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STROMINGEN

In deze rubriek wordt het palet aan theoretische stromingen en vernieuwende 
benaderingen die ten grondslag liggen aan kwalitatief onderzoek belicht. 
Redacteuren voor deze rubriek zijn Fijgje de Boer: fijgjedeboer@gmail.com 
en Sander van Lanen: s.van.lanen@rug.nl.

De aantrekkingskracht en uitdagingen van creatieve 
onderzoeksmethoden

Gwenda van der Vaart 
Rijksuniversiteit Groningen 
g.van.der.vaart@rug.nl

Abstract
The appeal and challenges of creative research methods
Attention for the use of creative research methods in various scientif ic 
disciplines is increasing. In this article, several reasons are given as to why 
researchers are drawn to these methods. The challenges that researchers 
may face in using these methods are also described. The article ends with 
a brief outlook on the possible future of creative methods, pointing to how 
they can contribute to acquiring acknowledge and tap into different types 
of knowledge.

Keywords: creative methods, arts-based research, creative participatory 
research, knowledge acquisition

Traditioneel wordt het doen van onderzoek gezien als een neutrale activiteit 
met als doel om objectieve kennis te vergaren. In de loop van de twintigste 
eeuw groeide het besef dat onderzoekers niet losstaan van hetgeen zij 
onderzoeken en zijn onderzoekers op zoek gegaan naar vernieuwende 
onderzoeksmethoden om de wereld om hen heen beter te begrijpen (Foster, 
2012; Kara, 2015). Deze ontwikkeling zette zich door na de eeuwwisseling, 
waardoor Kara (2015) het begin van de 21ste eeuw bestempelt als ‘een dy-
namische en opwindende tijd voor onderzoeksmethoden’ (p. 3), waarin er 
in alle sociale disciplines methodologische ontwikkeling en verbreding te 
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zien is. Men is zich bewuster geworden van de beperkingen van traditionele 
onderzoeksmethoden. Hand in hand hiermee gaan er stemmen op dat er 
meer aandacht moet zijn voor ‘visual’, ‘sensory’, ‘embodied’ en ‘emotional’ 
of ‘affective’ benaderingen (Andrä, Bliesemann, Cole & House, 2020; Eisner, 
2008; Hawkins, 2011; Kelemen & Hamilton, 2015; Lawrence, 2008; Martikainen, 
2019). Passend bij deze ontwikkelingen hebben in verschillende disciplines 
creatieve onderzoeksmethoden hun intrede gedaan (Coemans & Hannes, 
2017). Voorbeelden van zulke creatieve methoden zijn ‘photovoice’ (Purcell, 
2007; Woodgate, Zurba & Tennent, 2017), ‘creative writing’ en ‘storytelling’ 
(Walsh, Rutherford & Crough, 2013), ‘co-produced f ilm’ (Harman, 2018), 
‘critical hip hop pedagogy’ (Skinner & Masuda, 2013) en diverse participatieve 
‘arts-based sessions’ (Groot, Weerman, Overbeek & Abma, 2020).

Dit artikel neemt creatieve onderzoeksmethoden onder de loep. Wat 
kunnen creatieve methoden bereiken wat minder of niet kan met traditionele 
onderzoeksmethoden? Het begint met een omschrijving van deze methoden, 
waarna ingegaan wordt op de aantrekkingskracht ervan. Vervolgens wordt 
stilgestaan bij een aantal uitdagingen waarmee onderzoekers die creatieve 
methoden (willen) gebruiken, te maken krijgen. Ter afsluiting wordt een 
korte blik op de mogelijke toekomst van deze methoden geworpen.

Wat is creatief onderzoek?

Om grip te krijgen op het begrip creativiteit kunnen def inities uit woor-
denboeken van dienst zijn. Het Engelse werkwoord ‘to create’ betekent ‘to 
bring something into existence’ (Kara, 2015, p. 12), wat synoniem is aan 
‘maken’ of ‘produceren’. Om vervolgens daadwerkelijk creatief te zijn, zo 
voegt Kara (2015) toe, moeten bestaande elementen op een nieuwe manier 
worden samengebracht. Als bijvoeglijk naamwoord staat creatief immers 
synoniem voor ‘origineel’ en ‘ingenieus’. Kortom, bij creativiteit gaat het 
om het proces waarbij iets gecreëerd wordt uit bestaande elementen door 
ze op een nieuwe manier samen te brengen (Kara, 2015). Creativiteit draait 
echter niet alleen om het creëren van materiële zaken, het kan ook worden 
toegepast op activiteiten zoals denken, lezen en spelen. Het creatieve proces 
wordt, zo merken Knowles en Cole (2008) op, bepaald ‘door een openheid 
voor de uitgebreide mogelijkheden van menselijke verbeelding’ (p. 61). In 
plaats van zich te houden aan rigide richtlijnen is er bij creativiteit sprake 
van een ‘natuurlijker proces van engagement, gebaseerd op besluitvorming 
met gezond verstand, intuïtie, en een algemene ontvankelijkheid voor de 
natuurlijke flow van gebeurtenissen en ervaringen’ (ibid.).
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Creatieve onderzoeksmethoden kunnen worden opgevat als methoden 
waarbij iets wordt gecreëerd wat vervolgens in het onderzoeksproces wordt 
gebruikt (Bengry-Howell, Wiles, Nind & Crow, 2011). De data omvatten 
niet alleen de gecreëerde producten zelf, maar kunnen ook voortkomen 
uit ‘observaties, discussie en analyse van het proces van het maken (…) 
en de interpretatie van de deelnemers van wat ze gemaakt hebben en wat 
het voor hen betekent’ (Wiles, Bengry-Howell, Crow & Nind, 2013, p. 21). 
Onderzoekers die creatieve onderzoeksmethoden gebruiken, vallen veelal 
binnen de kwalitatieve onderzoekstraditie, omdat hierin oog is voor eigen 
en andermans subjectieve ervaringen (Coemans & Hannes, 2017; Eisner, 
2008; Knowles & Cole, 2008). Binnen creatieve onderzoeksmethoden is er 
echter een grote verscheidenheid aan mogelijkheden. Hierdoor lopen de 
benamingen van creatief onderzoek uiteen en wordt het bijvoorbeeld ‘arts-
based’, ‘narrative-based’ en ‘redefined’ genoemd (Rapport, Wainwright & 
Elwyn, 2005) of wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘visual’, ‘performative’ 
en ‘sensory’ methoden (Wiles et al., 2013).

Aantrekkingskracht

Er zijn verschillende redenen waarom onderzoekers zich aangetrokken 
voelen tot creatieve onderzoeksmethoden. Coemans en Hannes (2017) zijn 
van mening dat veel onderzoekers die deze methoden gebruiken ‘de triomfen 
van de wetenschap en rationaliteit in twijfel trekken’ en ‘gemotiveerd zijn 
om bestaande conventies en assumpties over wat onderzoek inhoudt uit te 
dagen’ (p. 35). Zij vinden het dan ook geen wonder dat het debat rondom deze 
onderzoeksmethoden aangewakkerd is door paradigmaverschuivingen, zoals 
de opkomst van de postmoderne periode die een meer pluralistische houding 
ten opzichte van onderzoek omarmt. Creatieve onderzoeksmethoden creëren 
‘nieuwe inzichten over het proces, geest, doel, subjectiviteiten, emotie, 
ontvankelijkheid en de ethische dimensies van onderzoek’ (Knowles & 
Cole, 2008, p. 59) en kunnen aldus onderzoek herdefiniëren. Dit zet logisch 
positivisme en technische rationaliteit als zijnde de enige aanvaardbare 
manieren om inzicht te krijgen in de complexiteit van de ‘menselijke conditie’ 
onder druk (Knowles & Cole, 2008). Zoals genoemd is er door de jaren 
heen vanuit de sociale wetenschappen meer aandacht gekomen voor de 
beperkingen van traditionele onderzoeksmethoden. Onderzoekers wenden 
zich tot creatieve onderzoeksmethoden om deze beperkingen te overwinnen, 
door traditionele methoden opzij te leggen, te verrijken of aan te vullen 
(Coeman & Hannes, 2017; Wiles et al., 2013). Hierbij wordt recht gedaan 
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aan verschillende vormen van kennis (Groot et al., 2020; Knowles & Cole, 
2008), en kan een completer en genuanceerder begrip worden verkregen 
van hetgeen onderzocht wordt.

In hun verkennende ‘scoping review’ waarin ze literatuur over arts-based 
methoden in kaart brachten, ontdekten Coemans en Hannes (2017) dat 
onderzoekers aangaven dat deze methoden, in vergelijking met traditionele 
interview- of observatiemethoden, leidden tot een interessant type en tot 
andere data. Ze omschreven deze data als ‘rijk’, ‘authentiek’, ‘persoonlijker’ 
en ‘aangrijpend’, en wezen op meer aandacht voor ervaringsgerichte of 
emotionele aspecten. In hun pilotonderzoek met mensen in de bijstand 
merkten Groot, Abma en Weerman (2019) bijvoorbeeld op dat het onder 
woorden brengen van beschamende en verwarrende ervaringen veel van 
deelnemers vraagt. Sommige uitspraken konden pas worden gedaan ‘na 
een lang proces, waarin complexe ervaringen gedeeld en voelbaar gemaakt 
werden’ en ‘waarin gemompel werd uitvergroot, zijdelings gezegde zaken 
aandacht kregen en tegenstrijdige emoties en vage gedachten tot expressie 
werden gebracht middels zang, meditatie en muziek, en in pamfletten 
en gedichten’ (p. 21). Dunn en Mellor (2017) leggen uit dat emotionele en 
symbolische aspecten van menselijke ervaringen mogelijk niet, of niet 
goed, ontsloten worden door traditionele methoden, aangezien deze vaak 
uitsluitend gebaseerd zijn op verbale of schriftelijke vaardigheden van 
deelnemers. Hierbij citeren ze Ellsworth (2005, p. 156), die opmerkt dat 
‘sommige kennis niet via taal kan worden overgebracht’. Doordat creatieve 
onderzoeksmethoden deelnemers op een andere manier aanspreken, door 
aanvullingen op of alternatieven voor woorden en spraak aan te bieden, kan 
deze kennis beter worden ontsloten (Blodgett et al., 2013; Martikainen, 2019). 
Zoals Lawrence (2008) het verwoordt, kan hierdoor verder worden gegaan 
dan cognitieve manieren van weten. Ze wijst hierbij op de beperkingen van 
een te grote afhankelijkheid van cognitie en stelt dat ‘artistieke manieren van 
weten ons helpen om de wereld op meer holistische manieren te ervaren, die 
het begrip van onszelf, anderen en de wereld om ons heen verdiepen’ (p. 67).

Door deelnemers actief te betrekken in onderzoek kunnen hun ‘embodied’ 
(belichaamde) ervaringen en ‘agency’ centraler komen te staan in het proces 
van kenniscreatie (Eisner, 2008; Kelemen & Hamilton, 2015). Zo wijzen Trell 
en Van Hoven (2010) erop dat de combinatie van interviews met creatieve 
en (inter)actieve methoden in geograf isch onderzoek van meerwaarde is 
omdat het daardoor ‘mogelijk is om een gedetailleerd beeld te schetsen 
van dagelijkse plekken, gekleurd door de manier waarop verschillende 
personen deze zien, horen, ruiken, gebruiken of ervaren’ (p. 91). Dankzij hun 
methoden konden het hele lichaam en alle zintuigen van hun deelnemers 
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worden betrokken bij het communiceren over plekken en het genereren van 
kennis. Hierbij wijzen Trell en Van Hoven (2010) erop dat vooral methoden 
die ‘in het veld’ toegepast worden, deelnemers in staat stellen om hun diverse 
zintuigen te gebruiken. Op deze manier kan onderzoek de daadwerkelijke 
beleveniswereld van deelnemers en de multi-dimensionaliteit van hun 
ervaringen beter ontsluiten (zie ook Blodgett et al., 2013; Kennelly, 2015).

Onderzoekers waarderen creatieve onderzoeksmethoden ook vanwege 
hun brede aantrekkingskracht in het algemeen. Het worden als aantrekkelijke 
methoden voor deelnemers gezien omdat ze ‘toegankelijke methoden zijn 
(…) comfortabel en leuk, wat de interesse om deel te nemen kan vergroten’ 
(Coemans & Hannes, 2017, p. 41). Daarbij zijn creatieve onderzoeksmethoden 
in het bijzonder geschikt om toe te passen in onderzoek met kwetsbare of 
gemarginaliseerde groepen en deelnemers die moeilijk te bereiken zijn, 
die zich verbaal minder goed kunnen uitdrukken, of die ver van elkaar af 
staan (bijv. Askins & Pain, 2011; Blodgett et al., 2013; Gundarina, 2020; Taylor 
& Murphy, 2014). De methoden kunnen bijdragen aan het creëren van een 
veilige omgeving waar deelnemers zich op hun gemak voelen om zich te uiten 
(Coemans & Hannes, 2017). In hun onderzoek naar de verhuiservaringen 
van Aboriginal atleten merkten Blodgett et al. (2013) bijvoorbeeld op dat 
het maken van mandala’s ‘de deelnemers leek te helpen om te ontspan-
nen en openhartiger met de onderzoeker om te gaan’ (p. 15-16). Creatieve 
onderzoeksmethoden zijn daarnaast geschikt voor onderzoeken met lastige 
of gevoelige thema’s (Andrä et al. (2020) over onderzoek naar oorlog en 
gemilitariseerd geweld) of moeilijk te verwoorden onderwerpen (Woodgate 
et al. (2017) over onderzoek met chronisch zieke jongeren). Doordat deze 
methoden het deelnemers mogelijk maakt om zich op andere manieren uit 
te drukken, lenen zij zich goed voor het dieper verkennen van ervaringen en 
het uiten van gevoelens en emoties die moeilijk te verwoorden zijn. Hierdoor 
kan een dieper niveau van communicatie en begrip tussen deelnemer en 
onderzoeker worden bereikt (Cohenmiller, 2018; Martikainen, 2019). Blodgett 
et al. (2013) reflecteren bijvoorbeeld op hoe ze hun mandala’s gebruikten 
als middel om diepere discussies met hun deelnemers te faciliteren en een 
diepgaander, holistisch begrip te genereren van hun verhuis- en integratie-
ervaringen vanuit reservaten naar de ‘reguliere’ samenleving. Via de visuele 
en de narratieve data werden verschillende manieren van weten ontsloten 
welke meer afgestemd zijn op de cultuur en levens van hun Aboriginal 
deelnemers.

Creatieve onderzoeksmethoden geven meer zeggenschap aan deelnemers 
en zijn daarom heel geschikt voor participatief (actie)onderzoek (Wiles et 
al., 2013). Door andere vormen van communicatie te gebruiken en de rol 
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van niet-academici in kennisproductie te erkennen kunnen deze methoden 
lokale gemeenschappen meer betrekken bij kennisproductie (Fortmann, 
2014; Foster, 2012). Woodgate et al. (2017) wijzen er bijvoorbeeld op dat 
participatieve visuele methoden deelnemers in staat stellen om bij zichzelf 
te rade te gaan hoe ze zichzelf, hun eigen perspectieven en ervaringen 
rondom een bepaald thema willen representeren. Traditionele benaderingen 
in kwalitatief onderzoek zijn daarentegen, zo merken Skinner en Masuda 
(2013) op, vaak relatief formeel en staan veraf van de dagelijkse context 
waarin mensen leven. Als een gevolg hiervan zijn er volgens hen beperkte 
mogelijkheden om relaties met deelnemers op te bouwen die deelnemers in 
staat stellen om een actieve rol in kennisproductie te spelen. In de weten-
schap is er ondertussen meer aandacht voor participatieve benaderingen 
waarbij coproductie van kennis als uitgangspunt wordt genomen (Harman, 
2018; Salmon 2007). Creatieve onderzoeksmethoden kunnen hier goed bij 
passen. Zo merken Coemans en Hannes (2017) op dat zulke methoden 
gebruikt kunnen worden om machtsverschillen tussen onderzoekers en 
deelnemers te verkleinen, door onderzoek met deelnemers te doen in plaats 
van over hen. Ze vullen hierbij aan dat de hoop van onderzoekers meestal is 
dat deze methoden een ‘stem’ geven aan deelnemers en een rijkere dialoog 
en reflectie faciliteren, waardoor de unieke ervaringen van deelnemers 
beter verwoord kunnen worden. Door met creatieve onderzoeksmethoden 
deelnemers te vragen iets te maken worden ze actiever als ‘co-creators’ van 
kennis bij het onderzoek betrokken, in plaats van als passieve proefpersonen 
het onderzoek te ondergaan (Gauntlett, 2007 in: Caldwell, Osborne, Mewburn 
& Crowther, 2015).

Daarnaast kunnen creatieve onderzoeksmethoden bijdragen aan de 
empowerment van deelnemers (Capous Desyllas, 2014). Zo wendden Walsh 
et al. (2013) zich in hun onderzoek naar Aboriginal vrouwen met een gevan-
genisverleden tot creative writing, photovoice en digital storytelling vanuit 
het idee dat zo’n aanpak bruikbaar is omdat het ‘de betrokkenen in staat 
stelt om hun stem directer te kunnen uitdrukken via artistieke media, met 
als doel een verbeterde zelfexpressie’ (p. 21). Uiteindelijk concludeerden 
zij dat de gebruikte creatieve methoden ‘veranderinstrumenten’ voor hun 
deelnemers bleken te zijn, waarbij de deelnemers hun unieke stem lieten 
horen volgens hun eigen plan, in plaats van die van de onderzoekers. Volgens 
hen bood dit kansen om op een betekenisvolle en ‘empowering’ manier 
met hun deelnemers samen te werken. Daarnaast spraken Walsh et al. 
(2013) de hoop uit dat hun onderzoek bijdraagt aan bredere verandering en 
sociale rechtvaardigheid. Hierbij wijzen ze erop dat hun deelnemers zowel 
verandering in hun eigen levens initiëren als ‘bijdragen aan verandering in 
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de levens van anderen door hun verhalen te delen met de bedoeling om het 
bewustzijn te vergroten en actie binnen hun gemeenschap en het bredere 
publiek aan te moedigen’ (p. 136). Op deze manier kan onderzoek bijdragen 
aan wederzijdse relaties waar zowel de onderzoeker als de deelnemers 
van prof iteren (Foster, 2012; Macpherson, Hart & Heaver, 2014; Salmon, 
2007). In de context van participatief onderzoek is het van belang om op te 
merken dat het gebruik van creatieve onderzoeksmethoden niet automatisch 
een participatieve onderzoeksopzet garandeert. Hierbij speelt immers de 
vraag hoeveel verantwoordelijkheid en controle de deelnemers in het hele 
onderzoeksproces hebben (Brown, 2021).

Tot slot kunnen creatieve onderzoeksmethoden helpen om onderzoeksre-
sultaten toegankelijker te maken voor een breder, niet-academisch publiek 
en ook via deze weg bijdragen aan maatschappelijke verandering (Capous 
Desyllas, 2014; Foster, 2012; Mitchell et al., 2011). Groot et al. (2020) geven 
aan dat het hierbij niet gaat om onderzoek ‘over’ de praktijk, maar ‘voor’ 
de praktijk. Zo noemt Harman (2018) de coproductie van f ilm ‘een nieuwe 
onderzoeksmethode die de alledaagse ervaringen van het onzichtbare 
vertaalt naar inzichten in internationale politiek en output creëert die een 
breed en divers wereldwijd publiek aanspreekt’ (p. 791). Hierbij is echter de 
vraag hoeveel de deelnemers hier zelf direct aan hebben.

Keerzijden

De bovenstaande redenen verklaren de aantrekkelijkheid van creatieve 
onderzoeksmethoden. Deze methoden kennen echter ook hun keerzijden. 
Elders reflecteren collega’s en ik uitgebreid op een participatief onderzoeks-
project waarin we creatieve onderzoeksmethoden gebruikten (Van der 
Vaart, Van Hoven & Huigen, 2018). De wandelinterviews met fotocamera, 
groepsdiscussies waarbij gewerkt werd aan posters en een creatieve work-
shop droegen bij aan het genereren van veelzijdige kennis en het ‘teruggeven’ 
aan de gemeenschap. Tegelijkertijd brachten onze creatieve methoden ook 
de nodige uitdagingen met zich mee. Kort gezegd komen deze erop neer dat 
het niet eenvoudig was om de gemeenschap bij het project te betrekken; 
dat het project behoorlijk tijdsintensief was voor zowel de onderzoeker als 
de deelnemers; en het project verschillende onzekerheden kende (zoals 
welke onderwerpen tijdens de dataverzameling naar voor zouden komen). 
Soortgelijke uitdagingen zijn ook door anderen opgemerkt (Macpherson et 
al., 2014; Vigurs & Kara, 2017). Andere keerzijden die in de literatuur worden 
genoemd, zijn de kosten (Coemans & Hannes, 2017) en het gegeven dat er 
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mogelijk deelnemers zijn die zich niet direct prettig voelen bij creatieve 
onderzoeksmethoden omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor een negatief 
oordeel over hun creatie of van mening zijn dat de activiteit kinderachtig 
is (Blodgett et al., 2013).

Daarnaast dagen creatieve onderzoeksmethoden dominante aannames en 
conventies over wat onderzoek, kennis en impact is uit (Coemans & Hannes, 
2017; Foster, 2012; Hamilton & Taylor, 2017; Kelemen & Hamilton, 2015; 
Lawrence, 2008). Volgens Martikainen (2019) is de opkomst van creatieve 
onderzoeksmethoden gelinkt aan diverse wendingen die ‘de suprematie 
van op taal gebaseerd onderzoek in de sociale wetenschappen op de proef 
hebben gesteld’ (p. 325). De gemene deler van deze wendingen (bijv. de 
‘visual’, ‘sensory’, ‘emotional turn’) is volgens haar dat ze intellectuele kennis 
en verbale communicatie niet als de enige relevante vormen van kennis 
en communicatie in wetenschappelijk onderzoek zien. In plaats daarvan 
wenden onderzoekers zich tot alternatieve manieren van kennisproductie, 
zoals ‘co-produced knowledge’ (Harman, 2018; Pain et al., 2015), ‘emotional’, 
‘sensory’, ‘embodied’ en ‘imaginative’ manieren van weten (Blodgett et al., 
2013; Lawrence, 2008) en ervaringskennis (Groot et al., 2019, 2020). Hierbij 
worden deelnemers als gelijkwaardige ‘kennisproducenten’ erkend en staan 
hun leefwereld en de multi-dimensionaliteit van hun ervaringen centraal 
(Knowles & Cole, 2008; Groot et al., 2020). Deze kennisbenaderingen worden 
echter nog niet volop erkend in de wetenschap (en ook in de maatschappij), 
die soms enigszins vastgeroest lijkt in beperktere benaderingen van ken-
nisproductie (Pain et al., 2015).

Mogelijkheden

Het kan voor onderzoekers die creatieve onderzoeksmethoden (willen) 
gebruiken uitdagend zijn om aan de heersende academische conventies 
te voldoen. Zo kan het lastig zijn om hun creatieve data te publiceren of 
f inanciering en steun voor hun onderzoek te krijgen (Van der Vaart et al., 
2018). Rapport et al. (2005) constateren dat er gepleit wordt ‘voor een versoe-
peling van de rigide kaders die zijn opgebouwd rondom de presentatie van 
resultaten en de interpretatie van bevindingen, om ruimte te laten voor het 
onverwachte, frisse inzichten te verwerven, en theoretische perspectieven 
te ontwikkelen’ (p. 38). In dit opzicht merken Coemans en Hannes (2017) op 
dat het communiceren van resultaten via verbale taal of getallen niet langer 
als de enige waardevolle manier beschouwd kan worden. Hun scoping review 
wijst echter uit dat onderzoekers zichzelf nog steeds een tekstuele logica 
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opleggen. Creatief materiaal wordt volgens hen meestal slechts gebruikt 
als aanvullend materiaal dat ondergeschikt is aan de geschreven tekst. 
Coemans en Hannes (2017) signaleren echter een tegenbeweging en wijzen 
naar meerdere peer-reviewed tijdschriften die een dynamischer format voor 
het presenteren van onderzoeksresultaten aanbieden, zoals Liminalities en 
Journal for Artistic Research.

Op basis van bovenstaande bevindingen is het aannemelijk om te 
verwachten dat de opmars van creatieve onderzoeksmethoden doorzet. 
Hiervoor is het echter van belang dat onderzoekers kritisch op (de toepassing 
van) creatieve onderzoeksmethoden blijven en expliciet aangeven waarom 
voor een bepaalde methode werd gekozen, en wat deze aanpak vervolgens 
opleverde (zie ook Wiles et al., 2013). Hierdoor ontstaat meer inzicht in 
‘welke aanpak zou kunnen werken, voor wie, in welke omstandigheden 
en onder welke voorwaarden en waarom’ (Coemans & Hannes, 2017, p. 44). 
Als onderzoekers hiernaast ook de validiteit van andere vormen van kennis 
blijven aangeven (zoals Groot et al. (2019) over ervaringskennis), zal de 
waarde van creatieve onderzoeksmethoden steeds beter worden begrepen. 
De verdere ontwikkelingen van het academische klimaat zijn in dit opzicht 
ook van belang. Zoals Fortmann (2014) aanvoert, moeten academici ‘de illusie 
opgeven dat zij de enige producenten en “deskundigen” zijn van wat telt als 
kennis of het doen van onderzoek’ (p. 4). Door andere vormen van kennis te 
erkennen én waarderen en bewuster in te zetten op wederkerigheid, kunnen 
waardevolle relaties met deelnemers worden opgebouwd die onderzoekers 
in staat stellen om beter en verantwoordelijker onderzoek te doen en tot 
een completer en genuanceerder begrip van de wereld te komen (Fortmann, 
2014; Harman, 2018; Martikainen, 2019). Creatieve onderzoeksmethoden 
kunnen instrumenteel zijn in de erkenning en ontsluiting van zulke kennis.
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