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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Handboek participatief actieonderzoek : samen bouwen aan een betere wereld / Madelon Eelderink. -
Tweede gewÐzigde druk, Amsterdam : UitgeverÐ SWP, juli 2021. - 239 pagina's : illustraties ; 25 cm.
In deze publicatie biedt Madelon Eelderink, een koploper in de toepassing van Participatief Actieonderzoek
(PAO), ons duidelijke richtlijnen en tips voor het toepassen van PAO op diverse plekken in de maatschappij.
Het gaat daarbij om het inzetten van onderzoek als veranderingsaanpak in gemeenschappen. PAO is een
onderzoeksbenadering die mensen in staat stelt met elkaar complexe problemen in hun dagelijkse
(werk)leven op te lossen. De auteur beschrijft deze benadering op een concrete en praktisch bruikbare
manier. Na een aantal delen waarin ze duidelijk uitlegt wat PAO is, besteedt ze uitgebreid en nauwkeurig
aandacht aan hoe je met systeemdenken in PAO tot oplossingen kunt komen, ook waar eerst tegenstrijdige
belangen leken te bestaan. Op goed onderbouwde wijze geeft ze aan hoe (toekomstige) professionals in alle
lagen van de bevolking kunnen omgaan met de toepassing van PAO. Ze benadert alles vanuit haar rijke
ervaringen in het buitenland. Lezers die bijkomende informatie wensen, kunnen terecht bij links en QR-codes
naar de website van haar bedrijf Seven Senses of het YouTube-kanaal. Een aanrader. Tweede, gewijzigde
druk* (2021). *Eerste druk: 2019-35-1282 (2020/15). Vrijwel ongewijzigde herdruk.
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