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Hoe ouderen en mantelzorgers met 
migratieroots betrekken in een onderzoek: 
de aandachtspunten in een checklist 
 

Motivatie 

Verschillende studies halen de moeilijkheid om etnisch culturele minderheden in onderzoek 

te betrekken als een reden aan om anders te kijken naar hoe onderzoek gevoerd wordt. Arean 

en Gallagher-Thompson (1996) waarschuwden reeds voor de uitdagingen verbonden aan het 

werven en binden van ouderen met migratie-achtergrond waardoor zij als doelgroep 

ondervertegenwoordigd zijn in wetenschappelijk onderzoek. Met ‘Divers Elderly Care’ beogen 

we juist de vertegenwoordiging van ouderen en mantelzorgers met migratieachtergrond. We 

willen juist het dementieproces met zijn uitdagingen vanuit hun perspectief zichtbaar maken. 

 

Aanpak 

We zijn daarom gaan kijken naar welke succesfactoren maken dat deze ouderen en hun 

omgeving wel deelnemen aan een onderzoek. Om deze vraag te beantwoorden hebben we 

internationale literatuur doorgenomen en 11 experten, onderzoekers en professionals in het 

werken met ouderen met migratieachtergrond bevraagd.  

 

Resultaat 

Dit leidde tot de onderstaande checklist van succesfactoren om deze ouderen en 

mantelzorgers te betrekken in onderzoek: 

Bouwen aan een vertrouwensrelatie 

Gefaseerde aanpak: eerst met sleutelfiguren nadien met de deelnemers 

Vertrouwensrelatie is bepalend voor deelname en binding aan het onderzoek 

  

Aandacht voor communicatiewijze 

Open en luisterende houding met aandacht voor eigen non-verbale signalen  

Gebruik van verschillende communicatietool, afhankelijk van je communicatie doel en 
doelgroep. 

Mondelinge, 'face to face' communicatie is primordiaal met ondersteuning van andere 
tools (flyer, affiches, website,…) 

Gebruik van vertaalde en in beeld herkenbare tools 
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Divers samengestelde onderzoekersteam, met bi-linguale onderzoekers of veldwerkers 

  

Tijd investeren 

Tijd geven aan opbouw relatie met sleutelfiguren en deelnemers 

Tijd geven aan het verhaal van de sleutelfiguren en deelnemers 

  

Creatie van reciprociteit 

Sleutelfiguren en deelnemers moeten het doel en de relevantie van het onderzoek 
begrijpen en de return inzien  

Luisteren en inspelen op de reële behoeften van de gemeenschap 

Respectvolle samenwerking in partnership met de sleutelfiguren 

Betrekken en waarderen van de deelnemers tijdens het onderzoeksproces 

De onderzoeksresultaten zichtbaar maken aan de sleutelfiguren en deelnemers 

  

Werving en binding 

Een strategische plan is hiervoor nodig 

Proactief vindplaatsgericht werken 

Samenwerken met sleutelfiguren en betrouwbare netwerken 

Relatie met deelnemers onderhouden 

Creatie van een vriendelijke omgeving 

 Divers samengestelde onderzoekersteam, met bi-culturele onderzoekers of veldwerkers 

 

Onderzoeker gerelateerde aandachtspunten 

Onderzoeker kent/houdt rekening met de historische context en maatschappelijke positie 
van zijn deelnemers 

Onderzoeker is flexibel  

Onderzoeker heeft de nodige competenties om vertrouwen te bouwen en relatie te 
onderhouden 

Onderzoeker is cultuursensitief/behoort tot dezelfde etnische groep of is voldoende 
herkenbaar voor de deelnemers 

Onderzoeker reflecteert over zijn eigen maatschappelijke positie  

Onderzoeker is vaardig in het hanteren van de verschillende communicatietools en/of 
kent de taal van de deelnemers 

 

Loskomen van geijkte onderzoeksmethodieken 

De onderzoeksmethodieken en voorschriften toetsen aan doelgroep (vb. mondelinge 
informed consent, korte interviews, …) 

Experimenteren met creatieve methodieken die de drempel verlagen (informele 
bijeenkomsten, gebruik van foto’s,…) 

Tabel: Checklist succesfactoren deelname ouderen en mantelzorgers met migratieroots aan een onderzoek 
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Conclusie 

Zowel experten, ervaringsdeskundigen als literatuur zijn duidelijk over de stappen die men 

als onderzoeker moet ondernemen als men mensen met migratie-achtergrond een 

volwaardig stem wil geven in een onderzoek. Deze aanpak houdt in dat we afstappen van de 

‘one size fits all’-onderzoeksmethodologie en rekening houden met gevoeligheden van de 

deelnemers en hen vooral als partners in het onderzoek beschouwen. 

 

 

Meer weten? 

Bekijk onze website www.diversageing.be voor een meer uitgebreid achtergrond artikel over 

dit thema. 

 

Vragen of aanbevelingen? 

Wij horen graag uw reacties, vragen, aanbevelingen,… in verband met deze checklist. 

Saloua Berdai-Chaouni (via saloua.berdai-chaouni@ehb.be)  

Ann Claeys (via ann.claeys@ehb.be)  
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