
Onderzoeksparticipatie
 

Genero is een belangrijk netwerk in de

ouderenzorg in Zuidwest-Nederland en

draagt bij aan de gezondheid, vitaliteit en

zelfredzaamheid van ouderen en

mantelzorgers binnen de regio. 

 

Wat Genero als netwerk zo bijzonder maakt

is de betrokkenheid van de ouderen zelf. De

ouderen zijn een klankbord en denktank

voor onze verschillende partners:

gemeenten, onderwijsinstellingen en zorg-

en welzijnsorganisaties.

 

In deze folder leggen wij daarom uit wat wij

verstaan onder het begrip

onderzoeksparticipatie, waarom het 

 belangrijk is voor onderzoek en wat

ouderen concreet kunnen betekenen in een

onderzoek of de totstandkoming daarvan. 



Soms is een aanvraag nog niet geschreven,

maar ligt er slechts een thema zoals 'veilig

wonen' op tafel. Ouderen kunnen hun

ervaring en mening over dat thema geven.

Dit kan helpt bij het aanscherpen van de

uiteindelijke onderzoekrichting. 

WAAROM
OUDERENPARTICIPATIE?

De kennis en expertise van ouderen

dragen bij aan de kwaliteit van het

onderzoek. 

Uw aanvraag of onderzoek wordt direct

getoetst op de relevantie

Betrokkenheid van de doelgroep wordt

steeds belangrijker bij

subsidieaanvragen en daarmee 

Tot slot: In beweging komen voor

ouderen, komen we alleen met ouderen. 

       voor ouderen en wat de behoeften  

       van ouderen zijn. 

       bij het uitvoeren van onderzoek. 

       Echter, onderzoeksparticipatie is

       meer dan een excuustruus of 

       -guus zijn. De ouderen willen echt   

       meepraten en in actie komen. 

 AANVRAAGWAT IS ONDERZOEKS-

PARTICIPATIE?

Met onderzoeksparticipatie bedoelen

 we deelnemen aan een onderzoek of

meedenken over het doel, de opzet of de

uitvoering van een subsidieaanvraag. 

In deze folder vindt u de verschillende

vormen van onderzoeksparticipatie 

die we onze partners aanbieden.

 

P R O J E C T G R O E P

I N T E R V I E W  O F  V R A G E N L I J S T

Ouderen nemen zitting in de projectgroep

van het onderzoek en bepalen samen met

de andere projectgroepleden wat er moet

gebeuren om het onderzoek tot een succes

te maken.

Ouderen kunnen ondervraagd worden

over hun mening, ervaring of behoefte

omtrent een bepaald thema. Dit kan

middels een interview of via een vragenlijk

via het GENERO panel. 

 ONDERZOEK

 

Ouderen kunnen bij een subsidie-aanvraag

geraadpleegd worden. 

De Genero ouderen hebben een

hulpmiddel ontwikkeld om onderzoek te

beoordelen op bijvoorbeeld de relevantie

voor ouderen en de betrokkenheid van

ouderen.

 

M E E D E N K E N  E N  - P R A T E N

 

R A A D P L E G E N


