2YHUZDWZHUNWHHQJHVSUHN
PHW%DUU\'XQFDQ
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6pEDVWLHQ9HUQLHXZH_'H3DWLR_%UXJJH

De introductie van Binc, experimenten met MFC’s,
debatten over ‘evidence based’ werken, over
werkzame factoren. Als jeugdhulpsector blijven
we op zoek naar manieren om onze werking
te optimaliseren, om onze opdrachtgever: de
maatschappij, een zo goed mogelijke service te
bieden en vooral onze cliënten effectief te helpen.
Werken met jongeren en hun context in de bijzondere
jeugdzorg is geen sinecure. Niet enkel werken we
met een doelgroep die vaak het uiterste van ons
begrip en engagement vraagt, bovendien worden
we soms geconfronteerd met een populistisch
maatschappelijk oordeel. De ‘bootcamp’ en ‘zero
tolerance’-meningen gaan vaak gepaard met een
karikatuur van pamperende softies in onze “zachte”
sector.
Een kwaliteitsvolle zinvolle hulpverlening bieden en
die bovendien aantoonbaar maken, lijkt daarmee
wel een beetje de heilige graal geworden van
de moderne hulpverlening. Of alleszins van de
beleidsmakers. Want laten we eerlijk zijn. Als
mensen in het werkveld, staan we niet te wachten
op de zoveelste management peptalk, nieuwe
paperassen om in te vullen of laat staan: iemand
die zegt hoe we het allemaal anders moeten
aanpakken. Het is al moeilijk genoeg om je
dagdagelijks op te laden voor je job zoals hij nu is
en die zo goed mogelijk uit te voeren. Aan geblaat
zonder wol hebben we geen boodschap.
En toch, zoals Dylan het ondertussen al bijna vijftig
jaar zingt: “the times they are a changing”. We
weten het allemaal . Werken voor of in opdracht
van de overheid zal steeds vaker gekoppeld worden
aan resultaatsverbintenis, kosten-baten analyse,
aantoonbaarheid. En waarom ook niet.
Eerder schreef ik in Agora een artikel over de
keuzes die het werkveld maakt. Ik uitte er mijn
terughoudendheid betreffende blind ‘Evidence
Based’ werken en gebruikte veel van de research
van Duncan, Hubble & Miller uit het boek ‘Heart &
Soul of change’ om een alternatief denken aan te
kaarten. Een recente lezing van een rapport van het
1-,RYHU¶DOJHPHQHHQVSHFLÀHNZHUN]DPHIDFWRUHQ
in de jeugdzorg’(1) bevestigde mij, dat de discussie
nog volop aan de gang is en dat er nog steeds
verscheidene kampen zijn.

In dat opzicht vond ik het dan ook een buitenkans
toen ik vernam dat Barry Duncan, eind mei, enkele
workshops kwam geven aan het Korzybski Instituut
in Brugge.
In de meeste van de rapporten en artikels over
¶RXWFRPHUHVHDUFK·RI¶VSHFLÀHNHHQQRQVSHFLÀHNH
factoren’ haalt men zijn werk aan als referentie.
Barry Duncan is, naast zijn uitgebreid curriculum
aan ervaring in het veldwerk, ook een internationaal
gekend onderzoeker, lesgever en auteur. Als auteur
schreef hij honderden artikels en 15 boeken
waaronder ‘Heart and Soul of change’, ‘The heroic
client’, ‘On becoming a better therapist’.
Momenteel is hij actief als directeur van het
‘Heart and Soul of change’-project en promoot
hij, op onnavolgbare wijze, de sturing van het
hulpverleningsproces door de cliënt zelf. Vanuit een
steeds groeiende batterij aan onderzoeksgegevens,
pleit hij voor het gebruik van enkele simpele
maatregelen die de effectiviteit van de hulpverlening
aanzienlijk verhogen.
Als grote pleitbezorger van de ‘common factors’
is hij, in tegenstelling tot wat velen denken,
JHHQ WHJHQVWDQGHU YDQ VSHFLÀHNH WHFKQLHNHQ
integendeel. Het dodo-verdict zegt nu eenmaal
GDW HU JHHQ VLJQLÀFDQWH YHUVFKLOOHQ ]LMQ WXVVHQ GH
modellen, maar dat het gebruik van een model wel
VLJQLÀFDQWHYHUVFKLOOHQRSOHYHUW
Bovendien haalt hij, opnieuw uit tal van onderzoeken,
soms onthutsende cijfers aan. Zo beweert hij onder
andere dat, statistisch gezien, zowel jaren ervaring
als niveau van opleiding van een hulpverlener
geen noemenswaardige verschillen opleveren bij
‘outcome research’.
+HW]LMQHQEOLMYHQYRRUDOGHQRQVSHFLÀHNHIDFWRUHQ
die bepalend zijn. En de samenwerkingsrelatie
hulpverlener-cliënt spant de kroon.
Ongeacht welk model je hanteert, pleit Duncan
ervoor om constant en consequent rekening te
houden met de feedback van je cliënten. Hij
gebruikt hiervoor simpele schaalvragen voor en na
therapiesessies om voortdurend de vinger aan de
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pols te houden De ORS (Outcome Rating Scale)
wordt aan het begin van een sessie gesteld , polst
naar het meer algemeen welbevinden van de cliënt
en geeft meteen een ingangspoort om te praten
over wat er echt belangrijk is voor de cliënt.De SRS
(Session Rating Scale) wordt op het einde van de
sessie gesteld en toetst eerder naar de effectiviteit
en appreciatie van de hulpverlening. Beide schalen
nemen een minimum aan tijd in en worden voor
verschillende doeleinden gebruikt. Ze helpen de
kwaliteit van de samenwerkingsrelatie, ze kunnen het
hulpverleningsproces in de juiste richting bijsturen
en geven aan de hulpverlener de mogelijkheid om
op een meetbare manier de eigen effectiviteit en
evolutie te ervaren. Bovendien wijst grootschalige
onderzoek uit, dat enkel al het gebruik van de
schalen de effectiviteit van de hulpverlening sowieso
VLJQLÀFDQWYHUKRRJW-HNDQGHVFKDOHQWHUXJYLQGHQ
op zijn ruim gedocumenteerde en toegankelijke
website: www.heartandsoulofchange.com .
Enerzijds ben ik geboeid door het werk van Barry
Duncan, anderzijds echter ben ik van nature
terughoudend tegen al te geformaliseerde manieren
van werken. Met dit dilemma ga ik dan ook in
gesprek met Barry Duncan.

VSHFLÀHNHIDFWRUHQEOLMYHQVWDQGYDVWLJTXDEHODQJ
ongeacht de doelgroep of werkvorm.
'XVLVKHWHHQNZHVWLHRPGHMXLVWH
DOOLDQWLHWHYRUPHQRILQGLWJHYDOHHQ
PHHUYRXGLJHSDUWLMGLJKHLGWHWRQHQ+RH
]LHMHHFKWHUKHWJHEUXLNYDQGH256HQ
656LQ]XONHVLWXDWLHV0RHWLHGHUHHQGDQ
GHHLJHQVFKDOHQLQYXOOHQ"
Ja, maar als de ORS het kind aangeeft als bron
YDQEH]RUJGKHLGODWHQZHGHRXGHURSYRHGÀJXXU
de schaal invullen in observatie van het kind. Niet
voor zichzelf, uitgenomen wanneer ze zichzelf
als cliënt zien. Wanneer we de eerste metingen
begonnen te doen, gaven we iedere betrokkene
dezelfde schalen. Natuurlijk ontdekten we dat
de volwassenen zichzelf meestal niet als cliënt
beschouwden, maar puur als aanwezig in functie
van het kind. Dus waren ze niet echt gemotiveerd.
Rond 2003 hebben we het dan veranderd naar
de huidige vorm waarbij we ouders vragen hun
kinderen te scoren.
(QGDWJHEHXUWLQKHWELM]LMQYDQGH
NLQGHUHQ"
Ja, alles is transparant.

Voor de start van de tweede workshop-dag nemen
we plaats in de kleine kapel van het SFX-ziekenhuis
in hartje Brugge en kan ik, zoals de Amerikanen
het zeggen, “pick Barry’s brain”.
=LHMHQRHPHQVZDDUGLJHYHUVFKLOOHQ
WXVVHQMHRQGHU]RHNVUHVXOWDWHQGLHYDDN
RYHUNODVVLHNHSV\FKRWKHUDSLHJDDQHQ
GHVSHFLÀHNHUHZHUNYRUPYDQMHXJG]RUJ
Het voornaamste verschil is dat het ingewikkelder
is, doordat je met meer mensen in dezelfde ruimte
zit. Het is de taak van de hulpverlener om een
alliantie op te bouwen met iedereen aanwezig in
die ruimte, wat zeer moeilijk is. In de loop van de
geschiedenis is de jeugdzorg er niet altijd even
goed in geslaagd om te joinen met ouders, ze
lijken er vaak uit te komen als de “bad guys” in
het verhaal. De resultaten echter, bij onderzoeken
waar alliantie een voorspelbare factor is voor de
uitkomst van de hulpverlening,alsook bij onderzoek
waar vroege verandering een factor is voor de
uiteindelijke resultaten van de hulpverlening, blijven
overeind als het op jeugdzorg aankomt. De non-
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0HWGHEHGRHOLQJRPGDQFLUFXODLUWH
ZHUNHQHQGHIHHGEDFNWHJHEUXLNHQ"
Inderdaad, alles ligt open en bloot op tafel, de
verschillende visies en meningen. Zo krijg je ook
nog eens hun inzichten op die verschillen. Dat vind
ik zeer bruikbaar.
Ik kan dan beginnen zaken normaliseren, complimenteren. Ik zeg hen: “Het is normaal om verschillende ideeën en standpunten te hebben tussen ouders en kinderen. Dit laat ons ook toe om ieders
mening te weten, over wat er juist moet veranderen.”
Zo kan ik een jongere aankijken en vragen “wat
moet er gebeuren om je moeder op dezelfde manier
naar jou te laten kijken als dat je naar jezelf kijkt? “
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(UYDDUMHKHWRRNGDWGHRXGHUVYDDN
KHWJHYRHOKHEEHQGDDUYRRUGHNLQGHUHQ
WH]LMQHQGHNLQGHUHQGHQNHQGDW]HHU
]LWWHQRPZLOOHYDQKXQRXGHUV"
Zeker, het is ook een totaal verschillend uitgangspunt.
“Ik ben hier omdat mijn ouders mij verplichten hier
te zitten” en de ouders zeggen “ik zit hier voor
hen”. Een boeiende dynamiek.

*H]LHQ GH ÁH[LELOLWHLW ]RX KHW QRGLJ ]LMQ
RP KHW RS GH]HOIGH ZLM]H WH JHEUXLNHQ
PHW DOOH MRQJHUHQ HQ RXGHUV RI NDQ
MH ELMYRRUEHHOG GH IUHTXHQWLH YDQ GH
VFKDDODIQDPH GLIIHUHQWLsUHQ QDDUJHODQJ
GHNODQW

Ik zou het differentiëren voor elke klant. Soms zullen
ze het redelijk snel redelijk goed doen, zodat je de
schalen met langere tussenpozen opneemt. Andere
'LHZRUGWGDQJHUHÁHFWHHUGLQGH256ELMUHODWLHV cliënten zullen het wat moeilijker hebben, dus zal je
& familie bijvoorbeeld. Op dat ogenblik zou je meer inspanningen moeten doen om uit te vinden
eventuele verschillen in de scores kunnen bespreken. wat er anders kan gedaan worden.
$OV EHJHOHLGHU LQ HHQ GDJFHQWUXP VWHO LN
PLMYUDJHQRYHUKHWPRJHOLMNHJHEUXLNYDQ
GH 256 HQ 656 =RDOV YHOH YHOGZHUNHUV
LQ GH ELM]RQGHUH MHXJG]RUJ ]LHQ ZH
MRQJHUHQ RS HHQ ELMQD GDJHOLMNVH EDVLV
JHGXUHQGH ODQJH SHULRGHV (U ]LMQ ]RYHHO
FRQWDFWHQ PHW GH MRQJHUHQ HQ HU LV YDDN
HHQKHFKWHEDQG=LMQ]XONHVFKDOHQJHHQ
WH IRUPHOH PDQLHU YDQ ZHUNHQ LQ GH]H
RPVWDQGLJKHGHQHQPHWZHONHIUHTXHQWLH
]RXMH]HGDQEHYUDJHQ"
De manier om naar zulke sessies te kijken is in
eenheden van tijd. Je kijkt naar je gemiddelde
verblijfsduur. Zeker als je in een residentiële setting
met dagdagelijkse situaties werkt, is het niet
wenselijk om de schalen meer dan één keer per
week te geven. Dat is al veel, je moet begrijpen
dat iedereen het zinvol moet blijven vinden. Als de
jongeren er een langere periode verblijven, meer
dan een jaar, of laten we zeggen 18 maanden
bijvoorbeeld, dan zou ik zelfs maar eens per
maand schalen geven. Je hebt daarmee 18 scores
en die stellen je op zijn minst in staat om te zien
hoe het kind over zichzelf denkt in die periode.
Je kan bovendien je eigen inspanningen en focus
als hulpverlener beter afstemmen op de ervaring
van het kind. In het begin is het misschien nuttig
om wekelijks de schalen te doen, evolueren naar
maandelijks en als de zaken stabiliseren misschien
zelfs per kwartaal.
Het komt er op neer bij het gebruik van de SRS en
ORS schalen, om te vinden wat zinvol is binnen de
setting waar je werkt, en het vooral toepassen op
een manier nuttig voor zowel cliënt als hulpverlener.
Als je deze dingen in acht neemt kan je er door de
band een zeer redelijk instrument van maken.

9RRUDOOHGXLGHOLMNKHLGGHVFKDOHQ]LMQHHQ
PLGGHO RP MH GDJHOLMNV ZHUN  HQ UHODWLH
PHWFOLsQWHQWHKHOSHQQLHWHHQRQGHU]RHN
QDDUGHHIIHFWLYLWHLWYDQMHDIGHOLQJ
Juist. Je kan het op maat toepassen. Maar hetgeen
je uiteindelijk probeert te doen met de metingen
die je verricht, is een goed gemeenschappelijk
plan maken met de zaken die werken. En wanneer
het niet werkt, krijg je tijdig een signaal teneinde
iets of iemand anders erbij te betrekken en de
slaagkansen te verhogen.
9RRUPHQVHQGLHHHQRSORVVLQJVJHULFKWH
PDQLHUYDQZHUNHQKHEEHQ]LMQGH
YUDJHQGLHGH656HQ256VWHOOHQQLHW
]RYUHHPG=HPDNHQVRZLHVRGHHOXLW
YDQRQ]HPDQLHUYDQZHUNHQ´:DV
GLWQXWWLJ"µ´:DWPRHWHQZHYDQGDDJ
EHVSUHNHQ"µ´,VHUQRJLHWVZDDUMHKHW
]HNHURYHUZLOWKHEEHQ"µ,VKHWHYHQ
HIIHFWLHIZDQQHHUMHGH]HYUDJHQVWHOW
]RQGHUKHWJHEUXLNYDQGHPHHUIRUPHOH
VFKDOHQ"
We hebben ontdekt dat hulpverleners deze vragen
minder stellen wanneer het niet systematisch
ingebouwd is. Daarom zijn we er van overtuigd dat
er een meerwaarde is, zelfs als je model en opleiding
reeds deze vragen hanteert. Ook ik gebruikte
deze vragen vanuit een Ericksoniaanse, MRIgeïnspireerde en oplossingsgerichte achtergrond.
Het maakt sowieso deel uit van mijn manier van
werken, maar ik heb ontdekt dat het systematische
proces om de schalen af te nemen, minder aan
het toeval overlaat, het is niet afhankelijk van mijn
eigen perceptie of ik al dan niet deze vragen stel.
Terwijl ik professor was in Nova (grootste privé
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onderzoeksuniversiteit van Florida) hebben we
een onderzoek gedaan juist rond de vraag die je
stelt. Ik heb een groep hulpverleners getraind om
GLH VSHFLÀHNH YUDJHQ WH VWHOOHQ HQ HHQ JURHS RP
de schaalvragen systematisch te stellen. Alles werd
JHÀOPG $FKWHUDI EHYURHJHQ ZH ZLH GH YUDJHQ
regelmatig gesteld had. Iedereen antwoordde
positief en bevestigde de vragen regelmatig gesteld
te hebben. Wanneer we de videobeelden echter
analyseerden en turfden, bleek dat maar een kwart
van de hulpverleners de vragen op regelmatige
basis stelden. Ze waren niet aan het liegen want
]H ZLVWHQ GDW ]H JHÀOPG ZHUGHQ =H KDGGHQ
zichzelf er gewoon van overtuigd dat ze de vragen
gesteld hadden. Als beroepstak zijn we zeer goed
om ons zelf dingen wijs te maken. De mensen die
systematisch de schalen hadden gebruikt konden
zichzelf daarentegen niet in het ootje nemen.
=HOIV DO EHQ LN RYHUWXLJG YDQ XZ
RQGHU]RHNVUHVXOWDWHQ HQ KHE LN PHW YHHO
SOH]LHUHQNHOHYDQXZERHNHQHQDUWLNHOV
JHOH]HQ WRFK YRHO LN HHQ ZHHUVWDQG WRW
KHW JHEUXLN YDQ DO WH JHIRUPDOLVHHUGH
ZHUNLQVWUXPHQWHQ +HW NOLQNW PLVVFKLHQ
YUHHPG PDDU LN EHQ EDQJ RP KHW
FUHDWLHYH PHQVHOLMNH VRPV LPSXOVLHYH
YDQ GH MRE WH YHUOLH]HQ $OV LN GLH XZ
ZHUNUHGHOLMNNHQHQYROJPLM]RYRHONDQ
LN PLM YRRUVWHOOHQ GDW VRPPLJH FROOHJD·V
]HNHU GLH ZHHUVWDQG KHEEHQ +HUNHQW X
GLW"
Weet je, dit is een zeer valabel argument. Het gaat
inderdaad in tegen hoe de meesten onder ons
denken en voelen over de job van hulpverlener. Het
is een moeilijk idee om te verkopen. Ongeveer 1
op de 4, misschien 1 op de 3 hulpverleners denken
dat dit een goed idee is.

- ik hou van de onzekerheid in
ons vak. Het is daar dat alle
creativiteit uit komt Bij metingen na introductie met het ORS-SRS concept
geeft 25 à 33% aan: “Waw, dit is fantastisch, ik
kan niet wachten om dit toe te passen”. Dit betekent
echter dat 2/3de twijfelt of niet overtuigd is. Het
is inderdaad niet intuïtief en tot op een bepaald
punt tegengesteld aan hoe wij denken dat een
hulpverleningsproces werkt. Ik heb het reeds vaak
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gezegd, ik hou van de onzekerheid in ons vak. Het
is daar dat alle creativiteit uit komt. We hebben er
JHHQÁDXZEHQXOYDQZDWKHWYROJHQGHLVGDWHU]DO
gebeuren. Het is die gedachte omarmen en onszelf
toelating geven oplossingen te vinden samen met
de mensen, in het hier en nu, dat ons vak zo mooi
maakt volgens mij.
Je zou inderdaad denken dat iets systematisch
en routineus toepassen dit mooie aspect van
de job wegneemt. Mijn eigen ervaring in de
klinische praktijk is echter dat het de creativiteit
niet wegneemt. Het voegt integendeel een nieuwe
manier van praten over ervaringen toe, dat juist
creativiteit stimuleert. Het lijkt alsof de cliënt en ik
samen op een schattenjacht zijn, we proberen te
ontdekken wat er werkt. En we doen een poging
om samen de score op de ORS te verhogen,
hetgeen pas echt onze creativiteit uitdaagt. Dus ik
ben er van overtuigd dat het in die zin werkt. Maar
ik heb begrip voor wie dit niet zo ziet en zich wat
onwennig voelt. Ik respecteer die reactie. Ik denk
echter dat, indien ze het een kans willen geven, ze
de soort gesprekken die ze met hun cliënten kunnen
voeren op basis van de SRS en ORS zeer nuttig en
aangenaam zullen vinden.
(HQSURHYHUWMHLVYROJHQVXJHQRHJ"
Inderdaad. Je kan maar oordelen eens je geproefd
hebt. Het is dat ene gesprek dat je nog nooit eerder
gehad hebt die je overtuigt. Kijk, ik wil mensen niet
overtuigen. Mijn doel is om mensen de kans te
geven om het te proberen en zich een eigen mening
te vormen. En ik hoop natuurlijk dat ze lusten wat
ze geproefd hebben.
,N NDQ EHJULMSHQ KRH QXWWLJ HHQ VFKDDO
 PHHWV\VWHHP NDQ ]LMQ LQ GH 9HUHQLJGH
6WDWHQ'HDGPLQLVWUDWLHYHGUXNLVHUJURRW
HQGH656HQ256]LMQHHQVQHOHQKDQGLJ
DOWHUQDWLHIYRRUODQJHUHYUDJHQOLMVWHQ:H
]LHQ GH]H HYROXWLH ELM RQV RRN RSNRPHQ
]RXGHQ GH 656 HQ 256 RRN KLHU HHQ
DOWHUQDWLHINXQQHQ]LMQ
Het zou zeker te doen zijn. In vele landen gaat het
die richting uit en ik hoop dat hulpverleners dit zien
aankomen. Overheden zullen meer en meer bewijs
willen, dat publieke investeringen in sociale diensten
renderen. Ook in de Verenigde Staten hebben we
gedurende lange tijd onvoorwaardelijk kunnen
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werken. Wereldwijd echter, zien we overheden die
zich veeleisender opstellen en op zijn minst over
data willen beschikken om aan te tonen dat ze niet
investeren in iets wat niet werkt. Mijn advies aan
hulpverleners is dan ook: “ maak gebruik van deze
evolutie, bepaal zelf welke de vragen zijn die je
aan je cliënten gaat stellen en wacht niet tot een
overheid je een serie stomme vragen oplegt die
hoegenaamd niets te maken hebben met ons werk”
'XVGDQOLHYHUQXWWLJHPHHWEDUHVFKDOHQ
Dat is inderdaad het argument dat we in de
V.S. hanteren. Wil je de opgelegde 21-pagina
vragenlijsten of iets nuttig zoals de ORS/SRS. Of
kom op zijn minst met een eigen valabel alternatief
waarmee je zelf de waarde van je werk zowel kan
verbeteren als aantonen.

PHWYHHOHUYDULQJRIZHLQLJHUYDULQJ'LW
PRHW YRRU VRPPLJH PHQVHQ HHQ VKRFN
]LMQKHEMHHQLJHZRRUGHQYDQWURRVW"
Eerst en vooral, de cijfers zijn zoals altijd
gemiddeldes. Dus maken die geen enkel verschil uit
voor een enkele individuele hulpverlener. De Dodobevinding dat er geen differentieel bewijs is tussen
modellen verbaast ons niet meer, aangezien we
weten dat verandering met veel andere elementen
te maken heeft.
(HQVSHFLÀHNHDDQSDNNDQ]HHUJRHGZHUNHQYRRU
één bepaalde cliënt. Ik ben er zeker van dat je er
zelf al mee geconfronteerd werd. Je werkt succesvol
oplossingsgericht met de ene cliënt en met de
andere moet je uit een ander vaatje tappen.

Er is dus geen verschil in effectiviteit van het ene op
%HQ MH QLHW RQJHUXVW GDW MH VFKDOHQ HQ het andere model in het algemeen, maar wel als
PHWLQJHQ ELQQHQ HHQ ¶HYLGHQFH EDVHG· het op individuele cliënten aankomt.
FRQWH[W ]RXGHQ JHEUXLNW ZRUGHQ HQ
- Ik weet dat vele mensen er
LHGHUHHQ YHUSOLFKW ZRUGW RS GH]H PDQLHU
WH ZHUNHQ" ,N GHQN QLHW GDW GLW ]RX
niet graag zo over denken,
VWURNHQ PHW MH ÀORVRÀH HQ HHQ GLOHPPD
maar op vele manieren zijn
]RXYRUPHQ
Een goede vraag. Het zou inderdaad een
dilemma vormen. Het feit echter dat mensen
verplicht zouden worden de meningen van hun
cliënten te gebruiken om de slaagkansen van
de hulpverlening te verhogen, daar heb ik geen
probleem mee. In de ganse geschiedenis van de
geestelijke gezondheidszorg is dit namelijk nog
maar bitter weinig gebeurd. Sommige strekkingen
doen dit, maar ze blijven een minderheid. Voor
elke hulpverlener die het doet zijn er nog steeds
veel meer die de standpunten van de cliënten niet
gebruiken. Meer hulpverleners krijgen, die dit wel
doen, zou een goed zaak zijn. Dus op dat vlak,
het hoeft daarom niet de ORS te zijn maar eender
welke ‘client based evaluation’ , zou ik er geen
probleem mee hebben dat dit gestandaardiseerd
wordt.
,N NHQGH UHHGV KHW 'RGRHIIHFW ZDDUELM
EHZH]HQ ZHUG GDW HON WKHUDSLHPRGHO
HYHQYHHO HIIHFW KHHIW 0DDU MH UHFHQW
RQGHU]RHN ZLMVW QX XLW GDW HU JHHQ
VLJQLÀFDQWH YHUVFKLOOHQ ]LMQ ELM ¶RXWFRPH
UHVHDUFK· WXVVHQ WKHUDSHXWHQ PHW YHHO
RSOHLGLQJ RI ZHLQLJ RSOHLGLQJ PHQVHQ

interventies een soort placebo
zorg-instrumenten. Wanneer we het over opleiding en training hebben
betekent het natuurlijk niet dat je gedurende je
loopbaan je resultaten niet kan verbeteren. Het
onderzoek betekent gewoon dat traditionele
manieren waarvan we dachten dat ze onze
resultaten kunnen verbeteren, niet noodzakelijk
werken. Hulpverleners kunnen wel degelijk hun
manier van werken verbeteren als ze er bewust
mee bezig zijn, de vinger op de pols houden. Dit
is waar ik voor pleit. Je eigen resultaten via de
cliënten opvolgen, niet enkel voor de cliënten of
de overheid maar voor jezelf,om te weten waar je
staat en om uit te zoeken hoe je nog beter in je vak
kunt worden.
+HW ]LMQ GXV HYHQJRHG PHWLQJHQ RYHU MH
HLJHQHYROXWLHDOVKXOSYHUOHQHU"
Het belang om als hulpverlener te voelen dat
je goed werk doet, aan jezelf te bewijzen dat je
daadwerkelijk je cliënten helpt, is cruciaal. Het
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%LMPLMNZDPKHWYRRUDORYHUDOVRIHUWZHH
NDQWHQ]LMQGHVSHFLÀHNHHQGHDOJHPHQH
IDFWRUHQ NDQW 'H FLMIHUV HQ RQGHU]RHNHQ
ZLM]HQ QDDU HHQ GRPLQHUHQG HIIHFW YDQ
DOJHPHQH IDFWRUHQ HQ KXQ FRQFOXVLH LV
´:H KHEEHQ QRRG DDQ PHHU RQGHU]RHN
,Q HHQ UHFHQW 1HGHUODQGV UDSSRUW1 RYHU HQFLMIHUPDWHULDDOµ
DOJHPHQH HQ VSHFLÀHNH ZHUN]DPH
IDFWRUHQ LQ GH MHXJG]RUJ DUJXPHQWHUHQ (lachend) gesproken als volbloed onderzoekers.
GH RQGHU]RHNHUV GDW GH UHVHDUFK YDQ
/DPEHUW ZDDU X YDDN QDDU YHUZLMVW +HW OLMNW DOVRI HU HHQ NDQW VXSSRUWHUV LV
DOV YRRUYHFKWHU YDQ DOJHPHQH IDFWRUHQ YDQGHVSHFLÀHNHIDFWRUHQGLHEDQJLVGDW
JHGDWHHUG LV 8 KHEW UHFHQWHUH FLMIHUV GH ¶DOJHPHQH IDFWRUHQ·EHQGH VSHFLÀHNH
JHORRILN
IDFWRUHQ ZLO YHUZDDUOR]HQ 3UHFLHV DOVRI
ZHHHQ]LMGHPRHWHQNLH]HQ
Het grappige hiervan is dat de meest recente metaDQDO\VHV DDQWRQHQ GDW GH LPSDFW YDQ VSHFLÀHNH Spijtig genoeg zijn er inderdaad twee kampen.
factoren zelfs kleiner is dan hetgeen Lambert Maar kunnen we het niet gewoon eens zijn. Alle
aangaf. Het effect van bijvoorbeeld verschil in factoren overlappen elkaar en zijn onderling
model, telt omgerekend voor 1% van de algemene afhankelijk. De manier waarop je een model toepast,
variabelen, uiterst klein.
maakt deel uit van je therapeutische relatie. Het is:
Ik weet dat vele mensen er niet graag zo over overeenkomen wat de doelen en uitdagingen zijn,
denken, maar op vele manieren zijn interventies het is werken. Je kan geen therapeutische relatie
een soort placebo zorg-instrumenten. Er is een hebben zonder een overeenkomst aangaande de
pak hoop en verwachting aan verbonden die hun manier waarop je het probleem zal aanpakken.
effect op zich aanzienlijk verhoogt. Dus natuurlijk
]LMQ HU VLJQLÀFDQWH YHUVFKLOOHQ WXVVHQ GH PRGHOOHQ
- Ongeacht de algemene
of technieken, maar veel belangrijker zijn de
factoren, maken model en
algemene factoren van het overbrengen naar
de cliënt. Het is een uitleg voor hun problemen,
techniek nu eenmaal deel uit
het is een oplossing voor hun problemen. Dat ze
van therapie. achter die uitleg en oplossing staan en dat ook de
hulpverlener er in gelooft, daar komt het meeste
effect van. Een algemene factor.
En de manier waarop je het probleem aanpakt
is je keuze van model of techniek. Dus model en
2RN]LMEHYHVWLJGHQGDWGHVWUXFWXXUYDQ techniek maken een onderdeel uit van een actieve
HHQ EHSDDOGH WHFKQLHN NDQ KHOSHQ 1LHW werkrelatie. Ze kunnen niet anders dan overlappen.
GH WHFKQLHN ¶DQ VLFK· GDDURP PDDU KHW Ongeacht de algemene factoren, maken model en
IHLWGDWGHKXOSYHUOHQHUGHLQGUXNJHHIWWH techniek nu eenmaal deel uit van therapie.
ZHWHQZDWKLMGRHW:DDUELMRRNGHJDQVH
DUJXPHQWDWLHRYHU$OOLDQFHHQ$OOHJLDQFH ,NKRRUXGXVSOHLWHQYRRUKHWRSERXZHQ
QDDUERYHQNZDP
YDQ HHQ EUHGH UXJ]DN DDQ NHQQLV YDQ
PRGHOOHQ HQ WHFKQLHNHQ ]RGDW ZH HHQ
Nu, het is alvast positief dat ze erkennen dat het JHSDVW DDQERG NXQQHQ ELHGHQ ZDQQHHU
niet veel uitmaakt welke techniek je gebruikt, als de HHQ FOLsQW RQV LQ HHQ EHSDDOGH ULFKWLQJ
algemene factoren maar goed zitten. Dat is waar VWXXUW+HWRSPDDWZHUNHQDOVKHWZDUH
het meeste effect van komt.
Inderdaad. Ik zie model en techniek als algemene
factoren. We hebben ‘iets’ nodig om de mensen een
1
´$OJHPHHQHQVSHFLÀHNZHUN]DPHIDFWRUHQLQGH
uitleg te bieden, een oplossing te helpen vinden.
jeugdzorg-Stand van de discussie”
is hetgeen ons dag in dag uit helpt om met deze
moeilijke job verder te gaan. Het gevoel nuttig te zijn,
en metingen hebben die je daarin ondersteunen,
niet enkel je eigen subjectieve overtuiging, is de
beste remedie tegen burn-out.

Tom van Yperen, Mariska van der Steege, Anne Addink, Leonieke Boendermaker.Nederlands Jeugd Instituut, 2010.
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+HWLVGXVRRNGDDURPGDWLQGHFLMIHUVYDQ
/DPEHUWVSHFLÀHNHWHFKQLHNHQQRJVWHHGV
YDQGHWDDUWLQQHPHQDOVDDQGHHOLQ
GHYHUDQGHULQJ
De recentere cijfers geven aan dat 87% van het
verschil te wijten is aan de cliënt zelf. Wij staan dus
in voor amper 13% van de verandering. Van die
13% die wij bieden, is er 8% model en techniek.
Maar 8% van hetgeen wij doen, heeft te maken met
model en techniek volgens meta-analyses. Het is
gewoon een manier om te begrijpen wat onderzoek
ons vertelt. Het is geen kwestie twee kampen te
KHEEHQ VSHFLÀHNH HQ DOJHPHQH IDFWRUHQ GDW LV
een vreemde manier om naar de zaken te kijken.
Mijn ervaring is dat vooral onderzoekers met
weinig veldwerkervaring de opsplitsing zo kunnen
maken. Veldwerkers, hulpverleners, therapeuten,
weten dat alle factoren onderling afhankelijk en
verbonden zijn. Het is alsof wanneer je zegt dat je
in algemene factoren gelooft, je eveneens verklaart
GDW VSHFLÀHNH IDFWRUHQ QLHW WHOOHQ HQ GDW LV HHQ
argumentatie die geen steek houdt.

Sébastien Vernieuwe studeerde orthopedagogie
(grad.) aan het VSPW te Kortrijk en Psychotherapie
aan het Korzybski Instituut. Hij is hoofdbegeleider
LQ GDJFHQWUXP 'H 6FKRRU HQ VWDÁLG YDQ Y]Z 'H
Patio.
Sébastien Vernieuwe
De Patio
Afdeling De Schoor
Pannebekestraat 44
8000 Brugge
050/34.73.50
dc.deschoor@skynet.be

%HGDQNWYRRUKHWJHVSUHN%DUU\
Na dit gesprek en verdere uitleg rond het werk van
Barry Duncan zijn ook de collega’s in het dagcentrum
De Schoor geprikkeld door de mogelijkheden. Met
ons team zullen we de aanwendbaarheid van de
SRS en ORS schalen in ons dagcentrum onder de
loupe nemen en kijken waar, hoe en bij wie we
ze kunnen implementeren. Misschien voer voor een
vervolgverhaal.
Voor iedereen die interesse heeft in meer achtergrond
over de cijfers, voorbeelden van de ORS en SRS, of
volledige presentaties van de workshops, verwijs ik
nogmaals naar: www.heartandsoulofchange.com.
Barry Duncan komt in vast samenwerkingsverband
met het Korzybski Instituut (www.Korzybski.com)
en zal er onder andere actief zijn in de module
voor oplossingsgerichte supervisie en training.
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