die netwerken: “Nadat wij onze AV over de evaluatie van onze sociale impact hadden gehouden, vragen
onze leden ons geregeld nieuws over het VISES-project” (OG*).
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De koepelorganisaties en bedrijvennetwerken hebben eveneens hun vaardigheidsniveau kunnen optillen
in hun begeleidende functie. Zij zijn zelfs begonnen aan een formele beschrijving van wat zij als een nieuw
vak beschouwen: begeleider bij de evaluatie van sociale impact, en er een referentiekader voor uitgewerkt.
Ook hebben de partners vermeld dat zij zich sterker voelden wat betreft hun vermogen om een politiek
pleidooi op te bouwen en te verdedigen: “Impact is niet alleen een technische kwestie. Je moet
de technisch onder de knie krijgen; daarna ben je gewettigd om er de politieke inzet van uit te leggen.
Anders ben je niet geloofwaardig” (OG*).

HET HEEFT DE PARTNERS ERVAN OVERTUIGD DAT HET VERWERVEN VAN ACCURATE
KENNIS DOOR ACTIE HUN ARGUMENTATIEVERMOGEN VERSTERKT EN DEZE NAAR
EIGEN ZEGGEN LEGITIEMER EN BETER VERDEDIGBAAR MAAKT.

Verder menen de partners dat zij hebben geleerd actieonderzoek uit te voeren en denken zij dat
die vaardigheid nuttig voor hen zal zijn bij toekomstige projecten. “Door de opgedane ervaring met
actieonderzoek gaan wij volgende projecten anders bekijken” (OG*). Zij hebben vooruitgang geboekt wat
betref hun abstractievermogen (vermogen tot veralgemening, afstand te nemen, een kritische houding aan
te nemen, een wetenschappelijk gestaafd standpunt op te bouwen). Ook hebben zij hun kennis of knowhow
ontsloten of versterkt wat betreft onderzoeksmethodologie (aanleg van vragenlijsten, gespreksgidsen,
strategie voor het trekken van steekproeven, herkennen van biases of systematische fouten, animatie
van focusgroepen, enz.).
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Tot slot onderstrepen de koepelorganisaties en bedrijvennetwerken dat zij door project in een veel grotere
mate in contact werden gebracht met de diversiteit van hun sector. Zij werden zich meer bewust van de
grote verscheidenheid aan sectorale situaties (tussen de experimenteerpools maar ook binnen elke pool),
terwijl zij er eveneens gemeenschappelijke (ook grensoverschrijdende) kenmerken van hebben (her)
ontdekt, die zij zichtbaar wensten te maken via de ontwikkeling van de portaalsite RACINES (5).

c

Onderzoekers

Tijdens het project hebben de onderzoekers hun benadering zowel van hun researchwerk als van het
terrein bijgesteld. Ook zij hebben grondiger met actieonderzoek als aanpak geëxperimenteerd, en dat heeft
hen gebracht tot een bezinning over hun positie en de houding die daaruit voortvloeit. Zij hebben tegenover
dezelfde gesprekspartners zeer verscheidene rollen op zich moeten nemen: soms als expert, soms als
moderator, dan weer als katalysator of als vertaler. Al deze rollen vragen om verschillende vaardigheden,
kennissen en vormen van persoonlijke inzet, die moeilijk in één en dezelfde persoon kunnen worden
gecombineerd. Dat brengt ons tot twee vaststellingen.
Ten eerste hebben de onderzoekers uit het project geleerd om zich bescheiden op te stellen (“wij moeten
accepteren dat wij niet alles weten, en daarom juist gaan wij samen op zoektocht” OG*), maar die nederige
opstelling heeft hun echter meer zelfvertrouwen gegeven (“wie de chaotische start van VISES heeft gekend
en de positieve ontwikkelingen die erop hebben gevolgd, kan alles aan” OG*).
Ten tweede werken onderzoekers doorgaans alleen. Het VISES-project was voor hen een mooie
gelegenheid voor teamwerk, om hun onderlinge complementariteit te ontdekken en een begin te maken
met een werkmethode dat het onderzoekscentrum in de toekomst voort wenst te zetten.
Ook heeft het VISES-project de onderzoekers in hun benadering van het terrein in staat gesteld, hun eigen
meerwaarde beter te onderkennen en meer inzicht te krijgen wat binnen de verantwoordelijkheid en de
bevoegdheidssfeer van de actoren blijft. Voor “actief betrokken” onderzoekers is het niet altijd eenvoudig in
te zien tot waar hun optreden kan gaan; vanuit hun positie als bevoorrechte waarnemers en op basis van hun
(5) Het portaal Racines is een digitaal platform waarop de band tussen de bedrijven uit de SSE et leurs territoires wordt
gedocumenteerd, maar dient ook als een medium waardoor bedrijven een aantal resultaten van het evaluatieproces van hun
sociale impact bekend kunnen maken. www.projetvisesproject.eu

wetenschappelijke status kan de verleiding soms groot zijn om “in de plaats van” de actoren op te treden. De
projectpartners hebben het naar eigen zeggen zeer op prijs gesteld dat de onderzoekers uiteindelijk slechts
“partners [zijn] zoals alle andere, niet meer en niet minder. Dat was in het begin geen uitgemaakte zaak”
(OG*). Een aantal deliverables van het VISES-project werden opgebouwd zonder beduidende inbreng van de
onderzoekers – nota over de uitdagingen, pleidooi, script film en videofilmpjes, enz. Deze werden door de
onderzoekers, zoals alle andere partners, eenvoudigweg nagelezen, bekeken en van commentaar voorzien.

3

DOELSTELLING 3:
3
DE CONTEXT VERANDEREN

DE CONTEXT
VERANDEREN OM
DRUK TE VERMINDEREN EN VOOR GUNSTIGERE OMSTANDIGHEDEN VOOR DE
ESS-ACTOREN.

Een actieonderzoeksproject kan ook ambiëren om de geleidelijk verkregen
legitimiteit van het proces als hefboom te gebruiken bij het creëren van een
ondersteunend draagvlak in de externe omgeving. Volgens de theorie van
het institutioneel ondernemerschap kunnen de actoren, geconfronteerd
met de druk van diverse aard die op hen wordt uitgevoerd, geleidelijk
bijdragen tot veranderingen in de institutionele context en zo de vormen
van druk verminderen of zelfs een context te verkrijgen die gunstiger is
voor hun eigen werkwijze en praktijken (Battilana et al. 2009, Oliver 1991).

Als VISES worden beschouwd als een institutioneel-ondernemerschapsproject, kan worden nagegaan
hoe en in welke mate de actoren van het project een dergelijke strategie hebben aangenomen en er de
waarschijnlijke gevolgen van aan het licht brengen. Concreet ontwikkelen institutionele ondernemers
doorgaans twee soorten activiteiten om een voor hen gunstige institutionele verandering teweeg
te brengen: uitwerking van een visie en mobilisering/motivering van bondgenoten om die visie te
ondersteunen en waar te maken (Battilana et al. 2009).
Om een visie in het kader van het VISES-project uit te werken, hebben de actoren eerst gebruik gemaakt
van wetenschappelijke bijdragen met argumenten om de keuzen in verband met de evaluatie van sociale
impact uit te stellen. In een tweede stadium hebben de actoren de experimenteerfase aangewend om een
aan de realiteit van de bedrijven uit de SSE aangepast proces te ontwikkelen. Het ‘onderzoeks’aspect van
het project heeft hen in staat gesteld een beredeneerde, logisch samenhangende reeks argumenten op te
stellen, die op natuurlijke wijze en bovendien op grote schaal door de gevoerde actie werd gestaafd.
Om zijn tweede activiteit tot een goed einde te brengen, bedient de institutionele ondernemer zich voornamelijk
van een discours waarmee de visie onder woorden wordt gebracht, maar ook de potentiële bondgenoten
duidelijk maakt dat de ondernemer een aantal bezorgdheden, aandachtspunten, waarden, benoemingen,
enz. met hen deelt. Daarom heeft VISES ervoor gekozen om het normale taalgebruik van de geïmpacteerde
gemeenschap te bezigen, juist om de dialoog te vergemakkelijken met gesprekspartners die eventuele
bondgenoten kunnen worden en/of om hen geïnformeerd van weerwoord te dienen.
Voor een brede verspreiding van een alternatieve visie dient deze (soms gedeeltelijk) te worden overgenomen
door strategische bondgenoten.

OM ZIJN ALTERNATIEVE VISIE
TE VERWOORDEN HEEFT HET
VISES-PROJECT MEERMAALS
GEBRUIK GEMAAKT VAN
DISCURSIEVE MIDDELEN
(SCHRIFTELIJK OF MONDELING).

Bij de aanvang van het
project, WERDEN DE GELEGENHEDEN OM DE VISIE
UITEEN TE ZETTEN DOOR
HET CONSORTIUM ZELF
AANGEBRACHT.

In een later stadium,
WERD VISES STEEDS MEER
UITGENODIGD OM DE AANPAK
EN DE EERSTE RESULTATEN
VAN HET PROJECT TE KOMEN
VOORSTELLEN
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Het is opmerkelijk dat de dragers van het project de visie ervan in zeer verscheiden kringen heeft kunnen
toelichten: koepelorganisaties/netwerken die niet bij het project waren betrokken of bij wie impact niet
echt een aandachtspunt was, financiers, niet-betrokken onderzoekers, politiek verantwoordelijken en
beleidsmakers, studenten, enz.
Het is uiteraard te vroeg om nu reeds veranderingen te merken die door de alternatieve visie van VISES
zouden zijn teweeggebracht. Er wordt verwacht dat tijdens de komende maanden twee soorten effecten
zichtbaar zullen worden: enerzijds een verspreiding binnen de geïmpacteerde gemeenschap (zie hoger) van
de lessen en richtlijnen uit de VISES-aanpak; anderzijds een herbevestiging door de projectpartners van
de specifieke kenmerken van de SSE-bedrijven bij het voorstellen van VISES. Het zou dus best kunnen dat,
in tegenstelling met wat sinds jaren gebeurt, deze specificiteit opnieuw onder de aandacht wordt gebracht.
Bij de eerste tekens daarvan kan worden gewezen op het recent in België op initiatief van het Koninklijk
Paleis opgezette platform over sociaal ondernemerschap (Be.impact) bij de onderscheidende criteria (om
te bepalen of een bedrijf aan sociaal ondernemerschap doet) rekening houdt met het feit of de bedrijven in
staat zijn hun impact te documenteren (de methode staat vrij), maar ook of de maatschappelijke opdracht of
het bestuursmodel centraal staan (dat zijn kenmerken van de sociale economie).
Om te documenteren waarin en hoe het VISES-project een aanzet is geweest voor veranderingen in de
externe context, leggen de projectpartners er de nadruk op dat dit actieonderzoek heeft bijgedragen tot
het instandbrengen of het versterken van een gemeenschap (community). Zulk een gemeenschap is een
wezenlijk onderdeel van de externe context voor alle actoren.
De partners hebben geleerd samen te werken, een gedeeld discours uitgewerkt over een voor hen
belangrijk thema, de domeinen en thema’s onderkend waarin zij van elkaar afwijken maar ook waarin zij
gelijklopen, voor wat zowel hun ideeën als hun werkwijze betreft. Zij zijn er zich bewust van geworden dat
een gemeenschappelijk discours naar de buitenwereld uit te dragen een efficiënte manier is om hun stem
overtuigender te laten horen – en dat een krachtige gemeenschap van actoren hun kansen verhoogt om de
externe context in de brede zin van het woord te beïnvloeden.
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Ook hebben zij samen een grootschalig project afgerond, elkaar ondersteund in moeilijke omstandigheden
(bijvoorbeeld door het opzetten van collectieve begeleidingsprocessen) en genoeg vertrouwen gekweekt om
aan andere, nieuwe samenwerkingsverbanden te denken (nieuwe vormen van institutionele toenadering,
nieuwe onderzoeksprojecten).

Vooruitzichten

AANBEVELINGEN
VOOR RUIMERE
PERSPECTIEVEN

Naast een verantwoording van de fundamentele methodologische
opties waar binnen het project voor werd gekozen (deel 1), een
beschrijving van de concrete implementering ervan (deel 2) en een
eerste analyse van de gevolgen (deel 3), willen wij bij het afsluiten van
dit actieonderzoeksproject drie aanbevelingen formuleren die wellicht
nieuwe perspectieven kunnen openen, zowel voor de SSE-sector
als voor het academisch onderzoek.

1

PERSOONLIJKE EN INSTITUTIONELE
WENDBAARHEID AANMOEDIGEN

Ten eerste: voor een grootschalig actieonderzoeksproject zoals VISES is persoonlijke en institutionele wendbaarheid nodig. Op persoonlijk vlak dienen de deelnemers bereid en in staat zijn uit hun comfortzone te
treden. In eerste instantie bestaat er voor een project zoals VISES uiteraard interesse bij eerder reflexief
gerichte actoren en eerder actief betrokken onderzoekers. Om actieonderzoek te bevorderen is het daarom
belangrijk dat die reflexieve instelling bij de actoren en die betrokkenheid bij de onderzoekers wordt
gestimuleerd. Door deelname aan dit soort projecten worden die vaardigheden versterkt en gaan de deelnemers geleidelijk een gemeenschap (community) vormen. De eigen legitimiteit waar elke deelnemer in
het begin van het proces op kan steunen wordt tijdens het verloop van het proces aangevuld met een nieuw
verworven legitimiteit: de actoren krijgen vertrouwen in hun vermogen om kennis te produceren; de onderzoekers beschouwen hun rol ook als een betrokken deelname. Alle deelnemers gaan over van een ‘ik’ naar
een ‘wij’, en dragen zo bij tot het ontstaan van maatschappelijk bewuste kennis (“science citoyenne”).

EEN GEMEENSCHAP VORMEN, ALS ÉÉN ‘WIJ’ SPREKEN, BIJDRAGEN
AAN HET ONTSTAAN VAN EEN MAATSCHAPPELIJK BEWUSTE KENNIS.
Toch moet deze samenvloeiing van categorieën niet verdoezelen dat actoren en onderzoekers ook een
specifieke rol blijven spelen buiten het gezamenlijke project. De onderzoekers dienen er absoluut voor
te zorgen om genoeg momenten uit te trekken voor afstandname en intellectuele confrontatie met en
toetsing aan meer traditionele onderzoekskaders. De actoren in het veld dienen de samen ontwikkelde
kennis te gebruiken om hun actie te onderbouwen.
Deze dubbele dynamiek (integratie en behoud van de eigen rol) vergt ook institutionele wendbaarheid.
De normen of referentiekaders die gelden binnen de academische wereld en op het terrein van de
sociale economie (financieringsmechanismen, evaluatieprocedures) zijn vooralsnog niet van zulke
aard dat onderzoekers en terreinactoren een proces zoals VISES gemakkelijk aan kunnen gaan. Een
onderzoeker die kennis produceert als coconstructie met het veld wordt nog teveel beschouwd als een
tweederangs-researcher, die zijn tijd verliest en niet (vlug) genoeg publiceert. Andersom zal van een
actor die kennis produceert als coconstructie met de academische wereld al vlug worden gezegd dat hij/
zij de actie vergeet voor een onproductieve, moeilijk financierbare activiteit.

2

DE SOCIALE EN SOLIDAIRE ECONOMIE ERKENNEN
ALS EEN VANZELFSPREKEND LABORATORIUM
VOOR ACTIEONDERZOEK-PROJECTEN

Ten tweede: actieonderzoek lijkt ons een bijzonder geschikte aanpak voor de SSE, en wel om drie
redenen. Eerst en vooral vereist het instrumentarium van een actieonderzoek dat er een gedeelde
diagnose wordt opgesteld, dat er toekomstscenario’s worden uitgewerkt, en dat het beginsel ‘al doende
leren’ (met mogelijke terugkoppeling) wordt aangenomen. Juist de actoren binnen de SSE zien zichzelf
als actoren van sociale innovatie, alternatieve actoren, actoren voor maatschappelijke verandering. Zij
zijn gedreven door de wens om in te gaan en antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen.
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Verder moet een actieonderzoeksproces worden geschraagd door reflexieve, bezinnende actoren, die
betrokken deel kunnen nemen aan een gezamenlijk project. De actoren binnen de SSE werken veelal in
een democratische en participatieve context en zijn vertrouwd met debatcultuur.
Tot slot heeft het VISES-project het belang aangetoond om binnen een actieonderzoeksproject te
kunnen rekenen op een ‘tussencategorie’ (de door de koepelorganisaties of netwerkhoofdorganisaties
ter beschikking gestelde begeleiders), spelers zowel met de onderzoekers als met de actoren
(bedrijven) kunnen interageren. Bij het afsluiten van dit project bevestigen de koepelorganisaties en
netwerkhoofdorganisaties expliciet dat zij deze aanpak voort willen zetten.

3
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DE ONTWIKKELING EN DE CONTINUÏTEIT
VAN DE INSTRUMENTEN UIT
HET ACTIEONDERZOEK BEVORDEREN

Ten derde: ook al zijn actieonderzoeksprojecten van nature uit in de tijd beperkt (voornamelijk vanwege
de planning die door hun financiering wordt bepaald), toch blijft het belangrijk om zich met de aanloop
en het vervolg ervan bezig te houden. In de aanloop ontstaan actieonderzoeken uit een ‘behoefte aan
actie’. In het kader van het VISES-project werd deze behoefte aan actie initieel geuit door een aantal
koepelorganisaties / netwerkhoofdorganisaties binnen de SSE en hebben deze de opzet van het project
in grote lijnen uitgewerkt. Idealiter kan het coconstructie-beginsel reeds vanaf de opzet van het
project worden ingebouwd. Dat vereist weliswaar een faciliterend kader en een groot aantal locaties
voor de ontmoetingen tussen de actoren zelf en tussen de actoren en de onderzoekers. Er zouden in
die zin financieringsmogelijkheden voor de aanloopfase van de onderzoeksprojecten kunnen worden
ontwikkeld, zodat gemeenschappelijke agenda’s gemakkelijker tot stand kunnen komen.
Verder dient er ook te worden gedacht aan het vervolg van de projecten. “Uit alle actieonderzoek
ontstaat een groot aantal vragen en komt er een aantal probleemstellingen voor verder onderzoek aan
het licht, die breder zijn dan wat tijdens het actieonderzoek zelf in beeld kan worden gebracht” (Liu
1992, p. 304). Binnen het VISES-project kwamen er geleidelijk nieuwe vragen op: hoe kan de relatie
met het geografische werkingsgebied worden gedocumenteerd, hoe dient de gezamenlijke impact van
meerdere actoren op eenzelfde gebied te worden geëvalueerd, hoe kunnen indicatoren in functie van
sociale doeleinden en ambities worden bedacht, enz.? Dat zijn vragen van een lerende gemeenschap
die door haar meer actiegerichte leden worden gedragen. Werken aan het voortbestaan van de
instrumenten die tijdens het actieonderzoek zijn ontwikkeld, betekent een toekomstperspectief voor
die gemeenschap om door actie meer kennis te genereren ten gunste van de hele maatschappij.
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DE CRESS

CONCERTES

De Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Hauts-de-France
is een erkende instelling van openbaar
nut die belast is met promotie en
ontwikkeling van de sociale en
solidaire economie op lokale vlak,
en dat conform artikel 6 van de
Franse kaderwet van 31 juli 2014
over de SSE.

ConcertES is het overlegplatform
van de organisaties uit de
Belgische Franstalige sociale
economie (Regio Wallonië en
Brussel), dat de sociale economie
moet vertegenwoordigen,
beschermen, en bevorderen en
dat onderzoekswerk naar de
sociale economie moet uitvoeren.

De grensoverschrijdende projecten die in dit dossier zijn voorgesteld, worden gefinancierd door het EFRO van de
Europese Unie via het Programma Interreg France - Wallonie - Vlaanderen.
Dit Europees grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma past binnen de ambitie om economische en sociale
uitwisselingen tussen de grensregio’s te bevorderen. De ondersteunde projecten moeten voldoen aan de volgende
thema’s: onderzoek, innovatie en overdracht van technologieën; het concurrentievermogen van kmo’s; patrimonium,
natuurlijke hulpbronnen, risicobeheer; sociale cohesie, gezondheid, opleiding en tewerkstelling.

In België wordt de term “sociale economie” gebruikt,
in Frankrijk spreekt men van “sociale en solidaire economie”.
Gezien de grensoverschrijdende aard van deze productie wordt in
onderhavig dossier de term “sociale en solidaire economie” gebruikt.

Chef de file et coordinateurs
Projectleider en coördinator

Partenaires Opérateurs
Projectpartners

C AIPS

Partenaires Associés
Geassocieerde projectpartners

Avec le soutien de
Met de steun van

[

[

CONTACT

www.projetvisesproject.eu
contact@projetvisesproject.eu

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

CRESS : 3-5 Rue Camille Guérin, 59 000 Lille
ConcertES : Einstein Business Center / Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve
Rue du Bosquet, 15A, 1435 Mont-Saint-Guibert

