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Samenvatting
Het doel van deze handreiking is om hulp te bieden bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar
risicopercepties. Het gaat dan om risicopercepties van burgers over technologieën die worden gebruikt in de
energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn windmolens, geothermie en zonneparken.
De handreiking biedt een stap-voor-stap aanpak voor het zo goed als mogelijk meten van de risicoperceptie en
wordt in de figuur hierna gevisualiseerd:

Stap 1B: De contextuele factoren
Welke contextuele factoren zijn van
invloed op risicopercepties?

Stap 2B: De specifieke lokale
context in kaart brengen
Wat zijn voor deze specifieke
context (mogelijk) belangrijke
contextuele factoren?
•
•
•
•
•

Koppeling aan besluitvorming
Vertrouwen in de overheid
Burden of the past
Kennis over de technologie
Specifieke lokale omstandigheden

STAP 3: KIEZEN
ONDERZOEKSMETHODEN

BESTUDEREN

Stap 3A: Kennisnemen van de
verschillende methoden
Welke onderzoeksmethoden
hanteert deze handreiking?

BEVRAGEN

STAP 2: VOORBEREIDEN
Stap 2A: De doelstelling van
het onderzoek bepalen
Wat is de doelstelling van het
onderzoek?
• Doelstelling van het
onderzoek?
• Eigenstandig of onderdeel?

BETREKKEN

STAP 1: INFORMEREN
Stap 1A: De technologie
Wat zijn de meest
voorkomende percepties bij
zeven energietechnologieën?

STAP 4: UITVOEREN
Stap 4: Uitvoeren onderzoek
Wat zijn de do’s en dont’s
per onderzoeksmethode?

1. Document- en
media-onderzoek
2. Data-onderzoek
3. Observatie
4. Enquête
5. Interviews
6. Focusgroepen
7. Citizen science
8. Burgerpanel

STAP 5: INTERPRETEREN
Stap 5: Interpreteren resultaten
Wat zijn aandachtspunten bij
het interpreteren van de
onderzoeksresultaten?

Stap 3B: Selecteren van
onderzoeksmethoden
Welke combinatie van methoden
past bij het doel en de specifieke
lokale context van dit onderzoek?

1. De specifieke technologie
2. Sociaalpsychologische mechanismen
3. Bredere maatschappelijke context

Figuur 1. Visuele weergave van het stappenplan.

De vijf stappen in de figuur hiervoor helpen bij het opbouwen van inzicht in de context waarin het onderzoek
moet plaatsvinden, bij het kiezen van een of meer onderzoeksmethoden die daar geschikt voor zijn (ook in een
precaire context), bij het bepalen van een passende opzet binnen de onderzoeksmethoden en bij het
interpreteren van de onderzoeksresultaten. Bij het doorlopen van deze handreiking wordt de lezer er
bijvoorbeeld op gewezen dat de enquête zeker niet de enige (of altijd de beste) methode is die beschikbaar is
om de percepties van burgers te inventariseren (ook al wordt daar vaak automatisch aan gedacht).
Het verdient aanbeveling om alle vijf de stappen te doorlopen om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van
de percepties over veiligheids- en of gezondheidsrisico’s. Onder zo goed mogelijk verstaan we: zo accuraat
mogelijk, zo actueel mogelijk en zo representatief mogelijk. Bij het voorgaande moeten twee kanttekeningen
worden geplaatst.
Ten eerste: Het doel is een representatief beeld te krijgen, maar dat laat onverlet dat risicopercepties per
individu sterk uiteen kunnen lopen. Dat komt omdat er een groot aantal factoren is dat van invloed is op de
risicoperceptie. De gemiddelde perceptie zegt dan ook niet zo veel. Veel betekenisvoller is het om zicht te
krijgen op de variëteit aan percepties en de mate waarin ze vertegenwoordigd zijn en bij welke groepen.

6

Ten tweede: Risicopercepties van burgers kunnen heel veranderlijk zijn. Daarom moeten metingen altijd
worden gezien als een momentopname. Daarbij is het ook van belang te beseffen dat het onderzoeken van
risicopercepties ook (onbedoeld) invloed kan hebben op de gemeten risicopercepties. Bijvoorbeeld omdat
mensen worden aangezet bewust na te denken over risico’s, omdat mensen (in het onderzoek) informatie
krijgen of zelf informatie opzoeken over de risico’s.
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Inleiding op de handreiking
Aanleiding en doel van deze handreiking
De energietransitie is een innovatie-opgave waarbij gebruik kan worden gemaakt van tal van technologieën. De
toepassing van deze technologieën, zoals bijvoorbeeld windmolens, geothermie en zonneparken, brengt ook
een aantal onzekerheden met zich mee. Bijvoorbeeld omdat de technologieën nog relatief onbekend zijn of
omdat de schaalgrootte van de toepassing nieuw is in ons land.
Om zicht te krijgen op de risico’s die burgers percipiëren, kan de overheid risicoperceptie-onderzoek (laten)
uitvoeren. Verschillende situaties zijn denkbaar waarin de overheid graag zicht wil hebben op de risico’s die
burgers percipiëren. Bijvoorbeeld wanneer de overheid moet bepalen welke technologieën worden ingezet om
de klimaatdoelen te bereiken, wanneer de overheid zoekt naar een geschikte locatie voor de toepassing van
een technologie of wanneer de overheid meer zicht wil krijgen op zorgen die leven. Hiermee kunnen deze
zorgen, voor zo ver mogelijk, met maatregelen en beleidskeuzen worden verminderd.
Het doel van deze handreiking is om hulp te bieden bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar
risicopercepties. Het gaat dan om risicopercepties van burgers over technologieën die worden gebruikt in de
energietransitie. Het onderzoek moet een zo betrouwbaar mogelijk beeld geven van de percepties over
veiligheids- en of gezondheidsrisico’s.
Deze handreiking is nodig, omdat het opzetten en uitvoeren van een onderzoek naar percepties over
veiligheid- en gezondheidsrisico’s complex is. Er zijn tal van factoren waarmee rekening moet worden
gehouden. Ook zijn er veel verschillende wijzen denkbaar waarop dergelijk onderzoek kan worden
vormgegeven. Deze handreiking geeft daarom aan:
•
•
•
•
•

Welke onderzoeksmethoden kunnen worden ingezet om risicopercepties te onderzoeken.
Welke variabelen van invloed zijn op de keuze voor een of meer onderzoeksmethode(n) en/of op de
toepassing van deze onderzoeksmethode(n).
Welke onderzoeksmethoden in bepaalde contexten het meest voor de hand liggend zijn.
Wat de do’s en dont’s zijn bij het toepassen van de onderzoeksmethoden.
Wat aandachtspunten zijn bij het interpreteren van onderzoeksresultaten.

Doelgroep van deze handreiking
De doelgroepen van deze handreiking zijn zowel de opdrachtgevers als de uitvoerders van risicoperceptieonderzoek.
De handreiking helpt opdrachtgevers van risicoperceptie-onderzoek om te bepalen welk type onderzoek
gegeven de context nodig of denkbaar is. Dat helpt om een goede aanbesteding te organiseren, een goede
offerteaanvraag te maken of om zelf goed een risicoperceptie-onderzoek uit te voeren. De handreiking helpt
uitvoerders van onderzoek om keuzen te maken in de onderzoeksmethoden die kunnen worden ingezet en
geeft praktische tips bij de uitvoering.

INLEIDING OP DE HANDREIKING
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Daarnaast kunnen andere belanghebbenden de handreiking gebruiken. Denk aan
(risico)communicatieprofessionals van de directie communicatie bij het ministerie van EZK en/of andere
ministeries en overheden. Of aan beleidsmedewerkers die onderzoek naar risicoperceptie willen (laten)
uitvoeren.

Totstandkoming handreiking
Deze handreiking is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De handreiking
is geschreven door Bill van Mil en Frederique Uyterlinde van KWINK groep en Hans de Bruijn van de Technische
Universiteit Delft, in samenwerking met Frenk van Harreveld (Universiteit van Amsterdam) en Menno van Duin
(Instituut Fysieke Veiligheid). Bij de totstandkoming van deze handreiking is gebruik gemaakt van verschillende
informatiebronnen en van de inbreng van diverse personen, waaronder betrokkenen, experts en (potentiële)
gebruikers van de handleiding:
•

•

•

•

Literatuur- en documentonderzoek waarbij literatuur is bestudeerd over risicopercepties en factoren
die daarop van invloed zijn. Ook is literatuur bestudeerd over verschillende soorten
onderzoeksmethoden. Daarbij zijn onder meer andere toolboxen bestudeerd waarin relevante
methoden zijn beschreven (vaak voor net een ander doel). Zo is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de
Toolbox Beleidsevaluaties van de Rijksoverheid, waarin verschillende type onderzoeksmethoden
uitgebreid staan toegelicht.1 Bijlage IV bevat een overzicht van de geraadpleegde literatuur.
Bijeenkomsten met de begeleidingscommissie. Dit onderzoek is begeleid door een commissie
bestaande uit medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Veiligheidsregio Utrecht. Bijlage II bevat een
overzicht van de leden van de begeleidingscommissie.
Interviews met wetenschappers en andere experts op het gebied van onderzoek naar
risicopercepties, aanvaarding van risico’s, risico-communicatie en andere aanpalende
expertisegebieden. Bijlage III bevat een overzicht van de wetenschappers en experts die zijn
geraadpleegd.
Interviews met potentiële gebruikers van de handvatten, ten einde de handvatten te toetsen en
verder aan te scherpen. Zie wederom Bijlage III.

Leeswijzer
In deze handreiking wordt regelmatig gesproken over risicoperceptie en de aanvaarding van risico’s. Deze
termen refereren aan het volgende:
•

•

1

Risicoperceptie is het subjectieve oordeel dat mensen hebben over de kenmerken en de ernst van een
risico. Het gaat dus niet om de feitelijke risico’s, maar om de risico’s die door mensen worden ervaren
of die ze verwachten te ervaren. Bovendien gaat het in deze handreiking steeds om veiligheid- en/of
gezondheidsrisico’s.
De aanvaardbaarheid van risico’s betreft de mate waarin mensen bereid zijn om een risico te
aanvaarden of te nemen. Hoewel over het algemeen een hogere risicoperceptie gepaard gaat met een
afnemende aanvaardbaarheid van het risico, is dit niet een vaststaand gegeven dat in alle situaties
opgaat. Dat betekent dat een hoge risicoperceptie niet per definitie gelijk staat aan een lage

Zie: https://www.toolboxbeleidsevaluaties.nl/.
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aanvaardbaarheid van een risico, en omgekeerd. Dit staat overigens los van het politieke oordeel over
de aanvaardbaarheid van het risico dat overblijft nadat voldaan is aan de veiligheidsnorm.2

Deze handreiking is opgebouwd aan de hand van vijf stappen. Deze stappen geven toelichting en
ondersteuning bij de verschillende fasen van het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar risicopercepties.
Het figuur hierna bevat een samenvattend overzicht.

2

Zie voor een verdere toelichtging op het politieke oordeel over aanvaardbaarheid van risico’s die overblijven nadat is voldaan aan de
veiligheidsnorm (rest risico’s) de Kamerbrief met kabinetsreactie op het RIVM-rapport “klimaatakkoord: effecten van nieuwe
energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland”:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/08/25/kamerbrief-over-kabinetsreactie-op-het-rivm-rapportklimaatakkoord-effecten-van-nieuwe-energiebronnen-op-gezondheid-en-veiligheid-in-nederland.

INLEIDING OP DE HANDREIKING
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Stap 2A: De doelstelling van
het onderzoek bepalen
Wat is de doelstelling van het
onderzoek?
• Doelstelling van het
onderzoek?
• Eigenstandig of onderdeel?

Stap 1B: De contextuele factoren
Welke contextuele factoren zijn van
invloed op risicopercepties?

Stap 2B: De specifieke lokale
context in kaart brengen
Wat zijn voor deze specifieke
context (mogelijk) belangrijke
contextuele factoren?
•
•
•
•
•

Koppeling aan besluitvorming
Vertrouwen in de overheid
Burden of the past
Kennis over de technologie
Specifieke lokale omstandigheden

Stap 3A: Kennisnemen van de
verschillende methoden
Welke onderzoeksmethoden
hanteert deze handreiking?
BESTUDEREN

Stap 1A: De technologie
Wat zijn de meest
voorkomende percepties bij
zeven energietechnologieën?

STAP 3: KIEZEN
ONDERZOEKSMETHODEN

BEVRAGEN

STAP 2: VOORBEREIDEN

BETREKKEN

STAP 1: INFORMEREN

STAP 4: UITVOEREN
Stap 4: Uitvoeren onderzoek
Wat zijn de do’s en dont’s
per onderzoeksmethode?

1. Document- en
media-onderzoek
2. Data-onderzoek
3. Observatie
4. Enquête
5. Interviews
6. Focusgroepen
7. Citizen science
8. Burgerpanel

Stap 3B: Selecteren van
onderzoeksmethoden
Welke combinatie van methoden
past bij het doel en de specifieke
lokale context van dit onderzoek?

1. De specifieke technologie
2. Sociaalpsychologische mechanismen
3. Bredere maatschappelijke context
Figuur 2. Overzicht stappen handreiking.
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STAP 5: INTERPRETEREN
Stap 5: Interpreteren resultaten
Wat zijn aandachtspunten bij
het interpreteren van de
onderzoeksresultaten?

Toelichting op het overzicht:
•

•

•
•
•

•

In stap 1 wordt de gebruiker van deze handreiking geïnformeerd over wat op dit moment bekend is
over de risicopercepties die burgers hebben bij verschillende energietechnologieën (stap 1A). Ook
wordt toegelicht welke factoren een rol spelen bij de totstandkoming en de beïnvloeding van deze
risicopercepties en de mate waarin mensen bereid zijn om risico’s te aanvaarden (stap 1B).
Stap 2 staat in het teken van het voorbereiden van het onderzoek. Om een geschikte
onderzoeksmethode te kiezen (of meerdere methoden), is het raadzaam om eerst goed in beeld te
brengen wat de doelstelling van het onderzoek is en hoe de (lokale) context eruitziet waarin het
onderzoek moet worden uitgevoerd. Op grond van de kennis uit stap 1B (de contextuele factoren)
worden handvatten geboden om deze (lokale) context in beeld te brengen.
Stap 3 biedt ondersteuning voor het selecteren van één of meerdere onderzoeksmethoden.
Vervolgens staat stap 4 in het teken van het uitvoeren van het onderzoek. Per onderzoeksmethode
worden aan een aantal do’s & don’ts benoemd.
Tot slot wordt stap 5 toelichting gegeven op de interpretatie van de uitkomsten van risicoperceptieonderzoek. Er worden aandachtspunten benoemt voor het interpreteren van de resultaten van
risicoperceptie-onderzoek.
Deze handreiking kent ook een aantal bijlagen. Bijlage I bevat een beschrijving van de percepties van
veiligheid- en gezondheidsrisico’s van verschillende energietechnologieën. Bijlage II bevat een
overzicht van de leden van de begeleidingscommissie. Bijlage III bevat een overzicht van de
gesprekspartners. Bijlage IV bevat een overzicht van de geraadpleegde literatuur.
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Stap 1: Informeren
Stap 2A: De doelstelling van
het onderzoek bepalen
Wat is de doelstelling van het
onderzoek?
• Doelstelling van het
onderzoek?
• Eigenstandig of onderdeel?

Stap 1B: De contextuele factoren
Welke contextuele factoren zijn van
invloed op risicopercepties?

Stap 2B: De specifieke lokale
context in kaart brengen
Wat zijn voor deze specifieke
context (mogelijk) belangrijke
contextuele factoren?
•
•
•
•
•

Koppeling aan besluitvorming
Vertrouwen in de overheid
Burden of the past
Kennis over de technologie
Specifieke lokale omstandigheden

Stap 3A: Kennisnemen van de
verschillende methoden
Welke onderzoeksmethoden
hanteert deze handreiking?
BESTUDEREN

Stap 1A: De technologie
Wat zijn de meest
voorkomende percepties bij
zeven energietechnologieën?

STAP 3: KIEZEN
ONDERZOEKSMETHODEN

BEVRAGEN

STAP 2: VOORBEREIDEN

BETREKKEN

STAP 1: INFORMEREN

STAP 4: UITVOEREN
Stap 4. Uitvoeren onderzoek
Wat zijn de do’s en dont’s
per onderzoeksmethode?

1. Document- en
media-onderzoek
2. Data-onderzoek
3. Observatie
4. Enquête
5. Interviews

6. Focusgroepen
7. Citizen science
8. Burgerpanel

STAP 5: INTERPRETEREN
Stap 5. Interpreteren resultaten
Wat zijn aandachtspunten bij
het interpreteren van de
onderzoeksresultaten?

Stap 3B: Selecteren van
onderzoeksmethoden
Welke combinatie van methoden
past bij het doel en de specifieke
lokale context van dit onderzoek?

1. De specifieke technologie
2. Sociaalpsychologische mechanismen
3. Bredere maatschappelijke context

Figuur 3. Visuele weergave van het stappenplan.
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Inleiding stap 1
Voor eenieder die onderzoek wil doen naar de percepties over veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de
energietransitie, is het raadzaam om vooraf kennis te nemen over hoe risicopercepties tot stand komen en wat
al bekend is over veelvoorkomende percepties per technologie. De totstandkoming van risicopercepties is
namelijk een complex samenspel van factoren. In stap 1A wordt in beeld gebracht wat op het moment van
schijven bekend is over de risicopercepties die burgers hebben bij verschillende energietechnologieën. In stap
1B wordt toegelicht welke factoren een rol spelen bij de totstandkoming en de beïnvloeding van deze
risicopercepties en de mate waarin mensen bereid zijn om risico’s te aanvaarden.

Stap 1A: Wat zijn de meest voorkomende risicopercepties per
technologie?
Er zijn diverse technologieën die kunnen worden ingezet om de energietransitie te realiseren. Voor deze
handreiking is van zeven veelvoorkomende energietechnologieën in kaart gebracht wat op dit moment bekend
is over specifieke veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s die mensen waarnemen. Een uitgebreidere toelichting
op deze risicopercepties per technologie is te vinden in bijlage I. In het figuur hierna zijn de percepties
samengevat. Let op: het gaat hier nadrukkelijk niet over feitelijke risico’s of over risico’s in termen van
bijvoorbeeld de verandering van het landschap of waardevermindering van woningen. Het gaat alleen om
risico’s die worden gepercipieerd ten aanzien van gezondheid en veiligheid. Het kan dan ook gaan om situaties
waarin de (verwachte) overlast van dusdanig ernstige aard is, dat deze wordt gepercipieerd als een risico voor
de gezondheid.

STAP 1: INFORMEREN
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Veel voorkomende percepties over
gezondheids- en veiligheidsrisico’s per technologie
Windenergie:
• Geluidsoverlast en infrasoon geluid
• Slagschaduw
Geothermie:
• Seismische activiteit (aardbevingen)
• Grondwaterverontreiniging door lekkages
• Geluidsoverlast

Zonne-energie:
• Brandgevaar
• Schittering/reflectie

Waterstof:
• Brand- en explosiegevaar
• Seismische activiteit
(aardbevingen)

CO2-opslag:
• Lekkage van CO2
• Explosiegevaar
• Seismische activiteit
(aardbevingen)
Batterijen en energieopslag:
• Brand- en explosiegevaar
• Giftige stoffen
• Elektromagnetische straling

Biomassa:
• Geuroverlast
• Luchtverontreiniging
• Geluidsoverlast

Figuur 4. Veel voorkomende percepties over veiligheid- en gezondheidsrisico's bij energietechnologieën. N.B. De percepties in dit figuur zijn
afkomstig uit tal van wetenschappelijke onderzoeken, die in allerlei verschillende landen en contexten zijn uitgevoerd. Die percepties
kunnen dus niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar een andere context. Wel geeft het figuur een beeld van welke veiligheid- en
gezondheidsrisico’s zoal gepercipieerd kunnen worden bij de verschillende technologieën door Nederlanders in verschillende contexten.

Bijsluiter stap 1a:
Het overzicht hiervoor kan behulpzaam zijn bij het doen van onderzoek naar de risicoperceptie. Een
onderzoeker kan het onderzoek namelijk blanco ingaan, maar kan er ook voor kiezen om gericht te
onderzoeken of veelvoorkomende percepties in een specifieke casus voorkomen. Uit het overzicht moet niet
de conclusie worden getrokken dat de veelvoorkomende gepercipieerde risico’s ook altijd bij alle inwoners of
burgers aanwezig zijn (en in dezelfde mate aanwezig zijn). Immers, het zijn percepties die inwoners kúnnen
hebben en waarvan de mate van aanwezigheid afhankelijk is van tal van factoren (zie verdere toelichting
hierover onder stap 1B).
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat er ook nog andere technologie-specifieke gepercipieerde veiligheiden /of gezondheidsrisico’s kunnen leven onder burgers die niet in het figuur staan. Bijvoorbeeld omdat deze
risico’s niet door ons (voldoende onderbouwd) zijn aangetroffen in bronnen.

STAP 1: INFORMEREN
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Stap 1B: Welke contextuele factoren zijn van invloed op
risicoperceptie?
Er is veel bekend over de factoren die de perceptie en aanvaarding van risico’s beïnvloeden, bijvoorbeeld in de
wetenschappelijke literatuur. Tegelijkertijd is er ook nog veel te onderzoeken op dit gebied. In ieder geval staat
vast dat risicopercepties ontstaan (en veranderen) door een complex samenspel van veel verschillende
factoren. Er zijn diverse manieren waarop deze factoren kunnen worden geclusterd of geordend. In deze
handreiking wordt een ordening gehanteerd die uitgaat van drie zogenaamde ‘schillen’ die de perceptie of
aanvaarding van risico’s beïnvloeden3:
•

Schil 1: De specifieke technologie. Verschillende kenmerken van de specifieke technologie en de
technologie-specifieke (feitelijke, objectief waarneembare) risico’s hebben invloed op de percepties
die mensen hebben over de veiligheid- en gezondheidsrisico’s van een technologie. In stap 1 is al een
overzicht gegeven van veel voorkomende gepercipieerde risico’s per technologie.

Echter, of individuen de risico’s van schil 1 ook daadwerkelijk percipiëren en de mate waarin zij die percipiëren
hangt ook samen met factoren buiten de technologie zelf. Het gaat dan om sociaalpsychologische
mechanismen en de bredere maatschappelijke context:
•

•

Schil 2: Sociaalpsychologische mechanismen. Er zijn verschillende sociaalpsychologische
mechanismen van invloed op de risicopercepties die individuen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om
een eerdere ervaringen die mensen met een technologie hebben gehad. Een positieve ervaring of het
uitblijven van een duidelijke negatieve ervaring gaan over het algemeen samen met een lagere
risicoperceptie en een grotere aanvaardbaarheid van de gepercipieerde risico’s.
Schil 3: De bredere maatschappelijke context. Een individu bevindt zich altijd in een bredere sociale
en maatschappelijke omgeving. Deze omgeving heeft ook invloed op de risicoperceptie. Media, sociale
referentiegroepen en organisaties beïnvloeden de risicoperceptie van individuen en groepen.

In het figuur hierna staan de drie schillen en een samenvattende opsomming van de bijbehorende factoren
weergegeven. Daarna volgt een toelichting per factor.

3

De informatie in deze handreiking over factoren die van invloed zijn op (risico)percepties is afkomstig uit wetenschappelijke literatuur.
Bijlage III bevat een overzicht van alle geraadpleegde literatuur. Het literatuur review van Siegrist en Arvai (2020) bevat een nuttige
samenvatting van (inzichten uit) onderzoek naar risicopercepties van de afgelopen 40 jaar.
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Factoren schil 1: De specifieke technologie
a. Kenmerken technologie en/of technologiespecifieke risico’s

3. Bredere
maatschappelijke context

Factoren schil 2: Sociaalpsychologische
mechanismen
a. Kennis over de technologie
b. Eerdere ervaringen
c. Rechtvaardigheid proces en verdeling kosten,
risico’s en voordelen
d. (On)vrijwilligheid van de risico’s
e. Mate van persoonlijke controle over de risico’s
f. Mate van vrees
g. Mate waarin risico gevolg is van natuurlijk versus
menselijk handelen
h. Heuristieken en intuïtieve processen

2. Sociaalpsychologische
mechanismen
1. De specifieke
technologie

Factoren schil 3: Bredere maatschappelijke context
a. Vertrouwen in de overheid (in den brede),
wetenschap en andere stakeholders
b. Sociale referentiegroepen
c. Media-aandacht

Figuur 5. Overzicht factoren die perceptie en aanvaarding van risico beïnvloeden.

Factoren schil 1: De specifieke technologie
Verschillende kenmerken van de specifieke technologie hebben invloed op de percepties die mensen hebben
over de veiligheid- en gezondheidsrisico’s van die technologie. In stap 1A is een overzicht gegeven van veel
voorkomende gepercipieerde risico’s per technologie. Of individuen deze risico’s ook daadwerkelijk percipiëren
en de mate waarin zij die percipiëren hangt óók samen met factoren buiten de technologie zelf. Het gaat dan
om sociaalpsychologische mechanismen (schil 2) en de bredere maatschappelijke context (schil 3).
Factoren schil 2: Sociaalpsychologische mechanismen
a. Kennis over de technologie: Kennis over hoe de technologie werkt en de effecten ervan, kunnen de
risicoperceptie en aanvaardbaarheid daarvan beïnvloeden. Het kan hierbij overigens ook gaan om
kennis die niet klopt of om vooroordelen. Technologieën die nieuw zijn en/of niet geheel begrepen
worden door burgers of wetenschappers leiden over het algemeen tot een groter gepercipieerd risico.
b. Eerdere ervaringen. Positieve ervaring of het uitblijven van een duidelijke negatieve ervaring gaat
over het algemeen samen met een lagere risicoperceptie en grotere aanvaardbaarheid, en vice versa.
c. Ervaren procedurele rechtvaardigheid en verdeling van kosten, risico’s en voordelen. Het zorgvuldig
inlichten en betrekken van burgers in processen en procedures draagt over het algemeen bij aan een
lagere risicoperceptie en een hogere aanvaardbaarheid van de risico’s. Dit geldt ook voor de mate
waarin betrokkenen ervaren dat de verdeling van de kosten, risico’s en voordelen rechtvaardig is. Als
burgers kunnen meeprofiteren van de voordelen (bijvoorbeeld doordat ze delen in de opbrengsten
van de opwekking), dan worden de gepercipieerde risico’s over het algemeen sneller aanvaard.
d. (On)vrijwilligheid van de risico’s. Onvrijwillig genomen risico’s (als gevolg van de implementatie van
een technologie in de omgeving) leiden eerder tot activering van de risicoperceptie (en daarmee
hogere mate van risicoperceptie) dan vrijwillig genomen risico’s.
e. Mate van persoonlijke controle over de risico’s. Meer (ervaren) persoonlijke controle over een
(ervaren) risico van een technologie (dus de mate waarin je het risico zelf kunt verkleinen of
vergroten), verhoogt de aanvaardbaarheid van het risico. Het gaat hier om de ervaren persoonlijke
controle en niet de feitelijke mate van controle.
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f.

Mate van ‘vrees’. Technologieën die worden gekenmerkt door risico’s met een hogere mate van
(ervaren) vrees leiden tot een hogere risicoperceptie. Dit zijn risico’s die niet makkelijk te zien of te
controleren zijn, die leiden tot zichtbare fataliteiten en/of catastrofaal zijn.
g. Mate waarin risico’s gevolg zijn van natuurlijk versus menselijk handelen. Risico’s die het gevolg zijn
van menselijk handelen worden vaak gepercipieerd als grotere risico’s dan risico’s die ontstaan door
de natuur. Risico’s als gevolg van menselijk handelen leiden daardoor vaak tot een lagere
aanvaardbaarheid. Natuurlijke risico’s zijn risico’s die niet worden veroorzaakt door menselijk
handelen en/of een technologie (bijvoorbeeld het risico op een vulkaanuitbarsting). Het risico op een
aardbeving als gevolg van boringen in de grond is een voorbeeld van een kunstmatige risicobron,
omdat het wordt veroorzaakt door menselijk handelen.
h. Heuristieken en intuïtieve processen. Heuristieken zijn mentale ‘shortcuts’ die mensen inzetten om
onder meer complexe problemen op te lossen, waaronder het inschatten van risico’s. Het zijn
‘vuistregels’ die de hersenen gebruiken om risico’s in te schatten. Ze zijn echter niet altijd nauwkeurig
en soms maken mensen daardoor verkeerde inschattingen van risico’s. Verschillende heuristieken
kunnen van invloed zijn op de risicoperceptie. In de tabel hierna staan ze verder toegelicht.
Heuristieken

Toelichting

Affect heuristiek

Als mensen een positief affect (gevoel) hebben bij iets, dan zijn ze geneigd de risico’s als
lager in te schatten, en vice versa.

Beschikbaarheidsheuristiek

Het gemak waarmee mensen gebeurtenissen in gedachten kunnen brengen, heeft invloed
op de risicoperceptie. Wanneer men op de hoogte is van bepaalde risico’s, bijvoorbeeld
doordat men daar kortgeleden iets over heeft opgevangen, is de kans groter dan mensen
de risico’s hoger inschatten dan wanneer men lang geleden over dit risico heeft gehoord.

Referentiebias

Wanneer een persoon wordt geconfronteerd met informatie, dan worden de gegevens
die aan het begin worden gepresenteerd, veel sterker "verankerd" in het geheugen dan
latere informatie. Een voorbeeld is wanneer mensen wordt gevraagd of ze denken dat een
bepaald risico meer of minder vaak voorkomt dan in 1 op 10.000 gevallen. Als vervolgens
aan hen wordt gevraagd een schatting te maken van het aantal keer dat het risico
daadwerkelijk is voorgekomen, dan maken mensen gemiddeld genomen een lagere
schatting van het aantal daadwerkelijke voorvallen dan wanneer een vergelijkbare groep
mensen deze schatting moet maken, maar voorafgaand de vraag heeft kregen of ze
denken dat het risico voorkomt in meer of minder dan 1 op de 100.000 gevallen.

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie treedt op wanneer er een spanning ontstaat tussen iemands
overtuigingen/opvattingen en het handelen in strijd is met die eigen overtuigingen.
Informatie over risico’s die strijdig zijn met iemands overtuiging of handelen, wordt sneller
genegeerd of beschouwd als minder belangrijk. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn
wanneer iemand informatie ontvangt over de risico’s van een technologie die is
geïmplementeerd van de woonomgeving. Het voelt onlogisch om te accepteren dat deze
technologie dagelijks een groot veiligheidsrisico vormt en dit kan ertoe leiden dat iemand
(onbewust) de risico’s negeert of bagatelliseert.

Verlies aversie

Men vermijdt liever verlies dan dat men dezelfde hoeveelheid winst ontvangt. Wanneer
mensen worden gevraagd een technologie te beoordelen die geïmplementeerd gaat
worden, dan beoordelen ze een verandering in de status quo, wat verlies aversie kan
veroorzaken. Wanneer gevraagd wordt een technologie te beoordelen die al is
geïmplementeerd, dan is dat de status quo en treedt verlies aversie minder snel op.

Tabel 1. Overzicht en toelichting op vijf heuristieken.
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Factoren schaal 3: Bredere maatschappelijke context
Een individu bevindt zich altijd in een bredere maatschappelijke context. Deze context en het beeld dat het
individu heeft daarover, heeft ook invloed op de risicoperceptie.
a. Vertrouwen in de overheid, wetenschap en andere stakeholders. Vertrouwen in de overheid,
wetenschap en andere verantwoordelijke stakeholders (zoals de ontwikkelaars van een technologie)
vergroot over het algemeen de bereidheid om technologie te aanvaarden. Met name wanneer men
weinig over een technologie weet, kan aanvaarding sterk afhangen van vertrouwen in de overheid en
verantwoordelijke stakeholders (als een heuristiek of als een alternatieve grond om mening op te
baseren).
b. Sociale referentiegroepen. Risicopercepties verschillen per doelgroep en context. Sociale interacties op
het lokale niveau beïnvloeden de acceptatie van een technologie. Sociale referentiegroepen, denk
bijvoorbeeld aan vrienden en familie, beïnvloeden de risicoperceptie van een individu. Wanneer burgers
nadenken over een risico denken zij bijvoorbeeld aan wat en hoe vaak zie hierover horen in hun directe
omgeving (zie ook de beschikbaarheidsheuristiek).
c. Media-aandacht. Media hebben een vergelijkbaar effect. Media-aandacht kan een groot effect hebben
op iemands perceptie, vooral wanneer iemand zelf geen directe ervaring heeft met de betreffende
technologie.

STAP 1: INFORMEREN
19

Bijsluiter stap 1B:
Uit voorgaand overzicht volgen verschillende inzichten die relevant zijn in het kader van onderzoek naar
risicopercepties:
•

•

•

•

•

Risicopercepties zijn ‘wicked’. Dat betekent dat risicopercepties worden gevormd door een complex
samenspel van factoren, waarbij niet op voorhand is vast te stellen hoe die factoren elkaar
beïnvloeden. Met andere woorden: er is geen formule beschikbaar aan de hand waarvan de
(dominante) risicoperceptie in een specifieke casus kan worden uitgerekend op grond van de factoren
die een rol spelen.
Risicopercepties zijn dynamisch en metingen zijn daarom altijd een momentopname. Verschillende
onderzoeken laten zien dat de risicopercepties van mensen veranderlijk zijn. Risicopercepties kunnen
van de ene op de andere dag veranderen. Een meting van risicoperceptie is daarom altijd een
momentopname. Dat maakt het overigens niet minder waardevol om de risicopercepties te
onderzoeken, omdat deze juist een goede basis geven om verder met de burger in gesprek te gaan
hierover.
Risicopercepties zijn onder meer afhankelijk van de kenmerken van een individu en daarom
verschillen de risico’s die individuen percipiëren. Binnen eenzelfde context kunnen er groepen burgers
zijn in wiens perceptie er grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn, groepen in wiens perceptie er
geen risico’s zijn en groepen in wiens perceptie er sprake is van een tussenvariant tussen de twee
voorgaande uitersten. Dit komt doordat de werking van sociaalpsychologische mechanismen bij elk
individu net anders kan uitpakken en doordat de kennis en ervaringen van mensen verschillen.
Bovendien zijn deze groepen niet statisch: individuen kunnen op grond van informatie die zij tot zich
nemen of tot zich krijgen in ‘een andere groep’ terecht komen.
Risicopercepties zijn dus niet alleen afhankelijk van kenmerken van de techniek of het risico, maar juist
ook van het individu zelf en de bredere maatschappelijke omgeving van dit individu. Dat verklaart
bijvoorbeeld ook waarom een project in het ene gebied op meer weerstand stuit dan eenzelfde soort
project in een ander gebied.
Risicopercepties kunnen worden beïnvloed door onderzoek naar risicopercepties. Door
risicopercepties te onderzoeken kan een onderzoeker onbedoeld en/of onvoorzien de risicopercepties
van mensen beïnvloeden. Wanneer bijvoorbeeld in de introductie op een vragenlijst tekst en uitleg
wordt gegeven bij een specifieke technologie, dan is dat informatie die de perceptie van de
respondent kan vormen of beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de participant nog niets over
deze technologie wist en zich niet bewust was van risico’s, er door het onderzoek kennis over op doet,
en na een denkproces tot het besef komt dat er risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid
aan de orde zijn (in zijn perceptie). Bovendien kan dit effect verder reiken dan deze ene participant. Zo
kan de participant door het onderzoek getriggerd raken om met anderen over de technologie in
gesprek te gaan, wat vervolgens bij deze anderen ook weer invloed kan hebben op de risicopercepties
die zij hebben.
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Stap 2: Voorbereiden

Stap 1B: De contextuele factoren
Welke contextuele factoren zijn van
invloed op risicopercepties?

Stap 2B: De specifieke lokale
context in kaart brengen
Wat zijn voor deze specifieke
context (mogelijk) belangrijke
contextuele factoren?
•
•
•
•
•

Koppeling aan besluitvorming
Vertrouwen in de overheid
Burden of the past
Kennis over de technologie
Specifieke lokale omstandigheden

Stap 3A: Kennisnemen van de
verschillende methoden
Welke onderzoeksmethoden
hanteert deze handreiking?
BESTUDEREN

Stap 2A: De doelstelling van
het onderzoek bepalen
Wat is de doelstelling van het
onderzoek?
• Doelstelling van het
onderzoek?
• Eigenstandig of onderdeel?

STAP 3: KIEZEN
ONDERZOEKSMETHODEN

BEVRAGEN

STAP 2: VOORBEREIDEN

BETREKKEN

STAP 1: INFORMEREN
Stap 1A: De technologie
Wat zijn de meest
voorkomende percepties bij
zeven energietechnologieën?

STAP 4: UITVOEREN
Stap 4. Uitvoeren onderzoek
Wat zijn de do’s en dont’s
per onderzoeksmethode?

1. Document- en
media-onderzoek
2. Data-onderzoek
3. Observatie
4. Enquête
5. Interviews
6. Focusgroepen
7. Citizen science
8. Burgerpanel

STAP 5: INTERPRETEREN
Stap 5. Interpreteren resultaten
Wat zijn aandachtspunten bij
het interpreteren van de
onderzoeksresultaten?

Stap 3B: Selecteren van
onderzoeksmethoden
Welke combinatie van methoden
past bij het doel en de specifieke
lokale context van dit onderzoek?

1. De specifieke technologie
2. Sociaalpsychologische mechanismen
3. Bredere maatschappelijke context

Figuur 6. Visuele weergave stappenplan.
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Inleiding stap 2
Deze stap staat in het teken van de voorbereiding. Om een geschikte onderzoeksmethode te kiezen (of
meerdere methoden), is het raadzaam om eerst goed in beeld te brengen wat de doelstelling van het
onderzoek is en hoe de (lokale) context eruitziet waarin het onderzoek moet worden uitgevoerd. Afhankelijk
van deze twee variabelen (de doelstelling en de lokale context) kunnen sommige onderzoeksmethoden
namelijk meer of minder geschikt zijn.

Stap 2A: De doelstelling van het onderzoek bepalen
Een onderzoek naar risicopercepties kan verschillende doelen hebben. Bij het ontwerpen van een geschikte
onderzoeksopzet is het belangrijk om te expliciteren welke functies het onderzoek heeft. Deze functies kunnen
namelijk betekenen dat sommige methoden meer of juist minder geschikt zijn. Voor de functies van een
onderzoek maken we in deze handreiking onderscheid tussen twee dimensies:
• Dimensie 1: Doelstelling van het onderzoek. Een onderzoek met een puur informatieve doelstelling is
gericht op de onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld het in beeld brengen van risicopercepties van
omwonenden vóór en na de implementatie van een bepaalde technologie in hun omgeving: zijn hun
percepties veranderd door de implementatie? Dergelijke resultaten leveren inzichten op over
risicopercepties of de eventuele ontwikkeling daarvan. Bij een onderzoek met een puur participatieve
doelstelling draait het onderzoek niet om de specifieke informatie die het onderzoek oplevert over
risicopercepties, maar om het interactieproces van en/of met de participanten van het onderzoek. Als
onderdeel van het proces kan het nodig zijn/er behoefte zijn om de risicopercepties in beeld te brengen.
Over het algemeen zal een onderzoek niet puur informatief zijn of puur participatief, maar juist een
combinatie van beiden, met een accent op één van de twee dimensies.
• Dimensie 2: Inbedding van het onderzoek. Voor onderzoek naar percepties over veiligheid- en
gezondheidsrisico’s kan een opzichzelfstaand onderzoek worden opgezet. Er wordt dan een onderzoek
opgezet dat geheel is toegespitst op het onderzoeken van de risicopercepties op het gebied van
veiligheid en gezondheid bij een specifieke doelgroep ten aanzien van één of meerdere technologieën.
Het onderzoeken van risicopercepties kan ook onderdeel zijn van een groter onderzoek dat over
meerdere onderwerpen gaat en/of meerdere onderzoeksdoelen dient. Een voorbeeld hiervan is CBSonderzoek over de woonomgeving of een belevingsonderzoek. Ook kan sprake zijn vaneen combinatie
van beiden. Bijvoorbeeld een onderzoek dat in de basis gericht is op het onderzoeken van de
risicopercepties, maar waarin ook andere onderwerpen worden meegenomen.
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Dimensie 1: Functie van het onderzoek
Informatieve functie

Risicopercepties enige
onderwerp onderzoek

Participatieve functie

Dimensie 2: Inbedding van het onderzoek
Risicoperceptie onderdeel
breder onderzoek

Figuur 7. De doelstelling van het onderzoek bepalen aan de hand van twee dimensies.

Bijsluiter stap 2A
Uiteraard zijn nog meer functies van een onderzoek denkbaar. De functies hiervoor worden in deze handreiking
expliciet in beeld gebracht, omdat ze een directe relatie hebben ten aanzien van het kiezen van een geschikte
onderzoeksmethode. In stap 3 wordt verder toegelicht welke onderzoeksmethoden meer of juist minder
geschikt zijn afhankelijk van de gewenste functies van het onderzoek.

Stap 2B: De specifieke lokale context in kaart brengen
In stap 1B is toegelicht welke factoren een rol spelen bij het vormen en veranderen van percepties over
veiligheid- en gezondheidsrisico’s. Voor sommige van die factoren geldt niet alleen dat ze de risicoperceptie
vormen en veranderen, maar ook dat ze bepalend zijn voor welke methoden wel en niet geschikt zijn om de
risicopercepties te onderzoeken. Een eenvoudig beeld: als sprake is van een situatie waarin er weinig
vertrouwen is in de overheid (een factor die ook de risicoperceptie beïnvloedt), dan moet het onderzoek
anders worden ingericht om tot gewenste resultaten te komen dan wanneer sprake is van een context waarin
burgers of inwoners relatief veel vertrouwen in de overheid hebben.
Hierna worden vier dimensies uitgewerkt (telkens gebaseerd op één van de factoren uit stap 1B). Voor elk van
deze dimensies is het raadzaam dat een onderzoeker in beeld brengt hoe de specifieke context van het
onderzoek/de doelgroep erop scoort. Met andere woorden: waar op de as bevinden het onderzoek en de
doelgroep zich? In stap 3 kan deze informatie worden gebruikt bij het kiezen van de geschikte
onderzoeksmethode(n). De vragen in de grijze blokken zijn bedoeld om de onderzoeker te helpen bij het in
beeld brengen van de lokale situatie voor elk van de vier dimensies. Uiteraard zijn deze vragen niet uitputtend.
Het staat de onderzoeker vrij om nog meer, of andere vragen over de dimensie aan zichzelf en/of het
onderzoeksteam te stellen.
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Dimensie 1: Mate van koppeling aan besluitvorming
Geen koppeling aan
besluitvorming

Wel koppeling aan
besluitvorming

Dimensie 2: Mate van vertrouwen in de overheid
Veel vertrouwen

Weinig vertrouwen

Dimensie 3: Aanwezigheid van een burden of the past
Geen burden of the past

Wel burden of the past

Dimensie 4: Mate van kennis bij de doelgroep over de technologie
Geen kennis van de
technologie

Veel kennis van de
technologie

Figuur 8. De specifieke lokale context in beeld brengen aan de hand van vier dimensies.

Dimensie 1: Mate van koppeling aan besluitvorming
De eerste dimensie betreft de mate van koppeling aan besluitvorming. Naarmate een onderzoek meer
gekoppeld is aan besluitvorming over de implementatie van een technologie, in het algemeen of een concreet
project in het bijzonder, verhoogt dit de gevoeligheid van het onderzoek. Immers, de antwoorden van
respondenten kunnen dan gevolgen hebben voor de besluitvorming en dat kan hun risicoperceptie en respons
beïnvloeden, bewust dan wel onbewust.
De mate van koppeling aan besluitvorming kan worden verdeeld in drie situaties:
•

Situatie 1: Perceptie-onderzoek bij een doelgroep die de desbetreffende techniek mogelijk in de
nabije omgeving gaat krijgen. In deze situatie is er dus sprake van een sterke koppeling aan
besluitvorming. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer burgers worden bevraagd over hun percepties
van de veiligheidsrisico’s van een specifieke technologie wanneer wordt overwogen om die
technologie in hun woonomgeving te implementeren Een andere mogelijke situatiewanneer burgers
worden bevraagd over hun percepties over specifieke energietechnologieën in het kader van de RES,
waarbij de regio één of meer technologieën zal moeten toepassen om de RES-doelen te halen.

•

Situatie 2: Perceptieonderzoek waarbij de doelgroep die betreffende techniek niet in de nabije
omgeving heeft en dit ook niet concreet aan de orde is. Een voorbeeld van dit type onderzoek is een
landelijke enquête van het CBS waarin burgers worden bevraagd naar hun risicopercepties over een of
meerdere energietechniek(en). In deze situatie is dus geen sprake van koppeling aan besluitvorming.

•

Situatie 3: Perceptieonderzoek waarbij de doelgroep de betreffende techniek al in de nabije
omgeving heeft. Hiervan is sprake wanneer risicopercepties over een technologie worden onderzocht
bij bewoners waarbij deze technologie al in hun nabijheid is gerealiseerd. Dit type onderzoek kan
zinvol zijn om te achterhalen of er een verschil is in risicoperceptie voorafgaand aan en na realisatie
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van een project. Hier past overigens de opmerking bij dat onderzoek ook kan worden gedaan in het
kader van een besluitvormingstraject waarin wordt verkend of uitbreiding van de technologie mogelijk
is.
Vragen die een onderzoeker zichzelf kan stellen om dimensie 1 in beeld te brengen:

• Van welke situatie is sprake en in welke mate zijn de uitkomsten van het onderzoek gekoppeld aan
besluitvorming?
• In welke mate zijn participanten zich bewust van een eventuele koppeling aan besluitvorming?
• Wanneer het onderzoek niet gekoppeld is aan besluitvorming: in welke mate zou het onderzoek toch de
indruk kunnen wekken dat het gekoppeld is aan besluitvorming?
Dimensie 2: Mate van vertrouwen in de overheid
Vertrouwen in de overheid, wetenschap en andere stakeholders (zoals de ontwikkelaars van een technologie)
heeft invloed op de perceptie van risico’s en is een cruciale factor als het aankomt op de mate waarin mensen
bereid zijn risico’s te aanvaarden. Het gaat hier enerzijds om het vertrouwen in de overheid bij de
energietransitie, maar ook om een meer algemeen, fundamenteel vertrouwen in de overheid. Dat algemene
vertrouwen hangt bijvoorbeeld samen met ervaringen met de overheid in andere contexten, zoals bijvoorbeeld
de afhandeling van kindertoeslagaffaire, het beleid ten aanzien van aardbevingen in Groningen, het
Coronabeleid, het vuurwerkbeleid.
In een omgeving waarin burgers veel vertrouwen hebben in de overheid, is de bereidheid risico’s te
aanvaarden doorgaans groter dan in een omgeving waarin weinig vertrouwen is. Met name wanneer men
weinig over een technologie weet, kan aanvaarding sterk afhangen van vertrouwen in de overheid en andere
stakeholders.
Vragen die een onderzoeker zichzelf kan stellen om dimensie 2 in beeld te brengen:

• Wat is er bekend over de mate van vertrouwen in de overheid (in den brede) van de respondenten?
Bijvoorbeeld op grond van eerder onderzoek, krantenartikelen, of andere openbare bronnen.
• Hebben in het verleden incidenten of gebeurtenissen plaatsgevonden die (mogelijkerwijs) het vertrouwen in
de overheid kan hebben geschaad of juist versterkt?
Dimensie 3: Aanwezigheid van een burden of the past
Eerdere ervaringen in een omgeving kunnen ook van invloed zijn op de risicoperceptie en aanvaarding van
risico’s. Over het algemeen vergroten negatieve ervaringen (burden of the past) de risicoperceptie en de mate
waarin men bereid is risico’s te aanvaarden. Dit kunnen ervaringen zijn met de betreffende technologie (zoals
slagschaduw van een windmolen), maar ook met een andere technologie. Zo was in een gemeenschap in België
grote weerstand tegen de komst van een centrale waarin CO2 werd opgeslagen (CCS-centrale), doordat zij
eerder te maken hebben gehad met een explosie van een gaspijplijn. De ervaring met de gaspijplijn verhoogde
de risicoperceptie en verlaagde de mate waarin men bereid was de risico’s te aanvaarden. Het is overigens
hierbij niet van belang of de negatieve ervaringen te maken hebben met veiligheid- en gezondheidsrisico’s. Als
men bijvoorbeeld veel overlast heeft ervaren van de implementatie van een bepaalde technologie in de wijk,
zoals dat maandenlang de wegen waren opengebroken, dan kunnen deze negatieve associaties ook invloed
hebben op de risicoperceptie en mate waarin men bereid is risico’s te aanvaarden ten aanzien van veiligheid en
gezondheid (zie uitgebreidere toelichting hierop in bijlage I).
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Burden of the past gaat over een negatieve ervaring. Het mechanisme werkt echter ook andersom. Wanneer
een technologie al is geïmplementeerd en omwonenden hier geen of weinig negatieve ervaringen mee hebben
gehad (of juist positieve ervaringen) dan is een gevolg dat omwonenden over het algemeen een lagere
risicoperceptie hebben. Zo leken omwonenden bij een waterstofstation in Arnhem na de implementatie van
het station de voordelen ervan sterker te laten meewegen en de risico’s juist minder sterk.
Vragen die een onderzoeker zichzelf kan stellen om dimensie 3 in beeld te brengen:

• Richt het onderzoek zich op een groep participanten uit eenzelfde omgeving?
• Zo ja: wat is bekend over incidenten/gebeurtenissen/ervaringen in het verleden die impact kunnen hebben
op de risicoperceptie van de participanten (versterkend dan wel verminderend)? Het gaat hierbij om
incidenten/gebeurtenissen met de betreffende technologie, maar ook om incidenten/gebeurtenissen met
een andere technologie, of veiligheid- en/of gezondheidsrisico’s (in den brede).
• Zo nee: zijn de respondenten op te delen in groepen uit eenzelfde omgeving? Als dit het geval is kunnen per
groep dezelfde vragen worden gesteld als bij het punt hierboven.
Dimensie 4: Mate van kennis bij de doelgroep over de technologie
Een andere belangrijke overweging bij het kiezen voor een onderzoeksaanpak is de mate van kennis die de
doelgroep van een onderzoek heeft over de betreffende techniek. Bestaand onderzoek laat vaak zien dat
burgers relatief weinig kennis hebben van sommige specifieke technologieën, zoals CCS (CO2-opslag),
waterstof of geothermie.
Als de aanname is dat bewoners en burgers weinig kennis hebben van de techniek, dan is de vraag (voor de
onderzoeker) of bij het bevragen van de bewoners en burgers ook nadere informatie moet worden verschaft
aan deze bewoners en zo ja, hoe. Percepties zijn per definitie dynamisch, maar zeker in een situatie waarin
burgers nog niets of nauwelijks iets weten van een technologie. Wanneer in een dergelijke situatie de
risicoperceptie wordt gemeten, is het de vraag of de ondervraagden überhaupt risicopercepties hebben en of
zij deze percepties al hadden voordat ze erover werden bevraagd in het onderzoek. Ook is de kans groot dat
hun percepties veranderen (verminderd dan wel versterkt) op het moment dat zij meer informatie ontvangen
over, of ervaring opdoen met, de technologie. In stap 3 wordt verder ingegaan op de aspecten die kunnen
worden meegenomen in de afweging om respondenten in het onderzoek wel of geen informatie te geven over
de technologie.

Vragen die een onderzoeker zichzelf kan stellen om dimensie 4 in beeld te brengen:

• Staat in het onderzoek een nieuwe of voor het grotere publiek nog relatief onbekende technologie centraal?
• Zijn er in de omgeving van de participanten al andere onderzoeken of initiatieven geweest met betrekking
tot de betreffende technologie?
• Wat zijn de demografische kenmerken van de participanten? Geven deze aanleiding om te veronderstellen
dat er weinig kennis is over de betreffende technologie?
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Bijsluiter stap 2B
Bij bovenstaande dimensies moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt:
•

•

•

Voor elk van de bovengenoemde dimensies is het de bedoeling dat een inschatting wordt gemaakt van de
situatie die geldt voor de deelnemers aan het onderzoek, dus de burgers die respondent zullen zijn. Het
‘invullen’ van de dimensies voor een specifieke lokale context zal over het algemeen een schatting zijn, en
is geen exacte wetenschap. Dat is ook niet erg. Het gaat erom dat de onderzoeker een gevoel krijgt bij de
situatie en op grond daarvan zo goed mogelijk kan inschatten welke onderzoeksmethoden het meest
geschikt zijn voor het onderzoek.
Om een beeld te krijgen van de specifieke lokale context en de score op de verschillende dimensies, kan de
onderzoeker op verschillende manieren informatie verzamelen. Zo kan worden gekeken of bepaalde
onderwerpen al in andere onderzoeken aan bod zijn gekomen. Ook kan worden gekeken naar
berichtgeving in (lokale) media. Een derde mogelijkheid is om contact op te nemen met bijvoorbeeld lokale
bestuurders, zoals een wethouders of raadsleden, of ambtenaren of andere partijen en betrokkenen die
zicht hebben op wat er lokaal speelt.
Er zijn meer dimensies denkbaar die een rol spelen bij het kiezen van een geschikte onderzoeksmethode.
Mogelijk zijn er in de specifieke context speciale omstandigheden die men wil meenemen in de keuze voor
een onderzoeksmethode. Het is goed om hier als onderzoeker bij stil te staan. Als hier inderdaad sprake
van is, dan kan dit uiteraard worden meegenomen in het kiezen van een geschikte onderzoeksmethode.
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Stap 3: Kiezen
onderzoeksmethoden

Stap 1B: De contextuele factoren
Welke contextuele factoren zijn van
invloed op risicopercepties?

Stap 2B: De specifieke lokale
context in kaart brengen
Wat zijn voor deze specifieke
context (mogelijk) belangrijke
contextuele factoren?
•
•
•
•
•

Koppeling aan besluitvorming
Vertrouwen in de overheid
Burden of the past
Kennis over de technologie
Specifieke lokale omstandigheden

Stap 3A: Kennisnemen van de
verschillende methoden
Welke onderzoeksmethoden
hanteert deze handreiking?
BESTUDEREN

Stap 2A: De doelstelling van
het onderzoek bepalen
Wat is de doelstelling van het
onderzoek?
• Doelstelling van het
onderzoek?
• Eigenstandig of onderdeel?

STAP 3: KIEZEN
ONDERZOEKSMETHODEN

BEVRAGEN

STAP 2: VOORBEREIDEN

BETREKKEN

STAP 1: INFORMEREN
Stap 1A: De technologie
Wat zijn de meest
voorkomende percepties bij
zeven energietechnologieën?

STAP 4: UITVOEREN
Stap 4. Uitvoeren onderzoek
Wat zijn de do’s en dont’s
per onderzoeksmethode?

1. Document- en
media-onderzoek
2. Data-onderzoek
3. Observatie
4. Enquête
5. Interviews
6. Focusgroepen
7. Citizen science
8. Burgerpanel

STAP 5: INTERPRETEREN
Stap 5. Interpreteren resultaten
Wat zijn aandachtspunten bij
het interpreteren van de
onderzoeksresultaten?

Stap 3B: Selecteren van
onderzoeksmethoden
Welke combinatie van methoden
past bij het doel en de specifieke
lokale context van dit onderzoek?

1. De specifieke technologie
2. Sociaalpsychologische mechanismen
3. Bredere maatschappelijke context

Figuur 9. Visuele weergave van het stappenplan.
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Inleiding stap 3
In stap 2 heeft de onderzoeker zich voorbereid door de doelstelling van het onderzoek te expliciteren en door
de specifieke context voor het uitvoeren van het onderzoek in te kaart te brengen. Op grond van deze
informatie kan in stap 3 worden gekozen voor één of meerdere onderzoeksmethoden. Hierna worden in stap
3A allereerst de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht die in deze handreiking worden gehanteerd.
Vervolgens wordt in stap 3B toelichting gegeven op het selecteren van de onderzoeksmethode(n) op grond van
de in beeld gebrachte lokale context.

Stap 3A: Kennisnemen van de verschillende
onderzoeksmethoden
In deze handreiking worden acht onderzoeksmethoden toegelicht die kunnen worden ingezet om de
risicopercepties te onderzoeken. De onderzoeksmethoden verschillen van elkaar als het gaat om de mate
waarin inwoners en burgers al dan niet actief worden betrokken in het onderzoek naar de risicopercepties. We
onderscheiden drie categorieën:
1. Bestuderen (afzijdige betrokkenheid burgers). Hier worden onderzoekmethoden ingezet waarbij de burger
of inwoner afzijdig blijft. Door bijvoorbeeld media te bestuderen of data-onderzoek te doen, kan informatie
over risicoperceptie en aanvaarding van risico’s worden verzameld, zonder dat burgers actief worden
betrokken bij het onderzoek.
Onderzoeksmethoden:
1. Document/ media/ literatuuronderzoek
2. Data-onderzoek
3. Observatie
2. Bevragen (actieve betrokkenheid burgers). Hier worden onderzoeksmethoden ingezet waarbij de burger
wordt betrokken door hem of haar te bevragen over percepties over risico’s en de aanvaarding daarvan.
Bijvoorbeeld in interviews of via een enquête.
Onderzoeksmethoden:
4. Enquête
5. Interviews
3. Betrekken (interactieve betrokkenheid burgers). Hierbij worden onderzoeksmethoden ingezet waarbij de
burger op een interactieve wijze wordt betrokken. Er is interactie tussen de onderzoekers en de deelnemers
van het onderzoek, bijvoorbeeld een gesprek of discussie over risico’s die worden gepercipieerd ten aanzien
van een technologie.
Onderzoeksmethoden:
6. Focusgroepen
7. Citizen science
8. Burgerpanel
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De tabel hierna bevat een overzicht van deze methoden en een korte toelichting daarop. In stap 4 worden per
methode nog belangrijke do’s and dont’s benoemd.
Bestuderen (afzijdige betrokkenheid burgers):
1.
Document- en media-onderzoek: Het raadplegen van schriftelijke bronnen (of social media) kan al
een beeld of eerste indicatie geven van de aanwezige risicopercepties onder inwoners en burgers. Te denken
valt bijvoorbeeld aan het systematisch analyseren van berichtgeving in de media (bijvoorbeeld in lokale
kranten), van berichtgeving van actiecomités, van vragen die zijn gesteld aan de gemeente of in de
gemeenteraad of Provinciale Staten, van eerdere communicatie over een eventueel project, et cetera. Bij
grote hoeveelheden berichten kan bijvoorbeeld een zogenaamde sentimentanalyse worden uitgevoerd (op
grond van steekwoorden die in deze berichten staan en die een positief of negatief beeld kunnen laten zien).
2.
Data-onderzoek (administratieve data, statistische data, big data): Bij dataonderzoek maakt de
onderzoeker gebruik van al bestaande data, die mogelijk nog niet goed is ontsloten, nog niet eerder is
geanalyseerd voor dit doel, nog niet is bewerkt, et cetera. Bij statistische gegevens kan het bijvoorbeeld gaan
om openbare statistische bestanden en monitors van bijvoorbeeld planbureaus (zoals PBL), statistische
bureaus (zoals CBS), gemeenten (periodieke burgerenquêtes), universiteiten, kennisinstellingen en/of
marktpartijen. Bij big data kan het bijvoorbeeld gaan om een analyse van zoektermen die een bepaalde regio
worden gebruikt. Bij administratieve data valt bijvoorbeeld te denken aan data van energieloketten of
(andere) overheidsloketten waar burgers zich wenden met vragen (die gebaseerd kunnen zijn op hun
zorgen). Door te analyseren welke vragen met welke frequentie worden gesteld, kan een beeld worden
gevormd van de risicopercepties.
3.
Observatie: Bij observatie observeert de onderzoeker ten einde een beeld te krijgen van de
percepties die er zijn bij groepen burgers. Voor de hand liggende manieren om dat te doen zijn het bezoeken
van gemeentelijke voorlichtingsavonden of wijkbijeenkomsten, of het bezoeken van bijeenkomsten die door
actiecomités worden georganiseerd en daar observeren welke percepties ‘langs komen’ en welke percepties
dominant zijn bij welke groepen.
Bevragen (actieve betrokkenheid burgers):
4.
Enquête: Een enquête (of vragenlijst of survey) is een systematische uitvraag van vragen met als doel
om specifieke informatie op te halen bij een groep van personen. Vaak wordt deze vragenlijst voorgelegd
aan een steekproef van respondenten die representatief dienen te zijn aan een grotere populatie in
kwestie. Enquêtes hebben als kenmerk dat zij (dezelfde) vragen systematisch en gestructureerd in hetzelfde
format voorleggen aan iedere respondent. Een enquête bevat doorgaans gesloten vragen en open vragen.
Soms bevatten enquêtes een routering: afhankelijk van de antwoorden die respondenten geven, worden ze
naar bepaalde vragen of onderwerpen gerouteerd. Respondenten kunnen op verschillende manier worden
benaderd en bevraagd: online (mail, app, site, et cetera), schriftelijk, telefonisch of face-to-face zijn de meest
bekende manieren.
5.
Interviews: In een interview worden de vragen mondeling gesteld aan een respondent. Het
mondelinge vraaggesprek kent verschillende varianten: locatie-gebonden of telefonische gesprekken,
individuele of groepsinterviews en gestructureerde of open gesprekken. Doorgaans worden vragen gesteld
aan de hand van een gespreksleidraad of topiclijst. Een belangrijke reden voor het gebruik van deze methode
is dat het verdiepende inzichten kan opleveren over percepties van de geïnterviewde.
Betrekken (interactieve betrokkenheid burgers):
6.
Focusgroepen: De focusgroep is een vorm van groepsgesprek waarbij een ‘facilitator’ of ‘moderator’
een groep deelnemers (bijvoorbeeld 5 à 15 personen) stimuleert om met elkaar van gedachten te wisselen,
in dit geval over de risico’s die worden gepercipieerd. In een focusgroep staat de (inhoudelijke) interactie
tussen deelnemers centraal. Dat is een belangrijk verschil met een groepsinterview, waar het beantwoorden
van vragen door meerdere mensen tegelijk aan de orde is. Soortgelijke methoden zijn rondetafelgesprekken
en paneldiscussies.4

4

Beschrijving sterk gebaseerd op www.toolboxbeleidsevaluaties.nl, een website van het Ministerie van Financiën.
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7.
Citizen science: Citizen science wordt gedefinieerd als wetenschapsbeoefening door vrijwilligers die
niet als professioneel onderzoeker verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie, maar wel samenwerken
met, of onder de supervisie staan, van professionele onderzoekers. Bekendere voorbeelden hiervan zijn
burgers, die met hulp van wetenschappers, hinderaspecten meten, zoals trillingen, geluidsbelasting en geur.
Een voorbeeld van citizen science in de context van risicopercepties kan zijn dat burgers zelf voor een
bepaalde periode monitoren welke veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s ze percipiëren. Overigens dient te
worden opgemerkt dat citizen science soms ook als ‘oplossing’ wordt ingezet. Als er bijvoorbeeld zorgen zijn
over trillingen, dan kan het opzetten van een citizen science-project waarin burgers zelf trillingen kunnen
meten en vaststellen ertoe leiden dat die zorgen afnemen (omdat het risico in beeld wordt gebracht en er
dan ook naar kan worden gehandeld).

8.

Burgerpanel (deliberatief onderzoek): Een burgerpanel is doorgaans een representatieve selectie van
burgers op grond van een aantal kenmerken. Leden van een burgerpanel zijn zorgvuldig geselecteerd in de
zin dat gestuurd is op representativiteit. De achterliggende aanname is dat de percepties van de leden van
het burgerpanel een goed beeld geven van de percepties in de populatie die zij representeren. Vanuit die
aanname is een burgerpanels een relevante gesprekspartner voor overheden. Met burgerpanels kunnen
gesprekken of bijeenkomsten worden gehouden, ten einde in beeld te brengen welke risicopercepties in
welke mate aanwezig zijn.
Tabel 2. Overzicht en toelichting onderzoeksmethoden. N.B. Zie stap 4 voor een overzicht van de do’s en dont’s per onderzoeksmethode.

Stap 3B: Selecteren van onderzoeksmethoden
In deze stap selecteert de onderzoeker de onderzoeksmethode die geschikt zijn, gegeven de in beeld gebrachte
lokale context en de doelstelling van het risicoperceptie-onderzoek. Een aantal opmerkingen vooraf:
•

•

Het selecteren van een methode is niet altijd een simpele optelsom van uitkomsten. Soms zijn er
meerdere wegen naar Rome, en gaat het vooral om hoe men zich voortbeweegt op die weg. Dat
neemt niet weg dat sommige onderzoeksmethoden beter passen in bepaalde contexten dan andere
onderzoeksmethoden. In deze stap worden daarvoor handvatten aangereikt. Dit wordt gedaan door
aan de hand van de doelstelling van het onderzoek en de verschillende dimensies van de lokale
context, te beschrijven welke methoden en welke inzet van methoden voor de hand liggen.
Onderzoek bestaat over het algemeen uit een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden
(bijvoorbeeld een documentstudie ter voorbereiding, een inventariserende enquête en vervolgens
verdiepende focusgroepen). De informatie uit deze stap geeft ondersteuning bij het selecteren van
geschikte onderzoeksmethoden. Deze informatie kan een onderzoeker gebruiken bij het afwegen van
de verschillende mogelijkheden. Het opzetten van een (risicoperceptie)onderzoek blijft echter elke
keer opnieuw maatwerk waarbij de onderzoeker uiteindelijk zelf zal moeten bepalen welke methode
of combinatie van methoden geschikt is.

1. Kiezen van een methode die past bij de doelstelling en de scope van het onderzoek
In het kader van de doelstelling van het onderzoek is in stap 2A onderscheid gemaakt tussen de functie en de
scope van het onderzoek.
Voor een onderzoek met een puur informatieve doelstelling (gericht op informatie vergaren voor de
opdrachtgever van het onderzoek en dus niet op een participatief proces) kunnen in de basis alle acht
methoden worden toegepast. Wanneer een onderzoek ook (deels) als een participatieve doelstelling heeft, dan
zijn met name de onderzoekmethoden uit de categorie ‘betrekken’ geschikt (focusgroepen, citizen science,
burgerpanels). Die methoden lenen zich goed voor een participatieproces, omdat zij interactie faciliteren
tussen de participant en de onderzoeker. De methoden uit de categorie ‘bevragen’ kunnen ook worden
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gebruikt, maar bij voorkeur als onderdeel van een participatieproces waarin ook methoden worden toegepast
die interactie faciliteren.
Als wordt gekeken naar de scope van het onderzoek, dan is in de basis elke methode geschikt als het
onderzoek speciaal wordt ontworpen voor het onderzoeken van risicopercepties. Een keuze wordt dan
gemaakt op grond van de functie van het onderzoek en de specifieke lokale context. Wanneer risicopercepties
worden onderzocht binnen een breder onderzoek, dan moet de onderzoeksmethode die wordt gekozen wel
aansluiten bij de rest van het onderzoek. Als bijvoorbeeld al bijeenkomsten met burgerpanels of focusgroepen
worden gehouden in het kader van dat bredere onderzoek, dan is het logisch daarbij aan te sluiten en het
onderdeel risicoperceptie daar als topic toe te voegen.
2. Kiezen van een methode die past bij de specifieke lokale context
In stap 2B is de specifieke lokale context in beeld gebracht aan de hand van vier dimensies. Voor dimensie 1 tot
en met 3 (koppeling aan besluitvorming, vertrouwen in de overheid, burden of the past) geldt dat zij iets
zeggen over de mate waarin de specifieke lokale context precair is. Wanneer sprake is van directe koppeling
aan besluitvorming en/of van weinig vertrouwen in de overheid en/of van een burden of the past, dan doet
zich een precaire context voor. Een situatie is al precair wanneer sprake is van één van deze drie situaties, maar
een combinatie van situaties is ook mogelijk. Een precaire situatie betekent dat de situatie niet stabiel is en
door het onderzoek (onbedoeld) in beweging kan worden gezet. Daarmee wordt bedoeld dat het reacties bij
mensen kan oproepen, zoals een hogere risicoperceptie of bijvoorbeeld zelfs actieve tegenstand tegen
eventuele implementatie van een technologie.
Een precaire situatie betekent het volgende voor de onderzoeksmethoden:
Precaire context en onderzoeksmethoden uit de categorie ‘bestuderen’
Deze methoden (document-onderzoek, data-onderzoek en observatie) kunnen in principe altijd worden toegepast,
zonder dat de onderzoeker het risico loopt om de specifieke lokale context te beïnvloeden. De lokale context, oftewel de
bewoners, zijn zich hier immers niet of nauwelijks van bewust.
Het nadeel van deze methode is dat de informatie die ermee kan worden opgehaald beperkt is. Het onderzoek zal dan
doorgaans geen informatie opleveren op grond waarvan representatieve uitspraken kunnen worden gedaan over
specifieke risicopercepties van de doelgroep.
Toch kan het nuttige beelden opleveren over risicopercepties, met name wanneer in een omgeving veel te doen is
rondom energietechnologie(n). Denk bijvoorbeeld aan een lokale actiegroep die actief is en beelden verspreidt over
veiligheid- en gezondheidsrisico’s of Facebookgroepen waarin burgers beelden met elkaar delen. Ook kan bijvoorbeeld
de website van een lokale coöperatie, die zich juist inzet om een bepaalde energietechnologie te realiseren, veel
waardevolle informatie bevatten.
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Precaire context en onderzoeksmethoden uit de categorie ‘bevragen’
Deze methoden (interviews en enquêtes) zijn geschikt om een representatief beeld op te halen van de risicopercepties
van de gekozen doelgroep. Daarbij moeten wel een aantal kanttekeningen worden gemaakt die te allen tijde gelden,
maar in het bijzonder relevant zijn in een precaire context:
Ten eerste: Risicopercepties zijn dynamisch (zoals al toegelicht in stap 1). Dat betekent dat een representatief beeld van
vandaag, morgen weer anders kan zijn.
Ten tweede: De risicopercepties die zijn opgehaald, kunnen door het onderzoek zijn veranderd. Bijvoorbeeld bij een
nieuwe technologie kan het zo zijn dat een respondent voorafgaand aan het onderzoek überhaupt geen percepties had
over de technologie. Wanneer in een enquête wordt gevraagd naar percepties, dan wordt de respondent automatisch
gedwongen om hier actief over na te denken en percepties te ontwikkelen. Indien in het onderzoek ook informatie over
de technologie is verschaft, bijvoorbeeld een toelichting op wat de technologie doet en kan, kan dit direct invloed
hebben op de risicoperceptie en dus de uiteindelijke respons beïnvloeden (versterkend dan wel verminderend).
Ten derde: Het onderzoek kan verkeerde informatie ophalen. Wanneer het onderzoek gekoppeld is aan besluitvorming,
dan betekent dit voor participanten dat hun antwoorden invloed hebben of kunnen hebben op de besluitvorming. Zeker
in een context waarin weinig vertrouwen in de overheid is en/of sprake is van een burden of the past, loopt de
onderzoeker het risico om resultaten over de risicoperceptie op te halen die niet stroken met de daadwerkelijke
risicoperceptie. Participanten kunnen dan de zorg hebben dat wanneer zij aangeven geen of weinig veiligheid- en/of
gezondheidsrisico’s te ervaren, dit wordt geïnterpreteerd als een positief signaal ten aanzien van de energietechnologie
en het realiseren van een project in de nabijheid. Dit terwijl de participant misschien wel zorgen heeft over andere
risico’s of andere bezwaren heeft tegen de technologie.
Ten vierde: Het onderzoek kan onbedoelde effecten hebben. Wanneer het onderzoek gekoppeld is aan besluitvorming
en/of als er sprake is van weinig vertrouwen in de overheid (of zelfs wantrouwen), dan kan het onrust onder de
participanten teweegbrengen die verder gaat dan het onderzoek. Participanten kunnen immers met buren of andere
buurtgenoten over het besluitvormingstraject in gesprek raken en zo een keten van onbedoelde effecten in gang zetten
(versterkend dan wel verminderend).

Precaire context en onderzoeksmethoden uit de categorie ‘betrekken’
Deze methoden (focusgroepen, citizen science en burgerpanels) zijn geschikt voor onderzoek in een precaire context, en
voor onderzoek waarin de doelstelling niet is gericht op het vergaren van informatie, als wel het realiseren van een
succesvol besluitvormings- en/of participatieproces.
Vaak speelt er rondom de besluitvorming en implementatie van een technologie meer dan alleen de veiligheid- en
gezondheidsrisico’s die burgers zien. Door onderzoeksmethoden te hanteren waarin burgers worden betrokken, is een
onderzoeker beter in staat om de verhalen/ervaringen/gevoelens achter de risicopercepties in beeld te krijgen.
Bovendien zijn de methoden uit deze categorie bij uitstek geschikt om in een participatieproces in te passen. Het zijn
immers methoden waarin de interactie tussen participanten en/of met de onderzoeker centraal staat. Door de
onderzoeksmethoden in een participatieproces in te passen, kan worden bijgedragen aan de ervaren procedurele
rechtvaardigheid. Met andere woorden: de mate waarin burgers de besluitvorming over de implementatie van een
energietechnologie als een eerlijk proces ervaren. Een hogere ervaren procedurele rechtvaardigheid gaat over het
algemeen gepaard met een hogere mate van aanvaardbaarheid van risico’s.

3. Kiezen van een methode die past bij de mate van kennis die de doelgroep heeft over de technologie
Tot slot is ook een vierde dimensie in beeld gebracht, namelijk de mate waarin de doelgroep van het onderzoek
kennis heeft van de technologie. Wanneer veel kennis aanwezig is over de technologie is in de basis elke
methode geschikt. Wanneer de doelgroep weinig tot geen kennis heeft dan geldt het volgende:
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•

•

•

•

Wanneer de doelgroep weinig tot geen kennis heeft over de technologie, dan zal uit de methoden
‘bestuderen’ weinig bruikbare informatie komen over de specifieke risicopercepties die participanten
hebben ten aanzien van de betreffende technologie. Als het onderzoek dus als doel heeft om daar
specifieke informatie over te vergaren, dan zijn deze methoden minder geschikt.
Wanneer de doelgroep weinig tot geen kennis heeft, komt de onderzoeker voor de keuze te staan om
hen wel of geen informatie over de technologie te geven alvorens de risicoperceptie te meten. Dit kan
overigens ook worden gecombineerd door eerst naar risicopercepties te vragen, vervolgens informatie
te geven, en dan opnieuw risicopercepties te meten en te onderzoeken of iets is veranderd.
Wanneer de doelgroep (waarschijnlijk) niet bekend is met de technologie (bijvoorbeeld omdat deze
erg nieuw is) en een onderzoeker besluit om geen informatie te verschaffen, dan is het de vraag of
een risicoperceptie-onderzoek zinvol is. Het is in dat geval raadzaam om als onderzoeker stil te staan
bij de vraag wat dan precies gemeten wordt en of risicoperceptie-onderzoek wel het type onderzoek is
dat moet worden uitgevoerd om de doelstellingen van het onderzoek te bereiken. De kans bestaat
bijvoorbeeld dat de doelgroep na het onderzoek alsnog informatie gaat zoeken, waardoor de
perceptie kan veranderen en het onderzoeksresultaat daardoor alweer verouderd is geraakt.
Wanneer een onderzoeker besluit om de doelgroep informatie te verschaffen over de technologie,
dan is het belangrijk dat de informatie eenvoudig, duidelijk en waarheidsgetrouw is.

Bijsluiter stap 3A+3B
De informatie uit stap 3A en 3B geeft ondersteuning bij het selecteren van geschikte onderzoeksmethoden.
Deze informatie kan een onderzoeker gebruiken bij het afwegen van de verschillende mogelijkheden. Over het
algemeen zal het onderzoek bestaan uit een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden (bijvoorbeeld
een documentstudie ter voorbereiding, een inventariserende enquête en vervolgens verdiepende
focusgroepen). Het opzetten van een (risicoperceptie)onderzoek blijft elke keer opnieuw maatwerk waarbij de
onderzoeker uiteindelijk zelf zal moeten bepalen welke methode of combinatie van methoden geschikt is.
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Stap 4: Uitvoeren
Stap 2A: De doelstelling van
het onderzoek bepalen
Wat is de doelstelling van het
onderzoek?
• Doelstelling van het
onderzoek?
• Eigenstandig of onderdeel?

Stap 1B: De contextuele factoren
Welke contextuele factoren zijn van
invloed op risicopercepties?

Stap 2B: De specifieke lokale
context in kaart brengen
Wat zijn voor deze specifieke
context (mogelijk) belangrijke
contextuele factoren?
•
•
•
•
•

Koppeling aan besluitvorming
Vertrouwen in de overheid
Burden of the past
Kennis over de technologie
Specifieke lokale omstandigheden

Stap 3A: Kennisnemen van de
verschillende methoden
Welke onderzoeksmethoden
hanteert deze handreiking?
BESTUDEREN

Stap 1A: De technologie
Wat zijn de meest
voorkomende percepties bij
zeven energietechnologieën?

STAP 3: KIEZEN
ONDERZOEKSMETHODEN

BEVRAGEN

STAP 2: VOORBEREIDEN

BETREKKEN

STAP 1: INFORMEREN

STAP 4: UITVOEREN
Stap 4. Uitvoeren onderzoek
Wat zijn de do’s en dont’s
per onderzoeksmethode?

1. Document- en
media-onderzoek
2. Data-onderzoek
3. Observatie
4. Enquête
5. Interviews
6. Focusgroepen
7. Citizen science
8. Burgerpanel

STAP 5: INTERPRETEREN
Stap 5. Interpreteren resultaten
Wat zijn aandachtspunten bij
het interpreteren van de
onderzoeksresultaten?

Stap 3B: Selecteren van
onderzoeksmethoden
Welke combinatie van methoden
past bij het doel en de specifieke
lokale context van dit onderzoek?

1. De specifieke technologie
2. Sociaalpsychologische mechanismen
3. Bredere maatschappelijke context

Figuur 10. Visuele weergave van het stappenplan.
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Inleiding stap 4
Dit deel gaat over het uitvoeren van het onderzoek naar de risicoperceptie. De onderzoeksmethoden zijn met
behulp van stap 3 door de onderzoeker geselecteerd. In de huidige stap wordt per onderzoeksmethode een
aantal do’s & don’ts benoemd die belangrijk zijn voor de toepassing van deze methoden.
Bij de beschrijving van de methoden en de do’s & don’ts is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de
methodebeschrijvingen uit de Toolbox beleidsevaluaties van het Ministerie van Financiën, met als doel om
consistentie te bevorderen in de verschillende handreikingen van het Rijk voor het doen van onderzoek.

Combineren van methoden
Zoals aangegeven in het hoofdstuk hiervoor kan de onderzoeker ervoor kiezen om meer dan één methode te
gebruiken en die gelijktijdig of na elkaar uit te voeren. Een paar voorbeelden:
•

•

Het is goed denkbaar dat bijvoorbeeld methode 1 (documentonderzoek, literatuuronderzoek, mediaonderzoek) wordt uitgevoerd voorafgaand aan andere methoden, zoals het uitzetten van een enquête
(methode 4), het houden van interviews (methode 5) of het organiseren van focusgroepen (methode
6). Immers, door bijvoorbeeld alvast via een media-analyse in beeld te brengen wat er al bekend is
over de risicoperceptie, kan de onderzoeker in de enquête, in het interview of in de focusgroep meer
gerichte vragen stellen.
Ook is goed denkbaar dat een enquête wordt voorafgegaan door enkele interviews (om de vragenlijst
te kunnen verbeteren) en dat na de enquête in focusgroepen vervolggesprek plaatsvindt om
verdieping aan te brengen ten aanzien van de resultaten uit de enquête.

Het is aan een onderzoeker om de juiste samenstelling te maken van onderzoeksmethoden die passen bij het
doel en de specifieke lokale context van het onderzoek. Stap 3 biedt daarbij ondersteuning. De huidige stap,
stap 4, is gericht op de invulling en uitvoering van deze methoden. Per methode wordt een aantal do’s en
don’ts gegeven.

Methode 1: Document- en media-onderzoek
Document- en media-onderzoek: Het raadplegen van schriftelijke bronnen (of social media) kan al een beeld
of eerste indicatie geven van de aanwezige risicopercepties onder inwoners en burgers. Te denken valt
bijvoorbeeld aan het systematisch analyseren van berichtgeving in de media (bijvoorbeeld in lokale kranten),
van berichtgeving van actiecomités, van vragen die zijn gesteld aan de gemeente of in de gemeenteraad of
Provinciale Staten, van eerdere communicatie over een eventueel project, et cetera. Bij grote hoeveelheden
berichten kan bijvoorbeeld een zogenaamde sentimentanalyse worden uitgevoerd (op grond van
steekwoorden die in deze berichten staan en die een positief of negatief beeld kunnen laten zien).

DO’s:
1. Bezint eer ge begint: bedenk eerst op welke vragen een antwoord moet worden gezocht en vervolgens
welke documenten, bronnen, websites en media relevante informatie kunnen bevatten. Dat kan
overigens variëren van wetenschappelijke, landelijke bronnen (bijvoorbeeld publicaties van
kennisinstituten) tot niet-wetenschappelijke lokale bronnen (een interview met een inwoner in een lokale
krant). Dat kan daarnaast variëren van bronnen met algemene informatie over gepercipieerde risico’s over
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2.

3.

4.

5.

een energietechniek tot bronnen die een specifiek beeld geven van de gepercipieerde risico’s rondom een
specifiek energieproject.
Maak een stakeholderanalyse en verzamel informatie van die stakeholders. Het kan helpen om een
stakeholderanalyse (lijst van betrokken stakeholders) te maken en vervolgens systematisch te onderzoeken
welke informatie deze stakeholders hebben gepubliceerd of verspreid waarin informatie kan staan over
(gepercipieerde) risico’s. Te denken valt aan verslagen van bewonerscomité-bijeenkomsten, aan websites of
folders van actiecomités, aan documenten of communicatie vanuit de gemeente, et cetera. Let wel op dat
deze informatie gekleurd kan zijn, doordat de informatieverstrekker een bepaald doel kan hebben met het
verstrekken van informatie.
Stel vast welke zoekcriteria (en welke zoekmachines) kunnen worden gehanteerd. Welke zoektermen
worden gebruikt? Welke tijdsperiode wordt (mee)genomen? Welke zoekmachines worden gebruikt? Zijn dit
bijvoorbeeld online zoekmachines (Google Scholar), wetenschappelijke zoekmachines, bibliotheken en
databases van instellingen (bijvoorbeeld de Tweede Kamer en de Rijksoverheid) of andere websites?
Wees transparant over zoekstrategie én bronnen. Niet iedere bron bevat goed onderbouwde informatie.
Het is daarom van belang om bij het verzamelen van informatie uit bronnen goed te documenteren waar de
informatie vandaan komt (traceerbaarheid en betrouwbaarheid) en waarop de informatie gebaseerd is
(representativiteit en validiteit).
Schep overzicht door data te coderen. Wanneer grote hoeveelheden documenten worden onderzocht kan
het voor de consistentie en transparantie van de analyse helpen om de data te coderen. Hierbij ‘labelt’ de
onderzoeker tekst, zodat systematisch wordt gedocumenteerd hoe en hoe vaak bepaalde risico’s of zorgen
voorkomen in de documenten. Er bestaan hiervoor ook speciaal ontworpen computerprogramma’s (zoals
NVivo, MaxQDA of Atlas.ti), maar het kan bijvoorbeeld ook in Excel worden toegepast.

DON’TS
1. Ga bij omvangrijk bronmateriaal niet ‘handmatig’ te werk, maar gebruik automatische data-analyse waar
dat kan. Er zijn steeds meer mogelijkheden om verzamelde documenten geautomatiseerd te analyseren,
bijvoorbeeld in de vorm van text mining. Dit is een vorm van tekstanalyse waar met digitale hulpmiddelen
grote hoeveelheden tekstmateriaal worden geanalyseerd, bijvoorbeeld op patronen en woorden. Denk aan
het gebruik van bepaalde termen (over risico’s of zorgen) in beleidsdocumenten of krantenartikelen.
2. Neem gevonden informatie niet zomaar voor ‘waar’ en ‘accuraat’ aan, maar neem een constructiefkritische houding aan (en pas bovendien op voor eigen bias). Niet alle bronnen en documenten zijn even
betrouwbaar. Een kritische houding ten aanzien van de onderbouwing van de aangetroffen informatie is
daarom nodig. Deze kritische houding is daarnaast ook nodig ten aanzien van informatie die wordt
gevonden in bronnen van stakeholders die een sterk (financieel of ander) belang hebben.
3. Plak inzichten uit het verleden of uit andere contexten niet zomaar op situaties anno nu. Zowel de
technologische ontwikkelingen evenals de beschikbare informatie over deze energietechnologieën nemen
in grote snelheid toe. Dit is van invloed op risicopercepties, welke veranderlijk en contextafhankelijk zijn.
Kijk daarom kritisch of inzichten uit bijvoorbeeld gedateerd wetenschappelijk onderzoek nog steeds van
toepassing kunnen zijn voor de specifieke casus.
4. Vergeet niet dat deze methode ook kan worden gezien als noodzakelijke voorbereiding op andere
methoden. Documenten en bronnen vormen belangrijke input voor sommige andere methoden die hierna
worden beschreven. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het selecteren van onderwerpen die in een
enquête, interview of focusgroep aan de orde kunnen komen.
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Methode 2: Data-onderzoek (administratieve data,
statistische data, big data)
Data-onderzoek (administratieve data, statistische data, big data): Bij data-onderzoek maakt de
onderzoeker gebruik van al bestaande data, die mogelijk nog niet goed is ontsloten, nog niet eerder is
geanalyseerd voor dit doel, nog niet is bewerkt, et cetera. Bij statistische gegevens kan het bijvoorbeeld gaan
om openbare statistische bestanden en monitors van bijvoorbeeld planbureaus (zoals PBL), statistische
bureaus (zoals CBS), gemeenten (periodieke burgerenquêtes), universiteiten, kennisinstellingen en/of
marktpartijen. Bij big data kan het bijvoorbeeld gaan om een analyse van zoektermen die een bepaalde regio
worden gebruikt. Bij administratieve data valt bijvoorbeeld te denken aan data van energieloketten of
(andere) overheidsloketten waar burgers zich wenden met vragen (die gebaseerd kunnen zijn op hun
zorgen). Door te analyseren welke vragen met welke frequentie worden gesteld, kan een beeld worden
gevormd van de risicopercepties.

DO’s:
1. Houd bij het gebruik van data rekening met een aantal voorwaarden met betrekking tot privacy. De
opslag, bewerking en verspreiding van eventuele persoonsgegevens moeten voldoen aan wettelijke kaders,
zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook voor andere typen van verzamelde
gegevens kan bescherming gewenst of zelfs verplicht zijn. In de context van big data is anonimiseren van
data van belang, omdat het daarbij vrijwel onmogelijk is om toestemming te vragen aan elk datasubject
vanwege de omvang van de datasets. 5 Het KNAW-advies ‘Hergebruik van publieke data. Meer wetenschap
en beter overheidsbeleid’ uit 2018 biedt een goed overzicht van relevante maatregelen ten aanzien van
privacy bij het gebruik van publieke data.6
2. Zoek bij voorkeur naar brondata. Immers, om data te kunnen bewerken - wat voor analyse vaak
noodzakelijk is - is het zaak om over de brondata te kunnen beschikken (in plaats van alleen een cijfer, tabel
of grafiek).
3. Vind een handig startpunt voor het verzamelen van data. Publieke data zijn een bron van potentiële
kennis voor onderzoekers. Statistische gegevens die relevant kunnen zijn in te kader van de risicopercepties
met betrekking tot de energietransitie zijn bijvoorbeeld data over het gebruik van nieuwe technologieën
(CBS) en bestaande nationale (SCP) en gemeentelijke enquêtes over duurzaamheid en energie.7 Het portaal
data.overheid.nl dat is ingericht in het kader van het open-databeleid van de overheid kan ook relevante
informatie bevatten. Deze datasets zijn voorzien van beschrijvende informatie (metadata), waardoor ze in
principe makkelijker vindbaar zijn.

DON’TS
1. Ga er niet vanuit dat er hapklare data ‘klaarligt’. Databronnen bevatten veelal ongestructureerde en
onbewerkte en dus ruwe gegevens die niet verzameld zijn met als doel het in kaart brengen van de
risicopercepties. Het kan een (tijdrovende) bewerkingsslag vergen voordat de data geschikt is als indicatie
voor de risicoperceptie.
2. Onderschat niet dat er vaak nog bewerkingen van de (gevonden) data nodig zijn. Het grote voordeel van
data-onderzoek is dat u als onderzoeker gebruik kunt maken van gegevens die er al zijn en deze niet zelf
hoeft te verzamelen. Hiermee hangen echter ook de grootste nadelen van deze methode samen. Als
onderzoeker bent u afhankelijk van de data die beschikbaar is. Dit betekent, in het geval van

5

Rijksoverheid (2021). Toolbox Beleidsevaluaties; Custers (2016).
https://knaw.nl/nl/actueel/publicaties/hergebruik-van-publieke-data , p. 30-31.
7 Zie bijvoorbeeld de SCP burgerperspectieven onderzoeken, zoals: Klimaatbeleid en Samenleving (2020).
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/10/12/klimaatbeleid-en-de-samenleving; https://www.scp.nl/over-scp/data-enmethoden/onderzoeksbeschrijvingen/verkenning-energietransitie-vet.
6
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administratieve data en big data, dat het verzamelen van de gegevens veel tijd in beslag kan nemen en dat
de data niet altijd volledig zal zijn.
3. Denk niet dat big data-analyse lukt zonder specifieke vaardigheden. Big data-onderzoek betreft het
verzamelen, bewerken, koppelen en analyseren van zeer grote databestanden en dat vraagt om
vaardigheden waar ‘traditionele’ onderzoekers nog weinig over beschikken.
4. Denk niet dat big data-onderzoek goedkoop is. De kosten van het gebruik van big data zijn moeilijk in te
schatten, omdat vooraf vaak niet bekend is welke datasets tegen welke voorwaarden beschikbaar zijn.
Kosten kunnen oplopen naarmate sets gekocht en bewerkt moeten worden (dit kan specialistische kennis
vereisen), zeker als aanbieders datamonopolist zijn.

Methode 3: Participerende en niet-participerende
observaties
Observatie: Bij observatie observeert de onderzoeker om een beeld te krijgen van de percepties die er
heersen onder groepen burgers. Voor de hand liggende manieren om dat te doen zijn het bezoeken van
gemeentelijke voorlichtingsavonden of wijkbijeenkomsten, of het bezoeken van bijeenkomsten die door
actiecomités worden georganiseerd. Daar kan de onderzoeker observeren welke percepties ‘langs komen’ en
welke percepties dominant zijn onder welke groepen.

DO’s:
1. Waak voor het risico dat de observant groepsprocessen onbedoeld beïnvloedt. Of andersom: dat de
groepsleden de observatie, registratie en interpretatie beïnvloeden. Probeer als onderzoeker afstand te
houden van (tot zover dat mogelijk is) de activiteit van de groep.
2. Maak concrete, neutrale aantekeningen. Maak tijdens en na het observeren aantekeningen die zo
concreet en feitelijk en neutraal mogelijk zijn, om vervolgens de analyse op te baseren. Maak een duidelijk
onderscheid tussen feitelijke observaties enerzijds en interpretaties anderzijds. 8 Probeer bij observaties
goed te letten op: (1) Wat mensen doen en zeggen (en ook wat ze niet doen of zeggen), (2) Wat mensen
weten (welke kennis en meningen?) en (3) Welke interacties plaatsvinden: wie praat met wie, welke
meningen worden gerespecteerd, hoe worden beslissingen gemaakt?
3. Kies een pragmatische invulling. Observatie als wetenschappelijke methode kan tijdrovend zijn, met name
als wordt gekozen voor een langdurige, intensieve invulling. Er kan ook worden gekozen voor een
pragmatische en beperkte invulling, bijvoorbeeld door één of enkele bijeenkomsten te bezoeken en te
observeren. Met een beperkte inspanning kunnen er zo toch veel inzichten worden opgeleverd.

DON’TS
1. Vergeet niet te investeren in de relatie. Investeer in het opbouwen van een relatie met de groep die wordt
geobserveerd.9
2. Sla het tellen en kwantificeren waar dat kan niet over. Aandacht voor kwalitatieve observaties is van
belang, maar het tellen van mensen en meningen en het expliciteren van de ‘omvang’ van bepaalde
reacties van goedkeuring of afkeuring geeft belangrijke aanvullende informatie. 10
3. Ga niet zomaar als mystery guest participeren en observeren. Deze vorm van participerende observatie is
niet ongebruikelijk bij marketing- en beleidsonderzoek, maar is tegelijkertijd niet geschikt voor ieder type
onderzoek. Bij de energietransitie speelt vertrouwen tussen de overheid (die onderzoekt en onderzoek
8

Spradley, 1980. Participant Observation.
Rijksoverheid (2021). Toolbox beleidsevaluaties.
10 DeWalt & DeWalt, 2002. Participant observation: A guide for fieldworkers. Walnut Creek, CA: Altamira Press.
9
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uitzet) en burgers een belangrijke rol. Als burgers achteraf horen dat hun opvattingen zijn gemeten door
een mystery guest dan draagt dit niet bij aan een vertrouwensrelatie.

Methode 4: Enquête (survey, vragenlijst)
Enquête: Een enquête (of vragenlijst of survey) is een systematische uitvraag van vragen met als doel om
specifieke informatie op te halen bij een groep van personen. Vaak wordt deze vragenlijst voorgelegd aan
een steekproef van respondenten die representatief dienen te zijn aan een grotere populatie in
kwestie. Enquêtes hebben als kenmerk dat zij (dezelfde) vragen systematisch en gestructureerd in hetzelfde
format voorleggen aan iedere respondent. Een enquête bevat doorgaans gesloten vragen en open vragen.
Soms bevatten enquêtes een routering: afhankelijk van de antwoorden die respondenten geven, worden ze
naar bepaalde vragen of onderwerpen gerouteerd. Respondenten kunnen op verschillende manier worden
benaderd en bevraagd: online (mail, app, site, et cetera), schriftelijk, telefonisch of face-to-face zijn de meest
bekende manieren.

DO’s:
1. Denk goed na over hoe de vragenlijst wordt afgenomen: schriftelijk, mondeling, telefonisch of online?
Een belangrijk voordeel van schriftelijke en online enquêtes is dat het vaak eenvoudiger is om een grote
groep te bevragen met beperkte tijdsinvestering voor de onderzoeker. Daar staat tegenover dat deze
methoden vergen dat de invuller kan lezen en schrijven. Echter, in Nederland hebben 2,5 miljoen mensen
van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland.11
Daarnaast kunnen er taalbarrières aan de orde zijn. Daardoor kunnen uitkomsten van schriftelijke of online
enquêtes beïnvloed zijn door een selectieve non-respons. Mondelinge of telefonische enquêtes kosten per
respondent meer tijd, maar zorgen er ook voor dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven
kunnen participeren. Ze kunnen daarom ook een aanvulling zijn op bijvoorbeeld een online-enquête.
2. Borg de representativiteit door zorgvuldig de steekproefomvang te bepalen, met name wanneer
representatieve uitkomsten zijn gewenst met betrekking tot subgroepen binnen de populatie. Een
willekeurige steekproef die groot genoeg is (‘simple random sampling’) om statistisch generaliseerbare
conclusies te trekken wordt gezien als de heilige graal van enquête-onderzoek. Op internet zijn diverse
steekproefcalculators beschikbaar die helpen om eenvoudig de gewenste steekproefomvang vast te stellen
(op grond van factoren als: populatieomvang, foutenmarge, betrouwbaarheidsniveau). Als de onderzoeker
geïnteresseerd is in specifieke groepen binnen de onderzoekspopulatie - bijvoorbeeld een verschil tussen
direct omwonenden en inwoners die verder van een windmolen, zonnepark of geothermie-installatie
wonen – dan is het van belang om per populatie een goede steekproef te trekken, zodat beide groepen
voldoende vertegenwoordigd zijn in de steekproef (‘multi-stage sampling’ of ‘area sampling’).12
3. Neem maatregelen om selectieve non-respons te voorkomen. Als de steekproef representatief is, maar de
vragenlijst slechts door een deel van deze steekproef daadwerkelijk wordt ingevuld, dan heeft dat gevolgen
voor de generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen. Neem daarom maatregelen om ‘selectieve
non-respons’ te voorkomen. Denk na over de vraag: wie willen de vragenlijst invullen (en wie niet)? Wie
kunnen het invullen (en wie niet)? Tref maatregelen om ook groepen te betrekken voor wie willen of
kunnen invullen problematisch is. Denk bijvoorbeeld aan het zowel online als fysiek (huis aan huis) afnemen
van de vragenlijst. Andere maatrelen die non-respons kunnen voorkomen zijn het aankondigen van het
onderzoek en het versturen van een verzoek tot medewerking, een financiële compensatie voor deelname
aanbieden, en transparant en proactief te vertellen over wat er met de input van de respondent en de
uitkomsten van het onderzoek wordt gedaan.13

11

Zie: www.lezenenschrijven.nl.
Fowler, 2014. Survey Research Methods.
13 Fowler, 2014. Survey Research Methods.
12
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4. Zorg dat de onderzoeksvraag zo concreet mogelijk is geoperationaliseerd en probeer de risicoperceptie
van een duurzame energietechnologie te vergelijken met die van iets bekends (bestaande industrie,
opslagtanks met chemicaliën, natuurverschijnselen, et cetera). Vertaal abstracte concepten naar concrete
vragen. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van bestaande vragen en schalen om risicopercepties te
meten.14 Een voorbeeld:
U kunt een risicoperceptie meten aan de hand van één enquêtevraag (bijvoorbeeld: ‘hoe risicovol vindt u …’ of
‘techniek X is … [zeer riskant – helemaal niet riskant]’), maar recent onderzoek laat zien dat risicopercepties zich
doorgaans beter laten meten aan de hand van meerdere vragen, over:
a. De zorgen en emoties (bijvoorbeeld: ‘hoeveel zorgen maakt u zich over …’/ ‘als u denkt aan X, in hoeverre
voelt u zich dan bezorgd’),
b. De consequenties van het risico (bijvoorbeeld: ‘als X zou gebeuren, dan heeft dit negatieve gevolgen voor
mij’) en
c. De kans dat het risico zich voordoet (bijvoorbeeld: ‘hoe groot is de kans dat X zich dit jaar voordoet in uw
buurt?’).15

5. Maak bij het formuleren van antwoordopties bij gesloten vragen of stellingen zo veel mogelijk gebruik
van Likert-schalen. Dit zijn veelgebruikte 4, 5, 6, of 7 puntsschalen die geschikt zijn om meningen en
percepties te meten. Antwoordcategorieën moeten in ieder geval uitputtend zijn (voeg indien nodig de
optie ‘’anders, namelijk…’’ toe) en moeten elkaar uitsluiten. Een voorbeeld:
In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
Windturbines hebben naar mijn idee een negatieve invloed op gezondheid.
a. Sterk mee oneens
b. Oneens
c. Oneens noch eens
d. Eens
e. Sterk eens
f. Weet ik niet

6. Test de vragenlijst. Test de vragenlijst altijd om te toetsen of respondenten de vragen en antwoordopties
zo begrijpen zoals ze zijn bedoeld. NB: Dit is dus niet alleen een technische toets (werkt de routering, komt
alles goed in beeld?), maar vooral ook een toets op begrijpelijkheid voor de respondent. Dit kan worden
gedaan door middel van ‘cognitieve interviews’16 of door het laten invullen door enkele respondenten.

DON’TS
1. Ga er niet vanuit dat meer respondenten betekent meer representatieve uitkomsten. Dit laat zich het
beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Neem de situatie dat de initiële respons op een enquête
30% is en dat 300 mensen de enquête hebben ingevuld. Vervolgens wordt nog heel gericht aan
deelgroepen gevraagd om alsnog de vragenlijst in te vullen, waardoor de respons stijgt naar 40% (400
invullers). Het kan in dat geval zo zijn dat de 100 extra invullers een specifieke deelverzameling zijn
waardoor de totale uitkomst juist minder representatief is in plaats van meer representatief. Met dit
verschijnsel moet goed rekening worden gehouden.
2. Ga er niet zomaar vanuit dat iedereen altijd eerlijk antwoord geeft. Respondenten kunnen sociaalwenselijke antwoorden geven of de vragenlijst strategisch invullen, omdat ze belang hebben bij een
bepaalde uitkomst. Houd daar altijd rekening mee bij het formuleren van de vragen (moet ik deze vraag wel
stellen?) en bij het interpreteren van de uitkomsten (welke conclusie kan ik wel en niet verbinden aan de
gegeven antwoorden?).
3. Vergeet niet na te denken over het borgen van anonimiteit en dataveiligheid voor de invuller. Indien dit
niet goed is geregeld kan dit zorgen voor een groot afbreukrisico en bovendien kan het respondenten ervan
weerhouden om de vragenlijst in te vullen. Maak dus niet zomaar gebruik van ‘gratis’ online enquêtetools.
14

Zie, voor een recent overzicht het artikel van Wilson, Zwickle & Walpole (2018). Developing a Broadly Applicable Measure of Risk
Perception, in het academische tijdschrift Risk Analysis.
15 Wilson, Zwickle & Walpole (2018). Developing a Broadly Applicable Measure of Risk Perception.
16 Er zijn diverse handleidingen voor cognitieve interviews beschikbaar online. Een goed voorbeeld is de ‘Cognitive Interviewing A “How To”
Guide’ uit 1999 van Gordon B. Willis.
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4. Vergeet niet dat de formulering van de vraag erg nauw luistert. Houd er rekening mee dat het ontwerpen
van een vragenlijst een iteratief en intensief proces kan zijn, waarbij de vragen worden getoetst en
bijgeschaafd. Met betrekking tot de formulering van de enquêtevragen zijn vijf aandachtspunten. Vermijd:
a. Suggestieve vragen
b. Dubbelzinnige vragen
c. Valse premissen
d. Dubbele ontkenningen
e. Jargon
Een paar voorbeelden ter illustratie:
Don’t

Do

Suggestieve vraagstelling

Ziet u bij de toepassing van geothermie
het risico op ontploffingsgevaar?

Welke risico’s ziet u bij de toepassing
van geothermie?

Dubbelzinnige vragen

Wat is uw beeld over zonnepanelen en
windmolens?

Wat is uw beeld over zonnepanelen?

Valse premissen

Wanneer bent u zich bewust geworden
van brandgevaar bij zonnepanelen?

Ziet u bij zonnepanelen op uw dak
risico’s op het gebied van uw
veiligheid? Zo ja, welke?

Dubbele ontkenning

Stelling: Ik denk niet dat er geen risico’s
verbonden zijn aan de opslag van CO2.

Stelling: Ik denk dat er geen risico’s
verbonden zijn aan de opslag van
CO2.

Tabel 3: Voorbeeldvragen.

5. Zorg dat de vragenlijst niet te lang is. Als een enquête te lang duurt kan dat ten koste gaan van zowel de
kwantiteit van de respons (omdat minder mensen het gaan invullen) als de kwaliteit (omdat de respondent
de vragen te snel gaat invullen). Hierdoor gaat de betrouwbaarheid omlaag. Weeg dus goed af wat need to
know is en wat nice to know is, probeer de invultijd voor een vragenlijst onder de vijftien minuten te
houden en zorg dat de invuller de vragenlijst kan ‘pauzeren’ en later verder kan gaan (zonder dat
antwoorden verloren gaan).
6. Voorkom een disbalans tussen open en gesloten vragen. Een enquête met vooral open vragen vergt veel
invultijd. Een enquête zonder open vragen kan de invuller het gevoel geven dat de eigen opvattingen niet
goed kunnen worden weergegeven of toegelicht. Probeer daarom een goede balans te vinden.

Methode 5: Interviews
Interviews: In een interview worden de vragen mondeling gesteld aan een respondent. Het mondelinge
vraaggesprek kent verschillende varianten: locatie-gebonden of telefonische gesprekken, individuele of
groepsinterviews en gestructureerde of open gesprekken. Doorgaans worden vragen gesteld aan de hand
van een gespreksleidraad of topiclijst. Een belangrijke reden voor het gebruik van deze methode is dat het
verdiepende inzichten kan opleveren over percepties van de geïnterviewde.

DO’s:
1. Begin het interview met open en brede vragen, maak het daarna specifieker. Het kan relevant zijn om een
participant te bevragen naar zijn of haar inschatting van bepaald veiligheid- of gezondheidsrisico. Voordat
dit wordt gedaan, is het belangrijk om de participant open naar zijn of haar algemene beeld ten aanzien van
een technologie te vragen. Daarna kan de onderzoeker vragen hoe de participant veiligheid- en/of
gezondheidsrisico’s percipieert, om vervolgens door te vragen naar eventuele specifieke veiligheid- en/of
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2.

3.

4.
5.

gezondheidsrisico’s. Door het interview op deze manier in te steken wordt voorkomen dat de
geïnterviewde wordt beïnvloed door de vraagstelling.
Maak gebruik van een topiclijst of leidraad. Een topiclijst zorgt voor structuur in het gesprek en, nog
belangrijker, het zorgt ervoor dat de interviewdata naderhand goed met elkaar te vergelijken zijn. Een
topiclijst kan van tevoren worden opgestuurd naar de geïnterviewde, maar er kan ook (bewust) voor
worden gekozen om dat niet te doen. Dit is afhankelijk van het doel van de interviewer.
Contrast-vragen kunnen helpen. Om (risico)percepties te bevragen en te kunnen duiden kan het helpen om
respondenten contrast-vragen te stellen, waarbij wordt gevraagd om verschillende risico’s of verschillende
technologieën met elkaar te vergelijken. Participanten kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd naar hun
zorgen over veiligheidsrisico’s bij buurtbatterijen enerzijds en geothermiecentrales anderzijds. Op deze
manier worden respondenten in staat gesteld deze met elkaar te vergelijken.
Check regelmatig of je het antwoord goed hebt begrepen. Een handzame aanpak voor de interviewer is:
luisteren, samenvatten en doorvragen.
Coderen kan helpen bij de analyse. Wanneer grote hoeveelheden interviewdata geanalyseerd moeten
worden, kan het voor de consistentie en transparantie van de analyse helpen om de data te coderen.
Hierbij wordt tekst gecodeerd zodat systematische analyse mogelijk wordt. Er bestaan hiervoor speciaal
ontworpen computerprogramma’s (zoals NVivo, MaxQDA of Atlas.ti), maar ook bijvoorbeeld Excel kan
worden toegepast.

DON’TS
1. Gebruik geen jargon. Sluit juist aan bij het taalgebruik van de geïnterviewde.
2. Vergeet niet door te vragen. Vraag de respondent bijvoorbeeld zijn of haar antwoorden te illustreren, te
verduidelijken of nader toe te lichten om meer diepgaande inzichten op te doen of een preciezer beeld te
krijgen van de percepties. Vraag naar concrete voorbeelden van ervaringen en verwachtingen.
3. Vermijd gesloten en sturende vragen. Deze vragen leiden ertoe dat een respondent naar een bepaald
antwoord wordt gestuurd, waardoor de uitkomsten minder betrouwbaar zijn.

Methode 6: Focusgroepen
Focusgroepen: De focusgroep is een vorm van groepsgesprek waarbij een ‘facilitator’ of ‘moderator’ een
groep deelnemers (bijvoorbeeld vijf à vijftien personen) stimuleert om met elkaar van gedachten, in dit geval
over de risico’s die worden gepercipieerd. In een focusgroep staat de (inhoudelijke) interactie tussen
deelnemers centraal. 17 Dat is een belangrijk verschil met een groepsinterview, waar het beantwoorden van
vragen door meerdere mensen tegelijk aan de orde is. Soortgelijke methoden zijn rondetafelgesprekken en
paneldiscussies.18

DO’s:
1. Denk goed na over de samenstelling van de groepen. Bij het samenstellen van een groep zijn er
verschillende overwegingen te maken. Denk bijvoorbeeld aan:
• Homogene of heterogene groepen? Homogene groepen – bijvoorbeeld een focusgroep voor
omwonenden en een focusgroep voor niet-omwonenden – hebben als voordeel dat de deelnemers
vanuit eenzelfde achtergrond aan het gesprek deelnemen en dat verzamelde opvattingen ook
gemakkelijker kunnen worden toebedeeld aan deze groepen. Heterogene groepen hebben
daarentegen als voordeel dat verschillende ervaringen en perspectieven worden uitgewisseld,
waardoor mogelijk meer diverse gesprekken en discussies kunnen ontstaan die leiden tot nieuwe
inzichten.
17
18

Barbour & Kitzinger, 1999.
Beschrijving sterk gebaseerd op www.toolboxbeleidsevaluaties.nl, een website van het Ministerie van Financiën.
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•

Bestaande groepen (bijvoorbeeld bewoners van een straat of leden van een buurtcomité) of groepen
die elkaar niet kennen? Sommige onderzoekers raden het gebruik van bestaande groepen af omdat
daar persoonlijke en sociale dynamieken en verhoudingen kunnen spelen waar de onderzoeker geen
zicht op heeft, maar die wel bepalend zijn voor het verloop van het gesprek. Aan de andere kant
kunnen die dynamieken juist ook interessante inzichten opleveren, bijvoorbeeld over hoe percepties
zich in een specifieke groep ontwikkelen en hoe er in groepen wordt gesproken over een bepaalde
techniek. Daarnaast kan het organiseren van een focusgroep met bestaande groepen in de praktijk
soms eenvoudiger te organiseren zijn.
• Grote of kleine groepen? Kleine groepen hebben als voordeel dat deelnemers meer ruimte hebben
om zich te uiten, wat kan resulteren in meer diepgang. Grotere groepen hebben als voordeel dat zij
een breder beeld kunnen opleveren.
2. Denk ook aan andere vormen dan een klassiek gesprek. Laat deelnemers bijvoorbeeld samen een lijst
samenstellen (bijvoorbeeld over zorgen of voorwaarden rondom een bepaalde technologie of project), een
keuze maken tussen alternatieven (bijvoorbeeld verschillende technologieën, of locaties of scenario’s laten
vergelijken), items categoriseren of sorteren, of een mindmap maken (bijvoorbeeld van associaties met een
bepaalde technologie).19
3. Bereid het gesprek goed voor. Zorg dat er een lijst met thema’s, vragen, stellingen of ander materiaal is om
de deelnemers met elkaar in gesprek te laten gaan. Denk hierbij ook na over een volgorde in de vragen die
een logische flow van het gesprek niet in de weg staat.
4. Zorg ervoor dat alle deelnemers aan het woord komen. Verdeel de spreektijd goed over de verschillende
deelnemers. Nodig stille deelnemers uit om te reageren, vraag door op hun antwoorden.

DON’TS
1. Voer een focusgroep als onderzoeker niet alleen uit. Een focusgroep vraagt idealiter om een moderator,
die het gesprek kan leiden en aandacht heeft voor het groepsproces, en een observator die zich
concentreert op de data-verzameling (notuleren, verslaglegging).
2. Vergeet niet een alternatief te bedenken voor de klassieke voorstelronde. Een traditionele voorstelronde,
waarin deelnemers hun studieachtergrond of werkkring/functie benoemen, kan belemmerend werken
omdat deelnemers bijvoorbeeld geneigd kunnen zijn aan te sluiten bij opvattingen van de meest
hoogopgeleide deelnemers. Het is van belang dat deelnemers het gevoel hebben vrijuit te kunnen spreken
en een gelijkwaardige bijdrage kunnen leveren.
3. Val niet meteen met de deur in huis. Met name waar het gaat om moeilijke of gevoelige onderwerpen, kan
het goed werken om in het eerste deel van het gesprek met wat luchtiger topics te starten zodat
bijvoorbeeld deelnemers al kunnen wennen aan de setting en aan het geven van hun opvattingen.20

Methode 7: Citizen science
Citizen science: Citizen science wordt gedefinieerd als wetenschapsbeoefening door vrijwilligers die niet als
professioneel onderzoeker verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie, maar wel samenwerken met, of
onder de supervisie staan van, professionele onderzoekers. Bekendere voorbeelden hiervan zijn burgers, die
met hulp van wetenschappers, hinderaspecten meten, zoals trillingen, geluidsbelasting en geur. Een
voorbeeld van citizen science in de context van risicopercepties kan zijn dat burgers zelf voor een bepaalde
periode monitoren welke veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s ze percipiëren. Overigens dient te worden
opgemerkt dat citizen science soms ook als ‘oplossing’ wordt ingezet. Als er bijvoorbeeld zorgen zijn over
trillingen, dan kan het opzetten van een citizen science-project waarin burgers zelf trillingen kunnen meten
en vaststellen ertoe leiden dat die zorgen afnemen (omdat het risico in beeld wordt gebracht en er dan ook
naar kan worden gehandeld).
19
20

Oates & Alevizou (2018). Conducting focus groups. Los Angeles: SAGE.
Wouters, Geerinck & Thys (2018). Het opzetten en evalueren van beraadslagend onderzoek (deliberative inquiry). KWALON.

STAP 4: UITVOEREN
44

DO’s:
1. Investeer in de werving van deelnemers. Investeer bij de start van het onderzoek in de werving van
deelnemers om te zorgen dat er voldoende deelnemers zijn en er een diverse groep is. Sluit, indien
mogelijk, aan bij een bestaand platform, community, netwerk of initiatief. Ook aansluiting zoeken bij een
groter project kan helpen om het onderzoek onder de aandacht te brengen bij mogelijke deelnemers. 21
2. Bewaak de kwaliteit van het onderzoek. Het instrueren en begeleiden van de burger-onderzoekers is van
groot belang, ten einde de kwaliteit van het onderzoek te bewaken. In dat licht is van belang om er
bijvoorbeeld voor te zorgen dat deelnemende burgers gebruik maken van wetenschappelijk goed
onderbouwde technologieën en methoden, dat vragen en instructies aan de deelnemende burgeronderzoekers uniform zijn en dat de opdrachten die zij moeten uitvoeren volgens een herhaalbare
procedure heel duidelijk worden toegelicht.22 Er zijn diverse standaarden, checklists, handboeken en
richtlijnen voor citizen science beschikbaar. Zo ontwikkelde bijvoorbeeld een groep wetenschappers een
kader om citizen science-projecten te evalueren.23

DON’TS
1. Vergeet niet dat duidelijkheid en communicatie van onschatbare waarde zijn. Zorg dat bij aanvang van het
onderzoek ook voor de deelnemers duidelijk is wat het doel van het onderzoek is en welke output het moet
opleveren. Zorg ook dat er duidelijke voorwaarden en afspraken worden gemaakt over deelname aan het
onderzoek, over privacy en over de omgang met en het eigenaarschap van de data. Communiceer
regelmatig over de voortgang en eventuele wijzingen in het project. Citizen Science Vlaanderen maakte in
2019 een beknopt handboek met praktische tips voor het betrekken van en communiceren met burgers in
citizen science-projecten.24
2. Vergeet niet de terugkoppeling over de resultaten. In veel citizen science-projecten zijn burgers vooral
betrokken bij het verzamelen van data, soms ook bij het bespreken van de resultaten. Zorg in ieder geval
dat burger-onderzoekers een goede terugkoppeling krijgen van wat er met hun data is gebeurd, wat de
uitkomsten van het onderzoek zijn en wat er met die uitkomsten wordt gedaan25 en erken daarnaast de
inzet van de burger-wetenschappers in de onderzoeksrapportage. 26

Methode 8: Burgerpanels (deliberatief onderzoek)
Burgerpanels (deliberatief onderzoek): Een burgerpanel is doorgaans een representatieve selectie van
burgers op grond van een aantal kenmerken. Leden van een burgerpanel zijn zorgvuldig geselecteerd in de
zin dat gestuurd is op representativiteit. De achterliggende aanname is dat de percepties van de leden van
het burgerpanel een goed beeld geven van de percepties in de populatie die zij representeren. Vanuit die
aanname is een burgerpanels een relevante gesprekspartner voor overheden. Met burgerpanels kunnen
gesprekken of bijeenkomsten worden gehouden, ten einde in beeld te brengen welke risicopercepties in
welke mate aanwezig zijn.

DO’s:
21

https://www.uu.nl/organisatie/public-engagement-aan-de-universiteit-utrecht/dos-en-donts-van-citizen-science.
https://www.uu.nl/organisatie/public-engagement-aan-de-universiteit-utrecht/dos-en-donts-van-citizen-science;
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/citizen-sensing-kan-waardevolle-bijdrage-leveren-aan-milieurisicobeheer.
23 Kieslinger et al (2018). Evaluating Citizen Science: towards an open framework. In Hecker, S., Haklay, M., Bowser, A., Makuch, Z., Vogel, J.
& Bonn, A. 2018. Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy. UCL Press, London. https://doi.org/10.14324
/111.9781787352339.
24 Veeckman, C., Talboom, S., Gijsel, L., Devoghel, H., Duerinckx, A. (2019). Communication in Citizen Science. A practical guide to
communication and engagement in citizen science. SCIVIL, Leuven, Belgium.
25 European Citizen Science Association (2015). Ten Principles of Citizen Science.
26 https://discovery.dundee.ac.uk/ws/files/29458369/Citizen_Science_min.pdf.
22
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1. Faciliteer en modereer. Net als bij focusgroepen is het faciliteren en modereren van het gesprek met een
burgerpanel van groot belang. Zorg er als moderator voor dat alle deelnemers aan het woord komen door
hen actief uit te nodigen hun perspectief te delen, op elkaar te laten reageren en te laten samenvatten wat
voor hen de kern van het gesprek was.27
2. Overweeg deelnemers te informeren of op te leiden. Overweeg deelnemers goed te informeren of zelfs op
te leiden aan de hand van feitelijke informatie over een techniek of project, waarbij verschillende
perspectieven aan de orde komen en tegenstrijdigheden en onduidelijkheden worden benoemd.

DON’TS
1. Maak geen valse beloften. Doordat burgerpanels een actieve rol geven aan burgers vormen zij een
interessante methode in gevoelige contexten waar besluitvorming aan de orde is. In theorie kan deze vorm
van onderzoek bijdragen aan vertrouwen, maar daarvoor is wel een randvoorwaarde dat vanaf het begin
duidelijk wordt gecommuniceerd wat wel en wat niet de rol van het panel is in het onderzoek.
2. Neem als onderzoeker geen standpunt in. De onderzoeker verschaft informatie, begeleidt het gesprek of is
toehoorder of notulist, maar is geen deelnemer aan het gesprek.

Uitvoering van het onderzoek
De vraag die zich ten aanzien van de voorgaande methoden ook zal voordoen, is of een overheid dit onderzoek
zelf wil uitvoeren of dat daarvoor een onderzoeksbureau wordt ingeschakeld (na aanbesteding). Bij de
afweging spelen met name drie factoren een rol. Ten eerste is kennis en ervaring nodig om onderzoek te
kunnen uitvoeren op grond van de voorgaande methoden. Zonder kennis en ervaring is het niet mogelijk om
het als overheid zelf te doen. Ten tweede kan een capaciteitsvraag aan de orde zijn: is er mankracht binnen de
eigen (overheids)organisatie om een dergelijk onderzoek uit te voeren of is dat er niet? Ten derde kan er een
strategische afweging aan ten grondslag liggen: in welke variant zijn de uitkomsten van het onderzoek het
meest gezaghebbend? Dat hangt ook af van de percepties van burgers over bijvoorbeeld de belangen of
intenties van overheid. Wanneer deze worden gewantrouwd kan dit aanleiding zijn om het onderzoek door een
derde, onafhankelijke partij te laten uitvoeren. Zo kan de schijn van belangenverstrengeling worden
voorkomen.

Tot slot
Hiervoor zijn acht archetypen van onderzoeksmethoden beschreven die kunnen worden gebruikt om
risicopercepties in kaart te brengen. Er zijn (uiteraard) ook methoden of tools beschikbaar die verschillende
elementen van de voorgaande acht archetypen combineren, al dan niet via online tools. Een voorbeeld dat in
beeld kwam bij de totstandkoming van deze Handreiking is de Sprockler-methode28, een softwaretool
waarmee een peiling kan worden georganiseerd, waarmee verhalen van burgers kunnen worden verzameld en
waarmee via analyse een beeld kan ontstaan over wat burgers ervaren of belangrijk vinden. Als methode heeft
dit elementen van een burgerpanel (methode 8), een enquête (methode 4) en ook van interview (methode 5)
of focusgroep (methode 6).
Daarnaast zijn er tal van methoden en tools beschikbaar die kunnen worden gebruikt om participatieve
processen met burgers in te richten en te organiseren. De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) van de TU
Delft is daar een voorbeeld van. Dit is een relatief nieuwe methode om beleidsopties te evalueren en de
27
28

Wouters, Geerinck & Thys (2018). Het opzetten en evalueren van beraadslagend onderzoek (deliberative inquiry). KWALON.
Zie: www.sprockler.com.
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participatie van grote groepen burgers mogelijk te maken. Zij worden als het ware op de stoel van de
bestuurder gezet.29 Voor deze methoden geldt dat ze vooral geschikt zijn om participatie vorm te geven, maar
niet zozeer gericht zijn op het doen van onderzoek naar risicopercepties. Het neemt (uiteraard) niet weg dat
risicopercepties wel een onderwerp kan zijn waarover burgers met elkaar in gesprek gaan in dit soort tools.

29

Zie: www.tudelft.nl/pwe.
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Stap 5: Interpreteren
Stap 2A: De doelstelling van
het onderzoek bepalen
Wat is de doelstelling van het
onderzoek?
• Doelstelling van het
onderzoek?
• Eigenstandig of onderdeel?

Stap 1B: De contextuele factoren
Welke contextuele factoren zijn van
invloed op risicopercepties?

Stap 2B: De specifieke lokale
context in kaart brengen
Wat zijn voor deze specifieke
context (mogelijk) belangrijke
contextuele factoren?
•
•
•
•
•

Koppeling aan besluitvorming
Vertrouwen in de overheid
Burden of the past
Kennis over de technologie
Specifieke lokale omstandigheden

Stap 3A: Kennisnemen van de
verschillende methoden
Welke onderzoeksmethoden
hanteert deze handreiking?
BESTUDEREN

Stap 1A: De technologie
Wat zijn de meest
voorkomende percepties bij
zeven energietechnologieën?

STAP 3: KIEZEN
ONDERZOEKSMETHODEN

BEVRAGEN

STAP 2: VOORBEREIDEN

BETREKKEN

STAP 1: INFORMEREN

STAP 4: UITVOEREN
Stap 4. Uitvoeren onderzoek
Wat zijn de do’s en dont’s
per onderzoeksmethode?

1. Document- en
media-onderzoek
2. Data-onderzoek
3. Observatie
4. Enquête
5. Interviews
6. Focusgroepen
7. Citizen science
8. Burgerpanel

STAP 5: INTERPRETEREN
Stap 5. Interpreteren resultaten
Wat zijn aandachtspunten bij
het interpreteren van de
onderzoeksresultaten?

Stap 3B: Selecteren van
onderzoeksmethoden
Welke combinatie van methoden
past bij het doel en de specifieke
lokale context van dit onderzoek?

1. De specifieke technologie
2. Sociaalpsychologische mechanismen
3. Bredere maatschappelijke context

Figuur 11: Visuele weergave van het stappenplan.
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Inleiding stap 5
Deze stap gaat over de fase die komt na het uitvoeren van een onderzoek: het interpreteren van de
onderzoeksresultaten. Er zijn verschillende aandachtspunten die een onderzoeker en beleidsmaker in het
achterhoofd moeten houden wanneer de resultaten of uitkomsten van een onderzoek worden
geïnterpreteerd.

Proces van betekenisgeving
Interpreteren is het proces waarin betekenis wordt gegeven aan de resultaten van een onderzoek. Het is de
laatste stap in het onderzoeksproces, waarin een vertaling wordt gemaakt van ‘ruwe onderzoeksdata’ naar een
‘duiding van de resultaten’ en naar ‘beantwoording van de onderzoeksvragen’.
Interpreteren is ook selecteren. Bijvoorbeeld als de ‘interpreteerder’ een rode draad haalt uit een veelheid aan
open antwoorden en toelichtingen, of uit een veelheid aan signalen over risicopercepties. Immers, wat doet de
interpreteerder met opvattingen die niet heel breed worden gedeeld, maar die wel aanwezig zijn? Worden die
wel of niet benoemd en hoe prominent? En wat is de ‘interpretatie’ als bijvoorbeeld respondenten op een
schaal van 1-5 aangeven dat de mate waarin zij zich zorgen maken over aardbevingsgevaar gemiddeld een 3,8
is?
Een eerste interessante vraag is dan ook wie er betrokken zijn bij het proces van betekenisgeving. Daar zijn
twee uiterste varianten in te onderscheiden (en natuurlijk tal van tussenvarianten):
•
•

Interpretatie door de (onafhankelijke) onderzoeker, die analyseert en zelf tot interpretatie komt.
Interpretatie in een gezamenlijk proces met stakeholders, waarin samen wordt gekeken naar het
onderzoeksmateriaal en waarin samen inzichten eruit worden gehaald.
In alle gevallen, maar zeker ook in de eerste situatie (interpretatie door de onderzoeker), is het van belang om
een goede terugkoppeling te geven aan respondenten, inwoners of andere betrokkenen op twee punten:
•
•

Terugkoppeling over de uitkomsten;
Terugkoppeling over wat er met de uitkomsten van het onderzoek gebeurt (waar landen ze?), welk
vervolg eraan wordt gegeven (welke acties volgen eruit?) en wat daarin eventueel de rol is van
respondenten, inwoners of andere betrokkenen.

Aandachtspunten bij de betekenisgeving
De situatie kan zich voordoen dat onderzoekers of (belanghebbende) betrokkenen bewust of onbewust
onjuiste conclusies trekken uit het onderzoeksmateriaal. Een niet onbekend verschijnsel is bijvoorbeeld dat
belanghebbenden in een onderzoek bewust zoeken naar die informatie, die hun mening kan onderbouwen.
Dan wordt er bijvoorbeeld selectief ‘geshopt’ in de onderzoeksuitkomsten en worden in de eigen analyse die
zaken naar voren gebracht die het eigen standpunt versterken.
Hierna geven we een aantal aandachtspunten en tips mee, die zowel bruikbaar zijn voor degene die ruw
onderzoeksmateriaal moet analyseren en interpreteren, als wel voor degene die een rapport onder ogen krijgt
waarin een analyse en interpretatie van uitkomsten is opgenomen.
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1. Ga terug naar de vraagstelling en steekproef van het onderzoek. Kijk bijvoorbeeld altijd naar de precieze
vragen die zijn gesteld (wat is de letterlijke vraag?), aan wie de vragen zijn gesteld (aan alle respondenten of
aan een deelverzameling ervan, bijvoorbeeld alleen aan mensen die dichtbij of juist veraf van een
energievoorziening wonen?) en wat de antwoordcategorieën waren waaruit respondenten konden kiezen.
Met name dat laatste is ook van belang omdat betrokkenen of belanghebbenden soms
antwoordcategorieën samennemen bij het weergeven van de uitkomsten, en dat het nogal wat uitmaakt
welke categorieën worden samengenomen. Een voorbeeld: ‘Stoort u zich wel eens aan windmolens?’ met
als antwoordcategorieën: nooit, af en toe, vaak, heel vaak. De volgende twee uitspraken kunnen over
dezelfde uitkomsten gaan, maar leggen de nadruk heel anders: (1) 40% stoort zich nooit aan windmolens en
slechts 5% stoort zich vaak of heel vaak aan windmolens, (2) 60% stoort zich af en toe, vaak of heel vaak aan
windmolens. Daarom is het van belang altijd terug te gaan naar de vraag en de antwoordcategorieën en
ook altijd goed te bedenken wat de waarde is van de steekproef (is die representatief of zou er sprake
kunnen zijn van selectieve non respons?).
2. Houd bij de interpretatie goed rekening met de wijze waarop respondenten zijn bevraagd. Het
verschijnsel van subjectieve vraagstelling (leading the witness) is soms goed herkenbaar, maar soms is de
invloed van de vraagstelling op de antwoorden die worden gegeven subtieler in de zin dat het minder goed
te herkennen is. Een voorbeeld: let bij interpretaties van antwoorden op enquêtevragen altijd op factoren
als: welke tijd is gebruikt, voor wie is het risico geformuleerd en hoe specifiek is het risico is beschreven. Dat
komt omdat deze factoren invloed hebben op de beantwoording:
• Tijd: het gebruik van tegenwoordige tijd of verleden tijd kan verschillende antwoorden opleveren.
Risico’s in het verleden worden vaak minder sterk ervaren dan risico’s voor de toekomst.
• Voor wie: Als u respondenten vraagt een risico voor zichzelf te beoordelen dan schatten zij het risico
vaak lager in dan wanneer zij een risico voor een ander moeten beoordelen.
• Hoe specifiek: Risico’s die heel specifiek worden beschreven, worden door respondenten vaak hoger
ingeschat dan risico’s die in meer algemene termen worden beschreven.30
3. Doe de bias-check. Onder bias verstaan we een fout in uitkomsten van onderzoek door
vooringenomenheid, door vooroordelen of door het bewust of onbewust sturen in een bepaalde richting. Er
zijn in de literatuur vele vormen van bias beschreven. Hierna worden er zes ter illustratie beschreven die in
ieder geval relevant zijn in het kader van het uitvoeren van onderzoek naar risicopercepties. We nodigen
zowel uitvoerders als personen die kennisnemen van onderzoek uit om kritisch te reflecteren op de vraag:
kan sprake zijn van een of meer van de vormen van bias in een onderhavig onderzoek? Idealiter is het
voorkomen van bias onderwerp van gesprek voorafgaand aan het onderzoek (bij het opzetten van het
onderzoek), tijdens het onderzoek (bij het uitvoeren van het onderzoek) en na afloop van het onderzoek (bij
het interpreteren van de onderzoeksuitkomsten).
1. Respons bias. Dit is de bias waarbij respondenten sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven.
2. Non respons bias. Dat is een bias die ontstaat als er een specifieke groep niet deelneemt aan het onderzoek,
en er daardoor een verkeerd beeld ontstaat van er in de totale populatie speelt (waar die specifieke groep
wel deel van uitmaakt).
3. Confirmation bias. Horen en zien wat je wilt horen en zien. Bij het analyseren van het onderzoeksmateriaal
zoekt de onderzoeker naar bevestiging van de eigen aannames, in plaats van open en onbevooroordeeld naar
de data te kijken.
4. Anchoring. Dit is een cognitieve denkfout waarbij de onderzoeker onbewust meer waarde hecht aan de
informatie die eerder is ontvangen, verzameld en/of gezien dan de informatie die later is ontvangen,
verzameld en/of gezien.
5. Groupthink. Dit verschijnsel kan ontstaan als leden van de groep (bijvoorbeeld onderzoekers en/of
opdrachtgevers van onderzoek) vooral gefocust zijn op het bereiken of behouden van overeenstemming en
eensgezindheid, in plaats van kritisch te reflecteren op elkaars aannames en conclusies.

30

Wolff, Larsen & Øgaard (2019). How to define and measure risk perceptions.
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6. Framing. Deze vorm van bias betreft een bewuste actie van de belanghebbende. Kijk daarom altijd kritisch
naar interpretaties en verklaringen die belanghebbende betrokkenen geven aan de uitkomsten van
onderzoek, en check of die rechtstreeks uit het onderzoek blijken of dat er sprake is van een vorm van
framing.

4. Besef: risicoperceptie is altijd een momentopname. Een betrouwbaar en representatief beeld over de
risicoperceptie zal altijd een momentopname zijn, want risicopercepties zijn dynamisch (zoals eerder
toegelicht in stap 1). Dat maakt het niet minder belangrijk om de risicopercepties van burgers te kunnen en
in beeld te brengen, want het beeld kan bepalend zijn voor hoe het participatieproces verder wordt ingezet.
5. Waak voor overinterpretatie. De neiging kan ontstaan bij onderzoekers (of bij belanghebbenden) om de
uitkomsten te ‘overinterpreteren’. Bijvoorbeeld als er geen duidelijke verklaring is voor de
onderzoeksuitkomsten, maar er toch naarstig wordt gezocht naar verklaringen die vervolgens eerder
hypothetisch zijn dan dat ze hun basis vinden in het onderzoeksmateriaal. Met andere woorden: er moet
niet méér betekenis aan de resultaten worden gegeven dan recht doet aan wat ze daadwerkelijk wel en niet
betekenen.
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Bijlage I: Percepties over gezondheids- en
veiligheidsrisico’s bij energietechnologieën
Als onderdeel van deze handreiking is in beeld gebracht welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s burgers
percipiëren bij verschillende technologieën binnen de energietransitie. Dit is gedaan aan de hand van
wetenschappelijk onderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd naar de veiligheid- en gezondheidsrisico’s die burgers
percipiëren bij technologieën die in de energietransitie een rol spelen (zoals geothermie, CCS (CO2-opslag),
waterstof, biomassa, zonne-energie, windenergie en batterijen en energieopslag).
Onderstaande figuur geeft een samenvatting van de aangetroffen percepties per technologie. Het is belangrijk
om daarbij op te merken dat dit geen weergave is van de ‘gemiddelde perceptie’. Zoiets bestaat namelijk niet.
De risicoperceptie wordt beïnvloed door tal van factoren, is dynamisch en verschilt dus per context (zie ook
stap 1B uit deze handreiking). De percepties in het figuur hierna zijn afkomstig uit tal van wetenschappelijke
onderzoeken, die in verschillende landen en contexten zijn uitgevoerd. Die percepties kunnen dus niet zomaar
worden gegeneraliseerd naar een andere context. Wel geeft onderstaand figuur een beeld van welke
veiligheid- en gezondheidsrisico’s er gepercipieerd kunnen worden bij de verschillende technologieën door
Nederlanders in verschillende contexten.

Veel voorkomende percepties over
gezondheids- en veiligheidsrisico’s per technologie
Windenergie:
• Geluidsoverlast en infrasoon geluid
• Slagschaduw

Waterstof:
• Brand- en explosiegevaar
• Seismische activiteit
(aardbevingen)

Geothermie:
• Seismische activiteit (aardbevingen)
• Grondwaterverontreiniging door lekkages
• Geluidsoverlast

Zonne-energie:
• Brandgevaar
• Schittering/reflectie

CO2-opslag:
• Lekkage van CO2
• Explosiegevaar
• Seismische activiteit
(aardbevingen)
Batterijen en energieopslag:
• Brand- en explosiegevaar
• Giftige stoffen
• Elektromagnetische straling

Biomassa:
• Geuroverlast
• Luchtverontreiniging
• Geluidsoverlast

Figuur 12. Veel voorkomende percepties over veiligheid- en gezondheidsrisico's bij energietechnologieën.
N.B. De percepties in dit figuur zijn afkomstig uit tal van wetenschappelijke onderzoeken, die in allerlei verschillende landen en contexten
zijn uitgevoerd. Die percepties kunnen dus niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar een andere context. Wel geeft het figuur een
beeld van welke veiligheid- en gezondheidsrisico’s zoal gepercipieerd kunnen worden bij de verschillende technologieën door
Nederlanders in verschillende contexten.
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Windenergie
Als het gaat om windenergie bestaat er veel wetenschappelijk onderzoek over de publieke perceptie en sociale
acceptatie van windmolens, over draagvlak of weerstand. Van deze onderzoeken zijn er slechts zestien die ook
uitspraken doen over de aard en/of omvang van risicopercepties aangaande gezondheid en/of veiligheid. Deze
onderzoeken richten zich voornamelijk op windenergie op land. Onderzoek naar de perceptie van
gezondheidsrisico bij offshore windparken kwamen niet naar voren.
De meest voorkomende risicopercepties op het gebied van veiligheid en gezondheid die uit het onderzoek naar
voren komen zijn:
•
•

Geluidsoverlast en infrasoon geluid 31
Slagschaduw32

In een aantal onderzoeken worden de risico’s van geluidsoverlast en slagschaduw ook gekoppeld aan
gezondheid.33 Volgens deze onderzoekers zijn gepercipieerde gezondheidsrisico’s de grootste reden voor
weerstand. Onderzoekers stellen dat weerstand tegen windenergie in de literatuur vooral wordt gekoppeld aan
geluidsoverlast en landschapsvervuiling, maar dat daar ook zorgen over gezondheid aan ten grondslag kunnen
liggen.
Aan de andere kant ziet Burger (2012) dat respondenten (die zelf niet in de buurt van windmolens wonen)
weinig risico’s zien voor de eigen gezondheid, maar vogelsterfte bijvoorbeeld als een veel belangrijker risico
zien. In een onderzoek in Ontario, Canada zien Baxter et al (2013) dat slechts een kleine meerderheid van de
respondenten zich zorgen maken over gezondheid. Ook Wolsink plaatst een kritische kanttekening bij deze
percepties. Wolsink (2000) redeneert dat mensen die zich afzetten tegen windenergie hun weerstand mogelijk
rationaliseren: mensen zijn bang dat argumenten over landschap en esthetiek niet als geldige reden voor
weerstand wordt gezien en komen daarom met andere argumenten, bijvoorbeeld rondom veiligheid en
gezondheid.
Geothermie
Het literatuuronderzoek levert veertien wetenschappelijke onderzoeken op die vanaf 2010 rapporteren over
risicopercepties rondom geothermie. De helft van deze onderzoeken is gebaseerd op kwalitatief onderzoek
(interviews of focusgroepen). Daarnaast gaat het om media-analyses (3) en casestudies waarin kwalitatieve en
kwantitatieve methoden zijn gebruikt (2), waarvan één experiment en één survey. De onderzoeken zijn
uitgevoerd in Italië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Australië en Chili. De kwantitatieve onderzoeken,
uitgevoerd in Australië, Frankrijk en twee regio’s in Italië geven - ondanks dat deze onderzoeken direct naar de
perceptie van risico vragen - een gematigd beeld van de risicoperceptie. De onderzoeken gebruiken echter
uiteenlopende schalen, waardoor een goede vergelijking niet mogelijk is.34
De meest voorkomende risicopercepties op het gebied van veiligheid en gezondheid die uit de onderzoeken
naar voren komen zijn:

31

Cordoves-Sanches & Vallejos-Romero, 2019; Groth & Vogth, 2014; Kontogianni et al, 2014; Sonnberger & Ruddat, 2017; Baxter et al.,
2013; Langer et al., 2018; Nichifor, 2016). Langer et al., 2016.
32 Baxter et al 2013; Kontogianni et al, 2014; Sonnberger & Ruddat, 2017; Nichifor, 2016.
33 Baxter et al, 2013; Wolsink, 2010; Langer et al., 2018; Rand & Hoen, 2017; Walker, Baxter & Ouellette, 2015; Kontogianni et al, 2014.
34 Knoblauch et al., 2019: Risk perception regarding deep geothermal energy: m = 4.4/ 7(Zwitserland) en 4.8/ 7(Duitsland); Pellizzone et al.,
2015: How worried would you be about the installation of a geothermal powerplant near your home? 20 % = not at all; 21% = a little; 20%
= partially; 13% = much; 8% = very much; 18% = dont know; Pellizione et al., 2017: ‘’Concerning geothermal power plants, 22% of
respondents declare they would be much worried or very much worried, 24% partially worried, and 36% not at all or a little worried.’’ Reith
et al., 2013: ‘’Do you see the geothermal exploration in Soultz as a risk?’’ → It can be seen that over 80 % of the people do not see
geothermal power as a risk, at all.’’ Carr-Cornish & Romanach, 2014: ‘’How strongly you agree or disagree that the development of
geothermal resources in Australia will Induce earthquakes” → M= 2.61/ 5.
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•
•
•

Seismische activiteit (aardbevingen)35
Grondwaterverontreiniging door lekkages36
Geluidsoverlast37

Zonne-energie
Het literatuuronderzoek levert zes bruikbare onderzoeken op. Risicoperceptie lijkt in de wetenschappelijke
literatuur over zonne-energie geen groot thema.38 De auteurs van de zes onderzoeken benoemen ook dat er
relatief weinig onderzoek is naar de percepties rondom zonne-energie. Een mogelijke verklaring die wordt
genoemd is dat zonne-energie minder controversieel is dan bijvoorbeeld windturbines. De literatuur
suggereert ook dat mensen over het algemeen een positief beeld hebben van zonne-energie.
De beschikbare onderzoeken leveren geven geen representatieve meting van risicoperceptie van zonneenergie. Eén van de onderzoeken laat wel zien dat de risico’s van zonne-energie vanwege het overwegend
positieve beeld dat mensen hebben van deze techniek lager worden ingeschat dan de risico’s van andere
technologieën, zoals kernenergie.39 Enkele studies suggereren dat veiligheids- en gezondheidsrisico’s wel een
rol kunnen spelen in de overweging van consumenten om zonnepanelen te installeren 40, maar welke risico’s
consumenten zien wordt niet verder gespecificeerd. Tot slot benoemt één literatuurreview over duurzame
energie brandgevaar als gepercipieerd risico bij zonne-energie,41 maar dit is niet te herleiden naar grootschalig
publieksonderzoek.
Wanneer buiten de wetenschappelijke literatuur wordt gekeken, bijvoorbeeld op online fora, dan lijkt
schittering of reflectie ook een risicoperceptie te zijn. Mensen maken dan melding van, of uiten hun zorgen
over, de overlast als gevolg van de schittering en/of reflectie van zonnepanelen wanneer de zon daar fel op
schijnt.
Biomassa
Het literatuuronderzoek levert vijf wetenschappelijke studies op over risicopercepties met betrekking tot
biomassa. Biomassa wordt in deze onderzoeken vooral in verband gebracht met natuur- en milieurisico’s en
met voedselveiligheid/gebrek aan voedsel, vanwege een verlies aan biodiversiteit.42 Die percepties hangen
samen met vroege(re) generaties biomassa, met mais als basis.
Door omwonenden van recentere biomassacentrales worden geur- en geluidsoverlast daarnaast genoemd als
mogelijk risico. Twee kleinschalige studies benoemen ook “onzekere lange termijn gevolgen voor de
gezondheid” als zorg van omwonenden en actiegroepen.43 Tot slot is er een relevant onderzoek in Zweden
onder omwonenden van een biomassacentrale dat laat zien dat naarmate mensen meer geuroverlast ervaren,
zij ook eerder denken dat er sprake is van luchtvervuiling en risico’s voor hun gezondheid. 44
De meest voorkomende risicopercepties op het gebied van veiligheid en gezondheid die uit het onderzoek naar
voren komen zijn:
•

Geuroverlast

35

Pellizione et al., 2015; Reith et al., 2013; Dowd et al., 2020; Vargas-Payera et al., 2020; Carr-Cornish & Romanach, 2014; Knoblauch et al.,
2019; Stauffacher et al., 2015; Kluge et al., 2015.
36 Pellizione et al., 2015; Kluge et al., 2015.
37 Reith et al., 2013; Kluge et al., 2015.
38 Gennaro-Sposato & Hampl, 2018.
39 Siegrist & Sutterlin, 2014.
40 Alsabbagh, 2019; Karakaya & Sriwannawit, 2015
41 Boudet, 2020.
42 Amin et al., 2017; Kortsch et al., 2014; Cicia et al., 2012; Goetz et al., 2017; Schumacher & Schultman, 2017.
43 Upreti & van der Horst, 2004; Volken et al. 2019
44 Claesson et al., 2013.
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•
•

Luchtverontreiniging
Geluidsoverlast

Waterstof
Over risicopercepties op het gebied van waterstof is relatief weinig recent onderzoek te vinden. Als we verder
terugkijken dan 2010 en 2000 als startpunt nemen, komen we 22 wetenschappelijke onderzoeken tegen die
ingaan op de risicopercepties rondom waterstof. Van de gevonden onderzoeken zijn er zes gebaseerd op een
grootschalige survey (waarvan drie in Nederland) gericht op een breed publiek. Daarnaast zijn er verschillende
case studies, gericht op omwonenden van specifieke projecten met waterstof. Twee van deze onderzoeken
richten zich op het eerste waterstofproject in Nederland (Arnhem in 2010), waarbij bussen op waterstof rijden.
Andere onderzoeken vonden plaats in de VS, het VK, Japan, IJsland, Zweden en Duitsland.
Uit deze onderzoeken blijkt dat mensen over het algemeen weinig kennis hebben van waterstof.45 Over de
risicoperceptie bestaat in de literatuur discussie. Enerzijds zien onderzoekers waterstof als een voorbeeld van
een techniek die even veilig is als of veiliger is dan benzine, maar waar mensen toch negatieve associaties bij
hebben, bijvoorbeeld omdat zij die associëren met de Hindenburgramp van 1937 waarbij het waterstof in een
luchtschip (zeppelin) in brand vloog en neerstortte.46 Aan de andere kant stellen verschillende onderzoekers
dat dit beeld vooral onder experts bestaat en veel minder leeft onder het brede publiek. 47 Empirische
onderzoeken, zowel kwalitatieve als kwantitatieve, lijken met name dat laatste beeld te bevestigen.
Vooral bij de onderzoeken onder een breed publiek 48 en onderzoeken onder passagiers van OV met waterstof
als brandstof49 zijn de percepties overwegend positief. Als het gaat om onderzoek onder omwonenden van een
(gepland) waterstoftankstation of van een opslag van waterstof zien we meer verschillen in uitkomsten.
Sommige enquêtes onder omwonenden 50 en potentiële omwonenden (mensen die de technologie mogelijk in
hun omgeving gaan krijgen)51 laten zien dat bewoners zich weinig zorgen maken. Casusonderzoek laat
daarentegen zien dat veiligheid wel degelijk een belangrijk thema is voor omwonden. In een studie van
Mumford & Gray (2009) zorgde het gebrek aan contact tussen het bedrijf dat de waterstofcentrale zou
realiseren en omwonenden dat de risicoperceptie werd versterkt. Bewoners kregen het idee dat het bedrijf iets
te verbergen had, een beeld dat later in het proces overigens weer bijtrok.
De meest voorkomende risicopercepties op het gebied van veiligheid en gezondheid die uit het onderzoek naar
voren komen zijn:
•
•

Brand- en explosiegevaar
Seismische activiteit (aardbevingen)

Tot slot is er nog een risicoperceptie die (nog) niet in wetenschappelijke literatuur is aangetroffen, maar wel in
de praktijk. Recent is gesproken over het (grootschalig) opslaan van waterstof onder de grond. Onder
potentiële omwonenden leefde de perceptie dat deze opslag gepaard gaat met het risico op seismische
activiteit (aardbevingen).

45

Ricci, Flynn & Bellaby, 2008
Schulten et al., 2004 Huijts, 2008
47 Zimmer & Welke, 2012; Schmidt & Donsbach, 2016
48 Ricci, Bellaby & Flynn, 2008; Schmoyer et al., 2006; Zachariah-Wolff & Hemmes, 2006; Zimmer & Welke, 2012; Altmann et al., 2003.
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CO2-opslag
Er is relatief veel wetenschappelijk onderzoek naar de risicopercepties rondom CCS (carbon capture and
storage – de opvang en opslag van CO2). Een literatuuronderzoek uit 2018 laat zien dat er sindsdien 79
onderzoeken zijn verschenen die ingaan op de risk/benefit perceptions rondom CCS.52 Een ander
literatuuronderzoek uit 2014 identificeert 42 artikelen over de publieke perceptie van CO2-opslag, waarvan er
26 ingaan op risicoperceptie.53 Literatuuronderzoek laat zien dat er sinds 2018 (het eindpunt van de meest
recente review) nog eens vier artikelen over dit thema zijn gepubliceerd.54 Deze onderzoeken richten zich
vooral op de opslag van CO2 en minder op het afvangen en transport van CO2. De onderzoeken laten
bovendien zien dat de gemiddelde burger weinig kennis heeft van CO2 en de opslag daarvan.
De meest voorkomende risicopercepties op het gebied van veiligheid en gezondheid die uit het onderzoek naar
voren komen zijn:
•
•
•

Lekkage van CO255
Explosiegevaar
Seismische activiteit (aardbevingen)56

Batterijen en energieopslag
De energietransitie vraagt om ’grootschalige energieopslag en omzetting van elektriciteit naar alternatieve
brandstoffen is nodig om de onbalans tussen duurzame energieproductie en -vraag te kunnen corrigeren’.57
Het literatuuronderzoek laat ziet dat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar percepties
over de opslag van energie.58 Het levert zeven relevante onderzoeken naar dit thema op, allemaal van recente
jaren.59
De onderzoeken onder een breed publiek laten zien dat (gezondheids- of veiligheids)risico’s geen grote rol
spelen in de afweging van burgers om een batterij in huis te nemen voor de opslag van zonne-energie.60 Een
onderzoek in het Verenigd Koninkrijk laat zien dat burgers via zes dimensies kijken naar de potentiële risico’s
(en voordelen) van verschillende vormen van energieopslag, waarvan veiligheid er een is. 61 Bij
veiligheidsrisico’s uiten de deelnemers onder meer percepties over:
•
•
•

Brand- en explosiegevaar
Giftige stoffen
Elektromagnetische straling62
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Tcvetkov et al, 2019
L’Organge Seigo, Dohle & Siegrist, 2014.
54 Leiss & Larkin, 2019; Ashworth et al., 2019; Ter Mors, 2019; Arning et al., 2019.
55 Tcvetkov et al, 2019.
56 L’Organge Seigo et al., 2014
57 https://www.rivm.nl/veiligheid-van-energietransitie.
58 Thomas, Dempski & Pidgeon, 2019
59 Ambrosio-Albaláa, Upham &. Baleac (2019); Gaede, Jones, Ganowski & Rowlands (2020); Gaede & Rowlands (2018); Ganowski, Gaede &
Rowlands (2018); Thomas, Dempski & Pidgeon (2019); Proka et al. (2020); Gährs, Mehler, Bost & Hirschl (2015).
60 Ambrosio-Albaláa et al., 2019; Gaede et al., 2020; Gährs et al., 2015.
61 De andere zijn: esthetische en ruimtelijke impact, efficiëntie, duurzaamheid en milieu, betrouwbaarheid technologische vooruitgang
62 Elektrische en magnetische velden ontstaan bij de elektriciteitsproductie, het transport ervan, de distributie en bij het gebruik van
elektriciteit. Deze velden hebben een bepaalde sterkte, de zogenaamde veldsterkte. Het woord ‘veld’ is een natuurkundige uitdrukking, die
de invloed van een voorwerp op de omgeving weergeeft. Overal waar elektriciteitsleidingen zijn, zijn elektrische velden. Een voorbeeld
daarvan is hoogspanningskabels.
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De deelnemers aan de gesprekken spreken over het algemeen niet erg positief over de veiligheid van de
verschillende vormen van energieopslag, al verschilt dit per vorm. Maar het onderzoek laat ook zien dat
percepties over de energieopslag over het algemeen ambivalent zijn.
Een ander onderzoek in het Verenigd Koninkrijk laat zien dat veiligheidsrisico’s (brandgevaar) wel een rol
spelen in de keuze waar respondenten de batterij zouden plaatsen, maar andere aspecten, zoals het formaat
van de batterij, spelen daarin bijvoorbeeld een belangrijkere rol.63 Een recent onderzoek rondom
buurtbatterijen in Nederland laat zien dat gezondheids- en veiligheidsveiligheidsrisico’s (straling) niet worden
benoemd door de lokale initiatiefnemers (burgers), maar wel door netwerk operators die zich enige zorgen
maken wanneer de buurtbatterij niet door professionals wordt beheerd. 64

63
64

Ambrosio-Albaláa et al., 2019.
Proka et al., 2020.
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Bijlage II. Begeleidingscommissie
Bij de totstandkoming van deze handreiking is een begeleidingscommissie betrokken geweest. De
begeleidingscommissie bestond uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dhr. Jan van Tol (ministerie van EZK)
Dhr. Harmen Beune (ministerie van EZK)
Dhr. Rob Smal (ministerie van EZK)
Mw. Charlotte Koot (ministerie van EZK)
Mw. Sophie Smits (ministerie van EZK)
Mw. Carolien Koopmans (ministerie van EZK)
Mw. Mirjam de Paus-Kruyswijk (ministerie van EZK)
Mw. Marlies ten Hove (ministerie van IenW)
Mw. Myrtille van Bommel (Veiligheidsregio Utrecht)
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Bijlage III. Gesprekspartners
Voor het ontwikkelen van deze handreiking zijn interviews gevoerd met de volgende wetenschappers, experts
en/of beoogde gebruikers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anita Trisiah (TU Delft)
Aurél Kennessy de Kenese (ministerie van EZK)
Carla Robledo (ministerie van EZK)
Christine Boomsma (RIVM)
Emma ter Mors (Universiteit Leiden)
Esther Kox (TNO)
Gerdien de Vries (TU Delft)
Han Rakels (Perspectivity)
Ira Helsloot (Radboud Universiteit)
Jeroen Hartsuiker (ministerie van EZK)
Joost van de Ree (RIVM)
Maarten Wolsink (Universiteit van Amsterdam)
Marco Klaassen (RIVM)
Marlies Kok (RVO)
Monica Kwakkelstein (RVO)
Nicole Huijts (TU Eindhoven)
Tom Jansen (RIVM)
Ruben Peuchen (TNO)
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