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Samenvatting: 
integer omgaan met 
onderzoeksgedoe

Lastige situaties in de onderzoekspraktijk komen regelmatig voor en dat kan nog wel-
eens gedoe opleveren. Gedoe kan je op allerlei niveaus ervaren. Bijvoorbeeld in de 
context van je privéleven. Dit soort gedoe kan je ‘meenemen’ naar je werk en daarmee 
kan het (zelfs) je onderzoek beïnvloeden, omdat je er misschien met je gedachten niet 
helemaal bij bent. Dan draagt het ‘gewone’ levensgedoe ook een beetje bij aan wat wij 
onderzoeksgedoe noemen. Als professional ervaar je waarschijnlijk in het werk ook 
gedoe. Veel van dat gedoe gaat over ‘gewone’ irritaties en conflicten, over hoge werk-
druk en dingen die niet gaan zoals je graag zou willen. Dit soort professioneel gedoe 
kan ook van invloed zijn op je onderzoek, bijvoorbeeld omdat het je tijd en energie 
kost. En dan draagt ook dit professionele gedoe bij aan onderzoeksgedoe. Met specifiek 
het woord ‘onderzoeksgedoe’ bedoelen we in dit boek datgene wat jou het gevoel geeft 
dat je niet effectief kan handelen en waardoor je wetenschappelijke integriteit mis-
schien in het geding komt. Wat voor onderzoeksgedoe jij ook ervaart, het hoort erbij.

De hoofdvraag van dit boek is:

Hoe kan je integer omgaan met het onderzoeksgedoe in je werk?

Deze hoofdvraag betekent niet dat we denken dat je nu niet wetenschappelijk integer 
zou zijn. Met deze vraag als leidraad voor dit boek laten we zien dat jouw gevoel van 
wetenschappelijk integer werken niet alleen gaat over het volgen van gedragscodes, 
maar voor een heel groot deel afhangt van waar jij professioneel én persoonlijk voor 
staat. Alleen als je die twee laatste helder hebt, kun je stevig blijven staan als je (veel) 
druk ervaart. We vatten eerst de kern van wat we doen in dit boek en ons perspectief 
samen. Vervolgens geven we vier sporen die je kan bewandelen om als wetenschappelijk 
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onderzoeker nog steviger te staan in lastige situaties. Deze sporen zijn gebaseerd op de 
praktische handvatten die we in dit boek aanbieden. Deze samenvatting is ook meteen 
een leeswijzer: in één oogopslag zie je waar je verder kan lezen. Figuur S.1 laat schema-
tisch de opbouw van dit boek zien.

Onderzoeksgedoe in een complexe werkelijkheid 

Integer willen we allemaal wel zijn, maar hoe doe je dat als het lastig wordt en als die 
integriteit ook offers vraagt? We geven in dit boek geen kant-en-klare oplossingen. 
Dat kunnen we niet en dat willen we niet. Concrete praktijksituaties zijn altijd con-
textgebonden: er zitten uiteenlopende en minder eenduidige kanten aan en er zijn 
verschillende mensen bij betrokken met hun eigen professionele verantwoordelijkheid. 
Wat we wel doen, is je bouwstenen aanreiken om je bewuster te worden van je morele 
kompas in jouw professionele onderzoekscontext. Je verbreedt zo je perspectief, waar-
door je over meer handelingsmogelijkheden beschikt om integer en effectiever om te 
gaan met onderzoeksgedoe en daarmee jouw wetenschappelijke integriteit te verster-
ken.

We hebben ruim aandacht voor de professionele en maatschappelijke context waarin jij 
je als wetenschappelijk onderzoeker begeeft: je hebt jezelf te verhouden tot je omge-
ving, ongeacht of die omgeving het je lastig maakt om integer te zijn of je daarbij 
juist helpt. We hebben het daarom over hoe het begrip ‘wetenschappelijke integriteit’ 
binnen de onderzoekswereld wordt gehanteerd en toegepast, de plaats van wetenschap 
in onze samenleving en wat kennisorganisaties (kunnen) doen om te zorgen voor een 
werkomgeving waarbinnen goede onderzoekspraktijken worden bevorderd en gewaar-
borgd.

Om voor jezelf te kunnen bepalen wat voor onderzoeker je wil zijn en hoe je 
integer om kan gaan met onderzoeksgedoe, bieden we praktische handvatten om ste-
vig te staan in lastige situaties. Die handvatten zijn erop gericht je te helpen bij het 
onderzoeken van je gedoe. Daarbij gaan we uit van een combinatie van theorie en 
praktijk. We informeren je in dit boek over integriteit in de onderzoekspraktijk en 
geven concrete voorbeelden. Dat hebben we aangevuld met reflectievragen, filmfrag-
menten en persoonlijke verhalen van wetenschappelijk onderzoekers die vertellen over 
hun ‘zweetmoment’.

Complexe werkelijkheid, paradoxale blik en samenwerken
Een belangrijk uitgangspunt in dit boek is dat we recht willen doen aan de complexe 
werkelijkheid. Kenmerkend voor ons perspectief is dat we je uitnodigen vaker te kiezen 
voor het en-enperspectief (Hoe kan ik het een en het ander combineren?) en minder 
vaak voor het of-ofperspectief (Doe ik het een of het ander?). Vooral bij complexe 

2.1

1.4
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Figuur S.1 Onderzoeksgedoe in een complexe werkelijkheid
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situaties kan deze zogenoemde ‘paradoxale blik’ op de werkelijkheid helpen om tot 
oplossingen te komen in de dagelijkse praktijk. Dit vraagt bijna altijd meer invalshoeken 
en kwaliteiten dan je in je eentje voor elkaar kan krijgen en dat maakt samenwerking 
belangrijk en noodzakelijk.

Wetenschappelijke, professionele en persoonlijke integriteit
Wij zien wetenschappelijke integriteit als iets dat je niet los kan zien van je professionele 
en persoonlijke integriteit. Wetenschappelijke integriteit laat zich zien in jouw hande-
len als wetenschappelijk onderzoeker. Maar je bent natuurlijk veel meer dan dat. Het 
morele kompas dat je inzet bij je onderzoek heeft zich ontwikkeld in je persoonlijke 
en professionele leven. Het is belangrijk te kunnen expliciteren wat wetenschappelijke 
integriteit voor jou persoonlijk betekent en hoe dat zich verhoudt tot jouw andere 
belangrijke professionele en persoonlijke waarden.

Verschillende partijen met uiteenlopende ambities en belangen
Als wetenschappelijk onderzoeker opereer je in een speelveld met verschillende partijen 
binnen je eigen organisatie en daarbuiten. Al die partijen hebben hun eigen aanpak, 
ambities en belangen. Als die met elkaar schuren, kan dat invloed hebben op jouw 
onderzoek. Soms is die beïnvloeding gewenst en gunstig en bevordert die de kwaliteit 
van je onderzoek. Beïnvloeding kan je ook in lastige situaties brengen en ervoor zorgen 
dat je druk ervaart.

Waarden en morele dilemma’s
Wanneer jij druk ervaart, spelen altijd waarden een rol. Waarden geven sturing aan je 
reacties. Dus als je heftig reageert – ongeacht of je dit uit of voor jezelf houdt – ben 
je waarschijnlijk geraakt op één van je kernwaarden. Omdat we niet allemaal dezelfde 
waarden hebben, ze anders wegen in een concrete situatie of ze anders vormgeven, 
kan dat tot lastige situaties en complexe druk leiden. Als je in dat soort situaties ‘strijd’ 
ervaart tussen verschillende waarden, gezichtspunten, belangen en overtuigingen die 
niet zomaar verenigbaar lijken en je serieus twijfelt over wat het juiste is om te doen, 
wordt vaak de term ‘moreel dilemma’ gebruikt.

3.1

5.2

7.4

3.6
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Integer omgaan met onderzoeksgedoe: vier sporen

De praktische handvatten die we in dit boek aanbieden, kunnen we samenvatten in 
vier sporen die je kan bewandelen om als wetenschappelijk onderzoeker nog steviger 
te staan in lastige situaties.

Spoor 1: Onderzoek de druk die je ervaart
Maak gebruik van het analysekader om de druk die je ervaart te onderzoeken (zie figuur 
S.2). Dit kan je helpen om je bewuster te worden waar onderzoeksgedoe vandaan komt, 
wat het met jou doet en wat jij kan doen om steviger te staan in lastige situaties in de 
onderzoekspraktijk. Hiermee kan je beter bepalen of de druk die je ervaart wel of niet 
past bij de manier waarop jij je werk wil doen. Soms is bepaalde druk logisch en nodig 
om de gewenste kwaliteit te bereiken. En soms dus ook niet.

Figuur S.2 Waar komt het onderzoeksgedoe vandaan?

begrijpen waar de druk vandaan komt

snappen waar de beïnvloeding op is gericht

waarnemen wat druk met je doet

onderzoek
de ruimte voor
tegenspraak

concrete situatie context

onderzoek
de rol van

leidinggevenden
en bondgenoten

herkennen van verschillende vormen van beïnvloeding

Spoor 2: Ken je professionele identiteit: wie ben je en waar sta je voor?
Laat je inspireren door het model van de logische niveaus om tot een professioneel 
en persoonlijk verhaal te komen dat jouw dagelijks handelen stuurt (zie figuur S.3). 
De gedachte achter dit spoor is, dat als je beter weet in welke context je bent, wat je 
daar kan doen, welke kwaliteiten en vaardigheden je kan inzetten en wat voor jou 
echt belangrijk is in jouw rol en in je vak, je dan beter beslagen ten ijs komt in con-
crete situaties. Door de vragen te beantwoorden die horen bij de verschillende logische 
niveaus bouw je jouw (professionele) verhaal. Daarbij is het de kunst de niveaus ‘in lijn’ 
te brengen: ze zijn dan op elkaar afgestemd, zodat ze elkaar ondersteunen en versterken. 
Verder is het goed te weten dat de hogere niveaus de lagere niveaus bepalen.
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Figuur S.3 Model van de logische niveaus
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1. Omgeving. Vragen die bij deze situatie passen, zijn: Waar ben ik? En ook: Wat gebeurde 
er wanneer en met wie? Het zijn vragen die een schets geven van jouw professionele 
context.

2. Gedrag. Kernvraag is: Wat doe ik? Gedrag is het zichtbare deel van je handelen. Maar 
ook gedachten over wat je had kunnen doen in een situatie horen bij dit niveau.

3. Vaardigheden en kwaliteiten. Belangrijkste vraag die bij dit niveau past is: Wat kan ik? 
Je vaardigheden en kwaliteiten geven richting aan je gedrag. Bij het verder onder-
zoeken van een bepaalde situatie past ook de vraag: Welke vaardigheden en kwaliteiten 
helpen om het de volgende keer anders en beter aan te pakken?

4. Overtuigingen en waarden. De vragen die horen bij dit niveau zijn Wat vind ik? en Wat 
geloof ik? Dit vinden en geloven stuurt de inzet van jouw kwaliteiten en gedrag in 
een bepaalde context.

5. Identiteit. Op dit niveau staat de vraag Wie ben ik? centraal. Ook de vraag Wie wil ik 
zijn? hoort bij dit niveau. Jouw drijfveren en kernwaarden, en je morele kompas zijn 
belangrijke bestanddelen van jouw (professionele) identiteit.

6. Missie. Wat wil ik? is de kernvraag die past bij dit niveau en gaat over wat je als 
mens en/of professional wil bijdragen aan de wereld. Het gaat hier dus vaak over 
zingevingsvragen.
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Spoor 3: Handel creatief en integer
Maak gebruik van de tips die we hebben gegeven om juist ook onder druk integer te 
blijven handelen. We hebben ze nog een keer op een rijtje gezet. Daarbij is het belang-
rijk jouw verhaal paraat te hebben, over wie je als wetenschappelijk onderzoeker wil 
zijn en wat je rol en taak zijn (spoor 2).

Houd regie door tijd voor jezelf te creëren:
• Erken wat er aan de hand is en welke emotie er speelt.
• Organiseer tijd door de situatie en wat de ander zegt samen te vatten.
• Reageer pas daarna inhoudelijk.

Handel creatief door:
• schijnbaar tegengestelde kwaliteiten in te zetten. Door te beseffen dat beide van 

belang zijn, kan je zowel je kernkwaliteiten als de daarbij behorende uitdagingen 
toevoegen aan je handelingsrepertoire;

• te bewegen op universele spanningsvelden door:
 – vertrouwen te hebben in je intuïtie en ook aandacht te besteden aan goed plan-

nen en adequaat structureren;
 – initiatief te nemen op het juiste moment en ook mee te bewegen als dat handig 

is;
 – te streven naar harmonie en tegelijkertijd niet bang te zijn voor het conflict als 

dat nodig is;
 – creatief diverse opties te beschouwen en ook te durven kiezen en focus aan te 

brengen;
 – jouw scherpe denken (rationaliteit) in te zetten en tegelijkertijd te varen op 

jouw gevoelsmatige morele kompas;
 – te gaan voor gezond eigenbelang en tegelijkertijd het algemeen belang te dienen 

met jouw bijdrage.
• verder regie te creëren door:

 – in gesprek te gaan met je zelf (klopt het wat ik denk en voel?) en open in gesprek 
te gaan met de ander (die heeft recht te weten hoe jij erin staat);

 – bij schijnbaar conflicterende waarden de hiërarchie van jouw waarden te her-
schikken en deels afhankelijk te maken van de context waarin je verkeert in 
aansluiting op je professionele identiteit. Doe dat expliciet en zorgvuldig, in 
overeenstemming met je morele kompas;

 – geduldig en creatief te zoeken naar mogelijkheden om waarden te combineren 
die in eerste instantie niet verenigbaar lijken.
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Spoor 4: Handel bewust, maak het expliciet en doe het in overleg
Bespreek je onderzoeksgedoe, twijfels en overwegingen met je collega’s, leidinggeven-
den en/of anderen. Dat doe je onder meer door expliciet en transparant te zijn over 
gemaakte keuzes. Hierbij horen ook het benoemen van je overwegingen, je gedachten, 
je emoties en je waarden die daarbij meespelen. Zo kan je de integriteit en waarachtig-
heid van je handelen toetsen en verder ontwikkelen. Als je daar voldoende ruimte voor 
voelt, neem dan het initiatief om vraagstukken over (wetenschappelijke) integriteit te 
bespreken. Probeer dat regelmatig te doen, los van concrete zaken die spelen. Hierdoor 
wordt het vanzelfsprekender om het erover te hebben. Het is dan een continue voor-
bereiding voor de momenten waarop het spannend wordt. Zodat je juist dan het goede 
gesprek kan voeren en moreel juiste beslissingen neemt. Het is niet voor niets dat de 
uitdrukking bestaat: je moet het dak repareren als de zon schijnt.
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Wat doe je als een opdrachtgever of leidinggevende iets aan je vraagt, 
waarvan je vindt dat dit niet passend is in jouw onderzoekspraktijk? 
Wat doe je met onderzoeksresultaten waarvan je weet dat ze politiek en 
maatschappelijk gevoelig liggen? En hoe geef je jouw maatschappelijke 
opvattingen op een integere manier een plek in je onderzoek? 
 
Er zijn legio situaties waarin je als wetenschappelijk onderzoeker lastige 
keuzes moet maken. Keuzes waar je vaak helemaal geen zin in hebt, 
omdat ze ingewikkeld zijn en je afhouden van je echte onderzoekswerk, 
kortom: onderzoeksgedoe. Toch heb je er waarschijnlijk geregeld mee 
te maken: in je relatie met collega-onderzoekers, met je werkgever, 
subsidieverstrekkers en opdrachtgevers. Hoe kun jij in dit soort situaties 
stevig in je schoenen blijven staan en keuzes maken die passen bij waar 
jij als mens en wetenschappelijk onderzoeker voor staat? 

In Onderzoeksgedoe geven we je handvatten om integer en effectief om 
te gaan met lastige onderzoekssituaties. We gaan in op wat integriteit in 
de onderzoekspraktijk inhoudt en laten je ook naar jezelf kijken: wat vind 
jij belangrijk? We reiken je tools aan om de situatie, jezelf en de ander 
te analyseren. Als je dat helder hebt, kan je bewust, creatief en integer 
omgaan met onderzoeksgedoe.

Dit boek bevat – naast theorie – veel voorbeelden, reflectievragen en 
filmfragmenten (die je kunt bekijken op www.onderzoeksgedoe.nl). 
Tussen de hoofdstukken staan persoonlijke verhalen van mensen die 
met hart en ziel geloven in de kracht van wetenschap en werkzaam zijn 
binnen het brede palet aan kennisorganisaties. 

Karin Wittebrood is een ervaren wetenschappelijk onderzoeker en 
coach voor onderzoekers. Robbert Braak is een ervaren coach, trainer 
en maker van leiderschapsprogramma’s.

‘Onderzoeksgedoe is een boek met een positieve en vrolijke insteek. 
Het maakt het onderwerp integriteit licht en alledaags, zonder 
te beknibbelen op diepgang of af te doen aan de complexiteit van 
het onderwerp.’
–  Eppo Bruins, voorzitter Adviesraad voor wetenschap, 

technologie en innovatie (AWTI)


