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Samenvatting Oplossingsgericht werken 
 

 

Doelgroep 

Oplossingsgericht werken is er voor mensen die zich niet meer in staat voelen om zelf, of met hulp 

van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil zeggen: hun eigen oplossend 

vermogen schiet tekort. Dit probleem, een tekortschietend eigen vermogen, heeft de volgende 

kenmerken.  

1) Verlies aan eigen kracht; iemand acht zichzelf niet meer in staat om zelfstandig of met hulp 

vanuit zijn directe omgeving de problemen tegemoet te treden. Hij kan niet meer voldoen aan 

de eisen en verwachtingen die aan hem gesteld worden.  

2) Verlies van copingvaardigheden; men ervaart dat men kennis en vaardigheden mist om de 

problemen te hanteren. 

3) Verlies aan zelfbeschikking; men wordt zo bepaald door de problemen dat men de greep op 

(een deel van) het leven kwijt raakt. 

 

Doel 

Het hoofddoel van Oplossingsgericht werken is: cliënten hebben hun oplossend vermogen zodanig 

hersteld, dat zij in staat zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit hun sociale context  hun 

aanmeldprobleem om te bouwen naar een meer gewenste situatie. 

Of zij daarmee algemenere vaardigheden hebben ontwikkeld die hen helpen ook andere problemen 

het hoofd te bieden, is geen expliciet doel van de OW-hulpverlening. 

De subdoelen zijn: 

1. De cliënt weet wat hij wil.  

2. De cliënt weet hoe hij op eigen wijze kan bereiken wat hij wil. 

3. De cliënt heeft hoop dat hij kan bereiken wat hij wil. 

4. De cliënt onderneemt zelfgekozen stappen om te bereiken wat hij wil.  

 

Aanpak 

De kern van Oplossingsgericht werken (OW) is het samen met de cliënt construeren van oplossingen. 

In één zin uitgedrukt is OW een methodische en gestructureerde manier van bevragen van de cliënt 

zodat deze in staat is om: 

• te bepalen wat zijn probleem is en een andere kijk daarop te ontwikkelen 

• zich bewust te worden van zijn interne en externe hulpbronnen  

• zijn doelen concreet en in detail te formuleren  

• hoop en vertrouwen te ontwikkelen 

• zelfbedachte stappen te zetten om de situatie te verbeteren  

• zelf te bepalen wanneer hij zonder professionele hulp verder kan.  

 

Uitvoerende organisaties 

De methode OW wordt door sociaal werkers (en andere professionals in de eerste lijn) al vele jaren 

uitgevoerd in allerlei organisaties: algemeen maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, 

jeugdbescherming, wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, MEE, Fiom, schuldhulpverlening en 

scholen. Oplossingsgericht werken sluit goed aan bij de ‘eigen kracht’ ontwikkelingen in het sociaal 

werk (Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl), bij de generalistische werkwijze in het sociaal werk en bij de 

waarden van het sociaal werk. 
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Werkzame elementen  

 

A. Algemeen werkzame factoren 

• De cliënt centraal: de unieke manier waarop de cliënt in staat wordt gesteld zijn autonomie te 

versterken door zijn eigen visie en oplossingen te ontwikkelen.  

• De co-constructieve werkrelatie: de respectvolle samenwerking tussen hulpverlener en cliënt 

als gelijkwaardige partners met verschillende expertises.     

• Hoop en vertrouwen: het laten ontstaan van de realistische verwachting dat doelen bereikt 

kunnen worden en het creëren van vertrouwen door het analyseren van successen.   

• Een methodische manier van werken: een in de praktijk gefundeerde, goed onderbouwde en 

gestructureerde werkwijze die cliënt en hulpverlener houvast biedt.    

• Monitoren van vooruitgang en werkrelatie: een niet geprotocolleerde maar praktische manier 

van ‘de vinger aan de pols houden’ die makkelijk te hanteren is en direct te gebruiken.    

 

B. Specifiek werkzame elementen  

• Solution Talk: de unieke manier van bevragen die cliënten in staat stelt hun kijk op de 

problemen te veranderen en hulpbronnen en oplossingen te vinden.    

• Empowerment: de totale gerichtheid op het hervinden van de eigen kracht en zelfregie van 

cliënten zodat zij beter vanuit hun autonomie kunnen participeren.   

• Gerichtheid op de cliënt en zijn context: afhankelijk van de behoefte van de cliënt kan de 

sociale context op elk moment betrokken worden.       

 

C. Contextuele elementen 

• Uitgangspunten en waarden van OW sluiten goed aan bij (de recente ontwikkelingen in) het 

sociaal werk.             

 

Onderzoek 

Nederlandse onderzoeken naar OW in het sociaal werk zijn zeer schaars. Het onderzoek in Nederland 

hiernaar betreft onder andere online hulpverlening (jongeren met depressieve symptomen), ggz 

maatschappelijk werk (adolescenten met ADHD) en MEE hulpverlening (mensen met een 

verstandelijke beperking). De onderzoeken laten significante verbeteringen zien in bereikte doelen, 

gemeten met gestandaardiseerde meetinstrumenten. In het buitenland is veel onderzoek gedaan naar 

Oplossingsgericht werken. Er is een uitgebreide geannoteerde lijst met de meest relevante 

onderzoeksresultaten. Deze bevat op dit moment twee meta-analyses, vijf systematic reviews en 168 

relevante outcome studies, waaronder 50 randomised controlled trials, die een positief resultaat van 

OW laten zien (www.solutionsdoc.co.uk/sft.html). 

 

Praktijkervaringen laten zien dat veel sociaal werkers de methode enthousiast en veelvuldig gebruiken 

en integreren in hun generalistische manier van werken.   

http://(www.solutionsdoc.co.uk/sft.html
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Uitgebreide beschrijving 

 

1. Probleemomschrijving 
 

Probleem 

De interventie Oplossingsgericht werken is er voor mensen die zich niet meer in staat voelen 

om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil 

zeggen: hun eigen oplossend vermogen schiet tekort. Dit probleem, een tekortschietend 

eigen vermogen, heeft de volgende kenmerken.  

1. Verlies aan eigen kracht: iemand acht zichzelf niet meer in staat om zelfstandig of met 

hulp vanuit zijn directe omgeving de problemen tegemoet te treden. Hij kan niet meer 

voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan hem gesteld worden.  

2. Verlies van copingvaardigheden: men ervaart dat men kennis en vaardigheden mist om 

de problemen te hanteren. 

3. Verlies aan zelfbeschikking; men wordt zo bepaald door de problemen dat men de greep 

op (een deel van) het leven kwijtraakt.  

 

Frank (1974) beschrijft de emotionele kant van deze toestand met de term ‘demoralisatie’. Dat is 

volgens hem een gemeenschappelijk kenmerk van iedereen die hulp zoekt, ongeacht de problemen. 

Mensen voelen dat zij in zekere mate gefaald hebben. Ze voelen zich onmachtig en hulpeloos en 

hebben nog weinig hoop. De druk van de onopgeloste problemen kan zo groot zijn, dat het leven zich 

alleen op overleven concentreert of dat men zich isoleert. Een angstige of passieve houding is vaak 

een gevolg. 

Een grote diversiteit aan problemen kan leiden tot bovengeschetste negatieve spiraal. Binnen het 

sociaal werk kan het bijvoorbeeld gaan om rouw, aanpassingsproblemen, relatieproblemen, 

opvoedingsproblemen, depressie, werkproblemen, scheidingsproblemen of schulden.  

 

NOOT 1: We gebruiken in het vervolg de term ‘het eigen oplossend vermogen’ als een samenvatting van de termen ´eigen 

kracht´, ´copingvaardigheden´ en ´zelfbeschikking´. 

NOOT 2: De oorspronkelijke naam van de methode is Solution-Focused Brief therapy (SFBT). In Nederland worden 

verschillende benamingen gebruikt waaronder Kortdurende Oplossingsgerichte therapie (KOT) en Oplossingsgerichte therapie 

(OT). Omdat in de eerste lijn het woord therapie wordt vermeden, is daar de term Kortdurende Oplossingsgerichte 

Hulpverlening (KOH) gebruikelijk en ook de term Oplossingsgericht Werken (OGW of OW). In deze tekst gebruiken we 

benaming Oplossingsgericht werken, met als afkorting OW, tenzij de inhoud om de oorspronkelijke benaming vraagt. De inhoud 

van de methode is daarbij telkens dezelfde, ongeacht de benaming. 

NOOT 3 : Waar in de tekst staat hij of zijn of een andere mannelijke persoonsvorm, wordt evenzeer bedoeld zij of haar of een 

andere vrouwelijke persoonsvorm.  

NOOT 4: In de tekst wordt ‘methode’ gebruikt om te verwijzen naar OW in zijn geheel. Daar waar ‘interventies’ in de tekst staat  

worden kleine methodische handelingen in woord of gebaar van de sociaal werker bedoeld.  

 

 

Spreiding 

Hoeveel mensen te kampen hebben met een verlies van probleemoplossend vermogen, is niet exact 

bekend. De volgende getallen geven een indicatie van het aantal mensen dat zichzelf niet meer in 

staat acht zijn problemen zelfstandig op te lossen en professionele hulp krijgt waarbij sociaal werkers 

betrokken zijn: AMW in 2009-2010 ruim 300.000 (MOgroep, 2012), Jeugdzorg in 2009 ruim 300.000 

cliënten (Kuunders, De Wilde & Zwikker, 2011), in de eerste helft van 2015 270.000 jongeren in 

Jeugdhulp (CBS, 2015), MEE tussen 2007 en 2012 jaarlijks 100.000 (MEE, 2012).  
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Gevolgen 

Demoralisatie heeft negatieve gevolgen voor het gevoel van eigenwaarde en voor het gevoel van 

waarde te kunnen zijn voor anderen; mensen ervaren dat zij een last voor anderen zijn en zelf niet iets 

positiefs bij te dragen hebben. Niet alleen de cliënt maar ook de directe omgeving die niet meer in 

staat is de cliënt te helpen, kan gevoelens van demoralisatie ervaren (Bouwkamp & De Vries, 1992).  

Een aantal gedemoraliseerde mensen isoleert zich, vermijdt hulp te zoeken en vereenzaamt. 

Daardoor kunnen de problemen zo groot worden dat de omgeving er teveel last van krijgt en de hulp 

van instanties inroept. Hiermee gaan (onnodige) kosten gepaard voor de samenleving. 

Het verlies van eigen probleemoplossend vermogen kan een uitstralingseffect hebben naar 

levensgebieden waar aanvankelijk geen problemen waren. Bijvoorbeeld: een echtscheiding met 

opvoedingsproblemen en schulden als gevolg. De cliënt kan daardoor vaak aanspraak maken op 

meerdere instanties en voorzieningen.  

Een ander gevolg van het verlies aan probleemoplossend vermogen kan zijn dat mensen een 

voortdurend appel op formele hulpverlening doen en dat zij daarvan afhankelijk worden. Niet 

onbelangrijk is dat deze mensen een ongelukkig leven leiden en dat hun talenten en vaardigheden 

onbenut blijven. 
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2. Beschrijving interventie 
 

 

2.1 Doelgroep  

 

Uiteindelijke doelgroep 

De doelgroep bestaat uit mensen die professionele hulp zoeken voor de problemen zoals die 

hierboven zijn omschreven en die zich niet meer in staat voelen deze problemen te hanteren.  

In de praktijk wordt OW ingezet bij veel van de mensen die zich bij het sociaal werk en elders in de 

eerstelijnshulpverlening aandienen. De methode wordt gebruikt bij individuele cliënten, bij (echt)paren, 

bij groepen cliënten en bij gezinnen of sociale netwerken. 

 

 

Intermediaire doelgroep 

Er is geen intermediaire doelgroep. 

 

 

Selectie van doelgroepen 

In principe kan voor elke cliënt gebruik worden gemaakt van OW. In de praktijk blijkt dat de volgende 

contra-indicaties gelden (De Vries, 2007 b). 

1. De cliënt vindt de werkwijze niet relevant voor zijn probleem en wil bijvoorbeeld verwezen 

worden naar een andere vorm van hulp. 

2. Praktische snelle hulp of dienstverlening in plaats van hulpverlening is als eerste vereist, 

bijvoorbeeld bij dreigende huisuitzetting. 

3. Waar persoonlijke en sociale hulpbronnen zo beperkt zijn − of ontbreken − dat het aangaan 

van een vertrouwensrelatie voorafgaat aan het stimuleren tot veranderen.  

 

 

2.2 Doel  

 

Hoofddoel 

Het hoofddoel van OW is: cliënten hebben  hun oplossend vermogen zodanig hersteld, dat zij in staat 

zijn om op hun eigen wijze en met hulp van mensen uit hun sociale context hun aanmeldproblemen 

om te bouwen naar een meer gewenste situatie. 

Of zij daarmee algemenere vaardigheden hebben ontwikkeld die hen helpen ook andere problemen 

het hoofd te bieden, is geen expliciet doel van de OW-hulpverlening. 

Subdoelen 

1. De cliënt weet wat hij wil: hij heeft inzicht in de door de hem gewenste toekomstige situatie.  

2. De cliënt weet hoe hij op eigen wijze kan bereiken wat hij wil: hij heeft inzicht in en toegang tot 

zijn interne en externe hulpbronnen. 

3. De cliënt heeft hoop dat hij kan bereiken wat hij wil: hij heeft zicht op wat hij wil en hoe de 

gewenste situatie binnen bereik ligt. Dat geeft hem hoop op een betere toekomst en motivatie 

om daaraan te blijven werken. 

4. De cliënt onderneemt zelfgekozen stappen om te bereiken wat hij wil:  hij maakt daadwerkelijk 

en op eigen wijze gebruik van zijn interne en externe hulpbronnen. 
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NOOT 5: 

• Interne hulpbronnen hebben betrekking op: 

• persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden  

• ervaringen, kennis en ideeën  

• normen en waarden, behoeften en wensen  

• persoonlijkheidskenmerken.  

Externe hulpbronnen hebben betrekking op: 

• de directe sociale context zoals: familie, vrienden, collegae, werkgever 

• materiële hulpbronnen zoals: inkomen, werk, huisvesting, scholing, het maatschappelijke netwerk: informele of 

formele instanties voor bijvoorbeeld welzijn, sport, cultuur, (geestelijke) gezondheidszorg. 

 

 

a. Aanpak 

 

Opzet van de interventie 

Oplossingsgericht werken wordt uitgevoerd in een aantal gesprekken. In die gesprekken volgt, 

ondersteunt, begeleidt en structureert de sociaal werker het proces van de cliënt om diens 

persoonlijke oplossende vermogen te helpen ontwikkelen. Dit doet hij door aandacht te besteden aan: 

• de probleempresentatie  

• de ontwikkeling van doelen  

• het vinden van positieve uitzonderingen  

• kleine veranderstappen  

• het monitoren van veranderingen.  

Verderop in deze beschrijving (zie Inhoud) wordt uitgelegd hoe de sociaal werker dit precies doet.  

Het aantal gesprekken en de duur van de gesprekken kunnen sterk variëren. Dat is afhankelijk van de 

mogelijkheden van de cliënt en de aard en ernst van de problemen. Soms voldoet één gesprek, 

gemiddeld zijn er drie tot zes gesprekken nodig. Het traject kan ook langer duren. Een OW-traject 

duurt ‘niet één sessie meer dan de cliënt wenselijk en nodig acht. Elk gesprek moet worden gevoerd 

alsof het het laatste is.’ (De Shazer (2008), geciteerd door BRIEF, 2008). De duur van de 

oplossingsgerichte trajecten met cliënten is gemiddeld korter dan bij andere vormen van 

hulpverlening, terwijl de frequentie van de gesprekken lager is en het positieve effect gelijk (Stams, 

Dekovic, Buist & De Vries, 2006; Knekt, Lindfors e.a., 2008; Beyebach, 2014). 

 

 

Locatie en uitvoerders 

Oplossingsgericht Werken (OW) kan op allerlei plaatsen worden uitgevoerd, mits de locatie een 

aandachtig gesprek mogelijk maakt. Oplossingsgerichte gesprekken worden gevoerd via de telefoon 

en sociale media, in klaslokalen, bij mensen thuis, aan ziekenhuisbedden en vaak in gesprekkamers 

van hulpverleningsinstanties. 

 

OW wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werkers, schoolmaatschappelijk 

werkers, MEE-medewerkers, wijkverpleegkundigen, wijkgerichte werkers, bedrijfsmaatschappelijk 

werkers, pedagogisch werkers, jeugdsociaal werkers, jeugdbeschermers, medewerkers van CJG, 

artsen, praktijkondersteuners, ouderenwerkers, schuldhulpverleners, leerlingbegeleiders, coaches en 

counselors.  
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Inhoud van de interventie 

Uitgangspunten 

Centrale uitgangspunten voor Oplossingsgericht werken zijn (De Shazer & Dolan, 2009; De Jong & 

Kim Berg, 2015):  

• Repareer niet wat niet stuk is: als cliënten zeggen dat iets een probleem is, is het dat, en als 

zij zeggen dat het dat niet (meer) is, dan is het dat niet (meer). 

• Als iets werkt, doe het dan vaker: de cliënt onderzoekt wat werkt en hoe hij dat meer in 

praktijk kan brengen. 

• Als iets niet werkt, stop ermee en doe iets anders. 

• Kleine stapjes kunnen tot grote veranderingen leiden.  

• Geen enkel probleem is er altijd, veranderingen zijn onvermijdelijk.  

• De toekomst is maakbaar en onderhandelbaar. Mensen zitten niet vast aan gedragingen die 

bepaald worden door het verleden, sociale status, cultuur of psychische diagnose. De 

toekomst is een hoopgevende plek. Mensen kunnen hun eigen koers daar naartoe bepalen.  

• De taal van probleembeschrijvingen (problem talk) is een andere dan die van de 

oplossingsbeschrijvingen (solution talk). Gesprekken over problemen zijn meestal gericht op 

het verleden. Dit wekt vaak de suggestie dat de problemen − of de cliënt zelf − niet of met veel 

moeite te veranderen zijn. De taal van oplossingen is positiever, hoopvoller meer gericht op 

de toekomst en op mogelijkheden. Dit benadrukt de veranderbaarheid van problemen.  

 

De kern van OW is het samen met de cliënt construeren van oplossingen (De Jong & Kim Berg, 

2015). Om dit te illustreren wordt vaak het verschil tussen problem talk en solution talk aangegeven, 

waarbij OW werkt met solution talk.  

• Problem Talk bestaat uit: 

o het analyseren van het probleem  

o zoeken naar het hoe en waarom  

o het analyseren van oorzaken en gevolgen  

o het construeren van interventies en taken om dat probleem op te lossen.  

De sociaal werker heeft de leiding en is de expert met betrekking tot probleemanalyse, doelbepaling 

en behandelingsinterventies. 

• Solution Talk doet al het bovenstaande niet, maar is gericht op het zicht krijgen op de eigen 

kracht van de cliënt door na te gaan: 

o wat er goed gaat  

o wat hij al min of meer succesvol gedaan heeft  

o wat hij zich als nabije toekomst wenst  

o welke doelen hij daarvoor kan stellen  

o welke (kleine) stappen hij kan gaan nemen in die richting  

o wie hem daar eventueel bij kan helpen.  

Solution talk kenmerkt zich door andere bewoordingen/taal dan Problem talk. Zo stimuleert de sociaal 

werker de cliënt om anders tegen zijn problemen aan te kijken en zijn eigen oplossingen te vinden. 

Het praten over problemen gebeurt alleen als de cliënt dat als helpend ervaart.  

 

Vijf oplossingsgerichte kernactiviteiten 

In grote lijnen omvat OW de volgende vijf kernactiviteiten, die tevens structuur geven aan de 

gesprekken.  

1. Probleempresentatie en onderzoek naar de perceptie 

2. Ontwikkeling van doelen op basis van de gewenste situatie 

3. Vinden van uitzonderingen 

4. Formuleren van een volgende stap  

5. Monitoren van de vooruitgang.  
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1. Probleempresentatie en perceptieonderzoek. 

Zoals gebruikelijk vindt er in het eerste contact een kennismaking plaats. Er wordt in de regel 

informatie uitgewisseld over het kader van de hulpverlening. Bovendien opent de Oplossingsgerichte 

werker met een vraag die het kader van de cliënt duidelijk maakt: ‘Wat zou u willen bereiken met dit 

gesprek?’ Veelal wil de cliënt praten over zijn probleem. De sociaal werker neemt deze problemen en 

zorgen serieus. Waar en wanneer dat kan, verlegt hij echter de aandacht − met respect voor wat de 

cliënt vertelt − naar wat de cliënt voor zijn problemen en zorgen in de plaats wil. Hij vraagt naar 

positieve elementen en naar welke vooruitgang er is. Dit doet hij onder andere met behulp van 

zogenaamde copingvragen: ‘Hoe heeft  u het volgehouden?’ ‘Wie heeft geholpen en hoe hielp dat?’, 

et cetera. Cliënt en sociaal werker ontdekken zo niet alleen hoe het probleem de cliënt beïnvloedt, 

naar voren komt ook wat er al geprobeerd is, met welk succes en welke veerkracht, 

doorzettingsvermogen en betrokkenheid daaruit spreken. Al die positieve aspecten zijn reden om de 

cliënt te waarderen en te complimenteren. Maar wat belangrijker is: de perceptie van de cliënt 

verschuift van het probleem naar een positieve richting. Voor zowel de sociaal werker als de cliënt 

geldt dat het zien en analyseren van de inzet en de dingen die goed gegaan zijn hoop en vertrouwen 

geven voor de huidige hulpverlening en voor de toekomst.  

 

2.  Ontwikkeling van doelen op basis van de gewenste situatie 

De sociaal werker helpt de cliënt zich een gewenste toekomst voor te stellen. Bijvoorbeeld door bij 

klachten te vragen: ‘Hoe is dit een probleem voor u?’ en: ‘Wat zou u anders willen, in plaats van deze 

situatie?’ Vervolgens kan hij de vraag stellen: ‘Wat zou u anders doen als dat bereikt is?’ De cliënt kan 

dan concrete, gedragsmatige en observeerbare activiteiten formuleren die passen in zijn leven en 

relaties. Ditzelfde kan ook op andere manieren. Het handboek bespreekt diverse manieren waaronder  

de zogenaamde schaalvraag, een door sociaal werkers veel gebruikte techniek. Hierbij geeft de cliënt 

op een schaal van 0-10 zijn huidige positie ten aanzien van het probleem weer en vervolgens 

waarnaar hij wil streven en wat hij dan anders doet.  

 

3.  Vinden van uitzonderingen en hulpbronnen 

Vervolgens wordt gekeken naar die momenten in het leven van de cliënt waarop onderdelen van het 

gevonden doel al aanwezig waren: de zogenaamde positieve uitzonderingen. Deze uitzonderingen 

worden nauwkeurig uitgelicht, zodat de cliënt een helder idee krijgt van wat hij deed om ze tot stand te 

brengen. Ook wordt hij zich zo bewust van wat voor hem eerder in zijn leven werkte en wie of wat hem 

daarbij hielp. Mocht de cliënt dit nog niet kunnen benoemen, dan staat de sociaal werker een set van 

observatieopdrachten ter beschikking als suggestie. Bijvoorbeeld: ‘Wilt u komende week opletten wie 

wat precies doet op die betere momenten?’ Of: ‘Wilt u komende week opletten hoe vaak het iets beter 

gaat?’. 

Een sprekend praktijkvoorbeeld waaruit duidelijk wordt hoe dit kan werken staat in bijlage 4. 

 

4.  Formuleren van een volgende stap 

Vervolgens gaat het erom dat de cliënt keuzes kan maken richting de gewenste situatie, om daarmee 

ander gedrag te ontwikkelen. Dat kan zijn: meer doen van wat bij de positieve uitzonderingen bleek te 

werken. Ook kan de cliënt via het formuleren van een gewenste verbetering van de situatie zicht 

krijgen op een te zetten stapje in die gewenste richting. In deze fase is de cliënt actief in het 

onderzoeken en toepassen van mogelijke oplossingen in het dagelijks leven.  

 

5. Monitoren van de vooruitgang  

In de vervolggesprekken wordt de probleempresentatie vervangen door de taak van het monitoren 

van de vooruitgang. Elk volgende gesprek begint met een vraag als: ‘Wat is er beter?’. Het nodigt de 

cliënt uit om te focussen op positieve veranderingen die hebben plaatsgevonden. Deze worden 

daarna grondig geanalyseerd op effect, op hoe de cliënt ze heeft bewerkstelligd heeft en op hoe 

anderen daarop reageerden. Soms zal de werker vragen: ‘Wat is er nog meer anders?’. Dit om de 

kleinste veranderingen ook in andere levensgebieden naar voren te halen. Hierdoor wordt de cliënt 

zich bewust van de hulpbronnen die hij heeft gebruikt en welke eigenschappen en vaardigheden 
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daaruit duidelijk worden. Geloof in eigen kunnen en vertrouwen in eigen kracht zullen daardoor 

toenemen. Daarna wordt gekeken welke volgende stap of nieuw doel de cliënt heeft voor de komende 

tijd.  

 

De sociaal werker monitort wat de cliënt vindt van de hulp door middel van evaluatievragen. Als de 

sociaal werker bijvoorbeeld  twijfelt of zijn hulp helpend is, dan zal hij de cliënt om zijn mening vragen. 

Bijvoorbeeld: ‘Helpt dit gesprek je tot nu toe?’, ‘Wat helpt er?’ en ‘Wat kan er beter helpen?’. 

Een praktijkvoorbeeld hiervan staat in bijlage 4. 

 

De meeste cliënten sluiten de hulpverlening af als zij het gevoel en de ervaring hebben dat zij het 

probleem goed genoeg kunnen hanteren; kortom als hun probleemoplossend vermogen voldoende is. 

Zij hoeven dan niet perse het gevoel te hebben dat hun probleem al helemaal opgelost is. Het komt 

vaak voor dat de sociaal werker niet achteraf te horen krijgt wat de precieze oplossingen en resultaten 

waren. Dat heeft meerdere redenen. Het ligt in het karakter van het Oplossingsgerichte gesprek, dat. 

oplossingen geheel cliënts eigen werk zijn. Cliënten kúnnen vaak niet precies vertellen wat er nu 

geholpen heeft. Een uitgebreid gesprek daarover is vaak voor hen niet interessant. Ze hebben de hulp 

dan al afgesloten.  

 

We merken hierbij op dat het handboek spreekt van fasen, maar dat er in de praktijk geen vaste 

gespreksvolgorde is waarin de kernactiviteiten plaats vinden. De sociaal werker volgt de cliënt in hoe 

en wat deze vertelt. Welke kernactiviteit of andere interventie de sociaal werker inzet, hangt af van 

reacties van de cliënt en van het doel van het gesprek. 

 

Oplossingsgerichte vraagtechnieken 

OW gaat vooral over veel vragen stellen aan de cliënt. Solution Talk is de kunst van gerichte open 

vragen stellen. Vragen die de cliënt helpen zichzelf verder te verduidelijken, ook voor zichzelf. Open 

vragen zijn het krachtigste instrument van de oplossingsgerichte methodiek naast nog andere 

interventies. Belangrijke zijn: veel erkenning geven aan de ervaringen, de veerkracht en de perceptie 

van de cliënt, veel waarderen en complimenteren. De meest gebruikte interventies zijn de volgende, 

waarbij Gingerich & Peterson (2013) de eerste zes als de kern van de oplossingsgerichte technieken 

zien. 

• Doelvragen, zodat de cliënt goed geformuleerde, specifieke doelen construeert. 

• Schaalvragen, zodat de cliënt gewenste toekomst, vooruitgang, vertrouwen of motivatie 

visualiseert en bespreekt. 

• Uitzonderingsvragen, zodat de cliënt ontdekt wanneer een probleem er niet of minder is en 

hoe dat gebeurt. 

• Welgemeende complimenten: indirecte complimenten en waarderende reacties (in 

vraagvorm) zodat de cliënt meer zicht krijgt op zijn competenties. 

• Kleine stap: vragen naar het wat en hoe van de door de cliënt te formuleren eerste stap. 

• Wondervraag: zodat de cliënt via de gewenste toekomst het proces naar doelformulering 

inzet.  

En verder:  

• Copingvragen, zodat de cliënt zijn veerkracht en overlevingsstrategieën ontdekt. 

• Positief re-labelen en positieve vooronderstellingen, zodat de cliënt gebeurtenissen en gedrag 

van meerdere kanten bekijkt. 

• Competentievragen, zodat de cliënt zijn competenties zelf meer in het licht zet. 

• Relatievragen, zodat de cliënt de rol en ideeën van belangrijke anderen in de oplossing 

betrekt. 

• Concretiseringsvragen, zodat de cliënt ontdekt welke informatie en mogelijkheden besloten 

liggen in de details. 

• Normaliseren, zodat de cliënt het probleem tot een meer hanteerbare omvang terugbrengt. 

• Vragen voor de ‘klagertypische relatie’, zodat de cliënt een hulpvraag voor zichzelf kan 

ontwikkelen, zie pag. 13. 
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• Vragen voor de ‘bezoekertypische relatie’, zodat de cliënt kan ontdekken hoe hij de hulp voor 

zichzelf kan benutten, zie pag. 13. 

• Monitoringvragen, zodat de cliënt de vooruitgang en hoe die is bereikt in kaart brengt. 

• Evaluatievragen, om na te gaan hoe de cliënt de hulp ervaart. 

• Afsluitingsvragen, zodat de cliënt zich het succes toe-eigent en acties bij terugval benoemt. 

Deze vragen zijn alle uitgewerkt in het handboek. Ze staan tevens overzichtelijk gerangschikt in het 

veel geraadpleegde boek Oplossingsgerichte Vragen van F. Bannink (2006b). 

 

Probleem of beperking  

Een belangrijk onderscheid dat een OW- traject bepaalt, is dat tussen probleem en beperking.  

• Onder een probleem wordt verstaan: een moeilijkheid waar een oplossing voor denkbaar is en 

waar de cliënt zelf invloed op kan hebben.  

• Onder een beperking wordt verstaan: een situatie waar geen oplossing voor denkbaar is of 

waar de cliënt zelf geen invloed op kan hebben. Er zijn bijvoorbeeld cliënten die 

uitzonderingen op wettelijke regels willen. Ook verstandelijke en lichamelijke beperkingen 

kunnen begrenzen wat er te veranderen valt. Bij een beperking is, met andere woorden, 

sprake van onvoldoende beschikbare interne of externe hulpbronnen, zoals intelligentie, en bij 

een zeer beperkt sociaal netwerk of een vorm van autisme. 

Dit onderscheid is uiterst zinnig voor de sociaal werker, omdat er nogal wat hulpvragen komen die 

direct of indirect te maken hebben met (im)materiële beperkingen. Hulpverlening waarin beperkingen 

een rol spelen, vragen om specifieke aanpassingen. Daarvan is de kern: het bespreken met de cliënt 

dat het veranderen van een beperking onmogelijk is en wat dat betekent voor hem. Vervolgens kan de 

hulpverlener de cliënt vragen welk ander doel hij in verband met zijn hulpvraag zinvol acht. Vindt hij 

zo’n doel, bijvoorbeeld het accepteren of beter leren omgaan met de beperking, dan kan het verdere 

hulpverleningsproces in gang gezet worden. In multiprobleemgezinnen is vaak sprake van een 

combinatie van problemen en beperkingen. 

 

De werkrelatie en de houding van de sociaal werker 

De kwaliteit van de werkrelatie of alliantie is een belangrijke voorspeller van effectieve hulpverlening 

(Lambert, 2013, Wampold & Imel, 2015). De Oplossingsgerichte werkwijze voor het verkrijgen van 

een goede alliantie waarin sprake is van een vertrouwensrelatie, wordt hieronder beschreven.  

 

In de Oplossingsgerichte methode wordt de alliantie of werkrelatie omschreven als co-operatief. De 

Oplossingsgerichte sociaal werker besteedt veel aandacht aan het creëren van een open 

samenwerkingsverband waar twee gelijkwaardige partners hun specifieke expertise inbrengen: de 

sociaal werker zijn expertise in het hanteren van het proces van de hulpverlening, de cliënt de zijne in 

het maken van inhoudelijke keuzes, het stellen van eigen doelen en het zetten van zelfgekozen 

stappen. Alle drie elementen van de werkrelatie (Bordin, 1979), waaronder de vertrouwensband, 

krijgen de aandacht die nodig is.  

Bij OW staan de inzichten en ervaringen van de cliënt centraal. Daarom is het van belang dat de 

sociaal werker de houding van ‘niet weten’ praktiseert (Anderson & Goolishian, 1992). Daarmee wordt 

bedoeld dat de sociaal werker een authentieke nieuwsgierigheid naar de ervaringen, perceptie, 

toekomstwensen en handelwijzen van de cliënt heeft. Hij wil meer weten over wat de cliënt te berde 

brengt. Hij is niet bezig met het overbrengen van zijn kennis of zijn mening. De houding straalt 

impliciet en expliciet een groot respect uit voor de eigenheid en zelfbeschikking van mensen.  

  

In het sociaal werk is de persoonlijke, transparante werkrelatie een wezenlijk kenmerk. Dat vraagt een 

congruente houding waarin de werker op een persoonlijke manier uiting geeft aan die ideeën en 

gevoelens die voor het onderhouden van de relatie en het opbouwen van oplossingen nodig zijn 

(Isebaert, 2007; De Vries, 2008).  

 

De sociaal werker stelt de werkrelatie expliciet aan de orde als de cliënt signalen geeft dat er iets niet 

goed verloopt en zet hiervoor onderstaand model in. Daarnaast monitort de sociaal werker de relatie 
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 Mandaat 

  

regelmatig door middel van evaluatievragen. Op geleide van signalen van de cliënt past de sociaal 

werker zijn gedrag aan.  

 

Drie typen (werk)relatie  

Het handboek onderscheidt drie typen relaties die tussen cliënt en sociaal werker kunnen bestaan op 

enig moment: de klanttypische relatie, de klagertypische relatie en de bezoekertypische relatie. Dit 

onderscheid is van aanzienlijk belang voor de effectiviteit van de hulp, omdat het de sociaal werker 

toont welk mandaat (= bevoegdheid) hij  krijgt van de cliënt om te helpen (Stolk & Brandenburg, 2011; 

Mintjes, Boeckhorst & Hutschemaekers, 2010). Het mandaat dat de sociaal werker krijgt, bepaalt 

welke kernactiviteiten en technieken de sociaal werker zinvol kan toepassen en op welke wijze. Hoe 

meer de sociaal werker zich bewust is van het type werkrelatie op enig moment, des te beter hij het 

gesprek in goede banen kan leiden voor de cliënt.  

 

Interactie- en samenwerkingstypologie bij Oplossingsgericht hulpverlenen 

 

 

 

    

nee      nee 

 

 

 nee      nee 

        

            

   ja      ja 

 

(Joosen & Van der Vaart, 2014) 

 

 

 De bezoekertypische relatie: de cliënt heeft geen hulpvraag en ziet zichzelf niet als deel van 

een probleem of van een oplossing. Dus heeft de sociaal werker geen mandaat om hem te helpen. 

Men kan hier denken aan gestuurde cliënten, aan gedwongen hulpverlening, aan cliënten vanuit 

outreachend werk. Deze cliënten worden meestal als ongemotiveerd ervaren. De sociaal werker zal in 

deze situatie vooral gebruik maken van kernactiviteit 1 (perceptieonderzoek) en de vraagtechnieken 

die daarbij passen. 

 De klagertypische relatie: hier ervaart de cliënt wel een probleem en heeft hij wel een 

hulpvraag, maar hij ziet zichzelf niet als deel van de oplossing. Er is dus geen werkbare hulpvraag en 

het mandaat om te helpen is beperkt. Men kan hierbij denken aan burenruzies, langdurige 

relatieproblemen, opvoedingsproblemen, verstoorde werkverhoudingen, conflicten met 

maatschappelijke voorzieningen, et cetera. Vaak is het ervaren probleem iemand die of iets dat men 

niet veranderen kan en men kan of wil dit niet accepteren. De sociaal werker zal in deze situatie 

vooral gebruik maken van kernactiviteit 1 (perceptieonderzoek), 3 (vinden van uitzonderingen) en 

mogelijk 2 (formuleren van doelen) en de vraagtechnieken die daarbij passen. 

 De klanttypische relatie: hier heeft de cliënt een probleem en hij ziet zichzelf als deel van de 

oplossing. Er is dus een werkbare hulpvraag; de cliënt geeft de sociaal werker het mandaat hem te 

Probleem of 

beperking ? 

Beperking Probleem 

Bezoekertypisch

e interactie Hulpvraag  Hulpvraag  

Klagertypisch

e interactie 

Werkbare 

hulpvraag 

Werkbare 

hulpvraag 

Klanttypische 
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helpen bij het vinden van oplossingen. De sociaal werker zal in deze situatie gebruik maken van 

kernactiviteit 1 tot en met 5 en de vraagtechnieken die daarbij passen. 

 

Bij klagertypische en bezoekertypische relaties wordt ingezet op het creëren van een context waarin 

de werkrelatie kan veranderen. In het handboek staan richtlijnen en vragen om respectvol met deze 

verschillende relationele situaties om te gaan.  

 

Een praktijkvoorbeeld waaruit goed blijkt wat een bezoekertypische interactie is, staat in bijlage 4. 

 

 

b. Ontwikkelgeschiedenis  

 

De Solution Focused Brief Therapy (SFBT) is ontwikkeld door het Brief Family Therapy Center in 

Milwaukee (BFTC). Daar kwam eind jaren zeventig een groep (voornamelijk gezins-)sociaal werkers 

bij elkaar die ontevreden waren met hun toenmalige praktijk. Zij waren geïnspireerd door de 

ongewone en succesvolle manier van werken van Milton Erickson en de denkwijzen van onder andere 

het Mental Research Institute in Palo Alto, waar mensen als Weakland, Watzlawick en Haley deel van 

uitmaakten. Het BFTC bestond behalve uit social workers ook uit onderzoekers (Lipchik, Derks, 

Lacourt & Nunnally, 2012). Steve De Shazer en Insoo Kim Berg, beide social workers, werden het 

bekendst vanwege hun artikelen en boeken.  

 

SFBT of OW is ontwikkeld op basis van empirisch onderzoek. Het team van het BFTC ontwikkelde de 

methodiek tussen 1987 en 1984 uit systematisch klinisch onderzoek van werkwijzen en resultaten. 

Aanvankelijk aan de hand van live observaties door collega’s in dezelfde ruimte. Later werkte men 

met een one-way screen, met analyses van video-opnamen en effectonderzoeken. De invloed van de 

hulpverlener op de cliënt werd steeds duidelijker begrepen, evenals de invloed van taal en interactie. 

Het gesprek werd steeds meer gezien als een gezamenlijke co-constructie en de taak van de 

hulpverlener als ‘cooperating with how the client cooperates’ (De Shazer, 1991). Keerpunt bleek de 

ontdekking dat de veranderingen die cliënten in de vervolgsessies rapporteerden weinig te doen 

hadden met hoe zij hun problemen naar voren hadden gebracht (De Shazer, 2008, Keys to Solutions 

in Brief Therapy p. 147). Concepten als ‘wat niet hoeft te veranderen’, uitzondering, ‘solution talk’ en 

‘hulpbronnen’ kwamen centraal te staan. 

Begin jaren negentig verschenen er effectonderzoeken, procesonderzoeken en onderzoeken naar de 

werking van de verschillende technieken. Het Handbook of Solution Focused Brief Therapy (Miller, 

Hubble & Duncan, 1996) gaf een eerste overzicht van de theoretische fundering, 

toepassingsgebieden en empirisch onderzoek. Vanaf de jaren negentig zijn er vele artikelen en 

onderzoeken losgekomen. MacDonald (2007) registreerde de laatste jaren meer dan 2.300 publicaties 

per jaar. Er wordt (cumulatief) onderzoek gedaan naar de aard en werking van Solution Talk (zie 

bijlage 1). De diverse technieken worden verder onderzocht op hun effect, evenals de toepassingen 

bij diverse problemen, toepassingsgebieden en doelgroepen. Het laatst verschenen overzicht van de 

stand van zaken met betrekking tot onder andere het ontwikkelen van een handleiding voor 

behandeling (treatment manual), reviews van onderzoek, toepassingsgebieden en vernieuwende 

praktijk verscheen in 2012 ( Franklin, Trepper, Gingerich & Collum). 

 

Oplossingsgericht werken sluit goed aan bij de op ‘eigen kracht’ en zelfregie gerichte ontwikkelingen 

in het sociaal werk (Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl), bij de generalistische manier van werken in het 

sociaal werk en bij de waarden van maatschappelijk werkers (De Vries, 2007).  

 

 

Buitenlandse interventie 

De Shazer en Kim Berg gaven vanaf eind jaren negentig opleidingen en workshops in Nederland. Het 

eerste Nederlandse boek over OW verscheen in 1999 (Cladder, 1999). De eerste versie van het 
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Handboek verscheen in 2001 (De Jong & Kim Berg). In 2002 werd de methode in het maatschappelijk 

werk geïntroduceerd (De Vries, 2002). 

 

De methode is inmiddels wijd verspreid in de eerste, tweede en derde lijn in Nederland. Er zijn 

tientallen boeken en talloze artikelen van Nederlandse auteurs verschenen (zie literatuurlijst). De 

auteurs beschrijven de Nederlandse situatie en de daaraan aangepaste methode.   

 

Met betrekking tot het generalistisch werken in het sociaal werk zijn er aanpassingen gemaakt, 

bijvoorbeeld de volgende. 

• Feedbackpauze. In het handboek wordt aan het eind van het gesprek een pauze ingelast 

waarin de sociaal werker zijn feedback aan de cliënt formuleert. Die bestaat uit een aantal 

complimenten en een ‘advies’ dat meestal is: doorgaan met wat werkte. Deze feedbackpauze 

blijkt bijvoorbeeld door maatschappelijk werkers in de praktijk niet gebruikt te worden (De 

Vries, 2007 b). In Nederlandse boeken voor de eerste lijn (Joosen & Van der Vaart, 2014) is 

het dan ook verdwenen. Onderzoek van het Londense instituut BRIEF in 2010 leidde tot deze 

zelfde aanpassing (Franklin e.a., 2012). 

• Oplossingsgericht sturen. In principe stuurt de oplossingsgerichte werker de cliënt niet. Toch 

is dit concept – ontwikkeld door Schlundt, Bodien & Visser (2008) – bruikbaar in het sociaal 

werk. Er zijn veel situaties waarin de cliënt aan bepaalde voorwaarden moet voldoen 

(onvrijwillige of gedwongen hulpverlening) waarbij de sociaal werker het mandaat heeft om dat 

doel op te leggen aan de cliënten. Het is een manier om de cliënt te activeren en te motiveren 

om zelf invulling te geven aan door anderen opgelegde doelen. Omdat dit nogal eens 

voorkomt in de eerste lijn, bijvoorbeeld bij schuldsanering, gebruiken sociaal werkers dit 

element als variatie binnen het Oplossingsgericht werken (Joosen & Van der Vaart, 2014). 

 

2.5 Vergelijkbare interventies in Nederland uitgevoerd 

 

Motivational Interviewing kan worden gezien als een oplossingsgerichte methode. In het Nederlands 

heet deze aanpak motiverende gespreksvoering. Motiverende gespreksvoering is ontstaan als 

methode om cliënten te motiveren hulpverlening te zoeken en is inmiddels een complete vorm van 

hulpverlening. Uit onderzoek blijkt dat motiverende gespreksvoering effectief is bij allerlei 

verslavingen. Er zijn indicaties dat het ook bij depressie, angststoornissen en opvoedingsproblemen 

werkt (zie: www.nji.nl/watwerkt.)  

 

 

Overeenkomsten en verschillen 

Lewis & Osborn (2004) bespreken uitgebreid de overeenkomsten en verschillen tussen 

Oplossingsgericht werken en Motiverende gespreksvoering. Zij zien de volgende overeenkomsten. 

• Beiden zijn niet probleemgericht maar benadrukken de sterke kanten van de cliënten. 

• Beiden zijn cliëntgericht − zoeken naar wat werkt voor de cliënt − en stemmen het methodisch 

handelen daarop af. 

• Co-operatie en co-constructie zijn centrale begrippen waar het de werkrelatie betreft. 

• Weerstand wordt gezien als het resultaat van een verstoorde werkrelatie.  

•  Veranderingen vinden eerder plaats wanneer de doelen en acties passen bij de motivatie van 

de cliënt. 

 

Bartelink (2013) vat de verschillen als volgt samen.  

• De al dan niet gezamenlijke constructie van oplossingen: OW gaat ervan uit dat de realiteit 

geconstrueerd kan worden door interactie tussen hulpverlener en cliënt. Bij Motiverende 

gespreksvoering neemt de hulpverlener meer het perspectief van de cliënt over en is het 

minder een kwestie van gezamenlijk construeren. 

http://www.nji.nl/watwerkt
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• Het veranderingsmodel: Motiverende gespreksvoering maakt gebruik van een expliciet 

gedefinieerd veranderingsmodel. Hoewel OW strategieën aanbiedt die nieuwe mogelijkheden 

en verandering van perspectief ondersteunen, volgt het geen veranderingsmodel. 

• Methoden om verandering te bewerkstelligen: Motiverende gespreksvoering focust op het 

motivatiestadium waarin de cliënt verkeert, waar OW zich richt op het vinden van mogelijke 

uitzonderingen. Motiverende gespreksvoering zoekt naar verschillen tussen het huidige 

gedrag en het ideale gedrag, waar OW zoekt naar uitzonderingen op het probleem om de 

werkzame factoren voor de cliënt te versterken.  

• Mate van directief zijn: Motiverende gespreksvoering is directief in de benodigde verandering 

en probeert de intrinsieke motivatie te versterken, waar OW meer de nadruk legt op de 

voorkeur voor verandering van de cliënt en het samen met de cliënt stellen van doelen en 

bedenken van oplossingen. Oplossingsgericht werken is meer gericht op hoe een cliënt kan 

veranderen en welke stappen hij daarvoor kan ondernemen, terwijl Motiverende 

gespreksvoering meer gericht is op de motivatie, het ‘waarom’ van veranderen. 

• De focus op heden of toekomst: Motiverende gespreksvoering is gericht op het heden, terwijl 

Oplossingsgericht werken zowel op het heden als de toekomst georiënteerd is. 

• Het gebruik van reflectie: OW maakt gebruik van reflectie, zonder een van tevoren bepaald 

doel, bestemming of eindresultaat in gedachten. De hulpverlener fungeert daarbij als model 

voor de cliënt, om hem te stimuleren zelf ook te reflecteren. Bij Motiverende gespreksvoering 

ligt de verantwoordelijkheid voor reflectie bij de hulpverlener. Bij OW is reflectie een doel op 

zich, terwijl dit bij Motiverende gespreksvoering niet het geval is (Lewis & Osborn, 2004). 

 

 

Toegevoegde waarde 

Het is niet bekend welke toegevoegde waarde de twee methoden in de praktijk van de sociaal werker 

hebben ten opzichte van elkaar. 
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3. Onderbouwing  
 

Oorzaken 

Oplossingsgericht werken richt zich niet op het hoe en waarom problemen ontstaan. Oorzaken als  

vergrote draaglast, probleemverleden, beperking en pathologie krijgen slechts aandacht voor zover ze 

voor de cliënt belangrijk zijn. In dat geval luistert de oplossingsgerichte hulpverlener ernaar, bevraagt 

de cliënt op zijn perceptie en copinggedrag en geeft erkenning voor de ervaringen. Zodra dat mogelijk 

en wenselijk is, richt de hulpverlener zijn interventies vervolgens op het construeren van oplossingen. 

In zoverre problemen en hun oorzaken beperkende effecten hebben op het uitvoeren van 

oplossingen, komen deze vanzelf ter sprake bij het construeren ervan.  

De Jong & Kim Berg (2015) beschrijven hoe cliënten in problemen:  

1) zich vooral bezig houden met het probleem en de mogelijke oorzaken  

2) het zicht op en/of de beschikking over interne of externe hulpbronnen verloren hebben  

3) de hoop (grotendeels) verloren hebben dat de huidige situatie in een meer gewenste 

    toekomst kan veranderen  

4) hun aanwezige interne of externe hulpbronnen onvoldoende gebruiken. 

OW houdt zich bezig met deze vier factoren.  

 

Schema 1 geeft een overzicht van de samenhang tussen problemen, oorzaken en doelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleem, samenhangende oorzaken en doelen. 

Oorzaak:  

Cliënt heeft onvoldoende 

zicht op hulpbronnen. 

Probleem: 

De cliënt ervaart een probleem en 

heeft te weinig oplossend 

vermogen om de situatie zelf naar 

tevredenheid te veranderen. 

Oorzaak:  

Cliënt heeft te veel focus 

op probleem en oorzaak en 

te weinig op een gewenste 

toekomst. 

Oorzaak:  

Cliënt heeft hoop en 

vertrouwen in positieve 

verandering verloren. 

Oorzaak:  

Cliënt gebruikt 

hulpbronnen onvoldoende. 

Hoofddoel: Cliënt heeft zijn oplossend vermogen zodanig hersteld dat hij op eigen wijze de gewenste situatie naar 

tevredenheid kan bereiken. 

Subdoel:  
De cliënt weet wat hij wil. 

Subdoel: 

De cliënt weet hoe te 

bereiken wat hij wil. 

Subdoel: 

De cliënt heeft hoop te 

kunnen bereiken wat hij wil.  

Subdoel: 

De cliënt zet stappen om 

te bereiken wat hij wil.  
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Verantwoording 

Over de vraag wat de werkingsmechanismen zouden kunnen zijn, bestaat nog geen duidelijke 

consensus tussen verschillende onderzoekers. Dit geldt overigens voor veel methodes en procedures 

in de psychotherapie en het sociaal werk. Er zijn verschillende hypotheses voor de verklaring van de 

werkzaamheid van het OW.  

De Oplossingsgerichte visie op de complexe realiteit van menselijke problemen wordt weerspiegeld in 

haar ontwikkelingsweg (zie H 2) . We bespreken verder de drie onderbouwende theorieën en tenslotte 

hoe de OW aanpak de vier subdoelen realiseert.  

 

Complexiteit 

Het OW beziet de situaties van mensen die problemen hebben als complexe sociale situaties. 

Mensen wisselen voortdurend onderling informatie uit en ieder individu geeft daarbij voortdurend 

eigen betekenissen en interpretaties aan die informatie. Vanuit deze subjectieve betekenisverlening 

reageren betrokkenen op elkaar. In systeemtheoretische termen wordt dit beschouwd als 

terugkoppelingen. Die zijn op hun beurt ook weer subjectief en multi-interpretabel. Complexe 

intermenselijke situaties kennen in deze denkwijze een non-lineaire of circulaire causaliteit 

(Watzlawick, Beavin & Jackson, 1970). Hypotheses over de werkingsmechanismen van OW zijn 

gebaseerd op dit denken in termen van circulaire, complexe causaliteit. Er hoeft geen lineair verband 

te zijn tussen probleem en oplossing. Oplossingen worden gevonden in een (door de sociaal werker 

geleide) interactie die anders is dan gewoonlijk, waarin de cliënt andere betekenissen verleent en 

nieuwe zienswijzen ontwikkelt.  

 

Onderbouwende theorieën 

 

1. Sociaal constructivisme 

Parton & O’Byme stellen in ‘Social Work, een constructivistische benadering’ (2007) dat kennis niet 

een objectief bestaands iets is dat ontdekt kan worden. Het is iets dat ontwikkeld, geconstrueerd wordt 

door de interactie tussen mensen, ingebed in culturele en maatschappelijke achtergronden. Het is niet 

het interne proces van een individu dat kennis genereert maar het sociale proces van communicatie 

tussen mensen. Deze sociale constructie van de werkelijkheid betekent dat zogenaamde realiteiten 

als problemen, zelfbeeld, verleden en toekomst veranderbaar en onderhandelbaar zijn: nieuwe 

kennis, inzichten en verandering kunnen geconstrueerd worden in een interactie tussen mensen. ‘De 

primaire rol van de constructivistisch georiënteerde sociaal werker is daarom … het vaardig gebruiken 

van taal om in een therapeutische dialoog te blijven totdat het probleem oplost.’ (Greene, Lee & 

Hoffpauir, 2005). Daarbij wordt de cliënt betrokken in een andere gedachtegang met een ander 

perspectief en in andere bewoordingen/taal dan die welke hij heeft wanneer hij in zichzelf over zijn 

problemen nadenkt. Die andere gedachtegang verandert zijn perceptie op het probleem, brengt 

verborgen of vergeten hulpbronnen in het bewustzijn en geeft zicht op nieuwe mogelijkheden om te 

veranderen. 

 

Twee aspecten van het Sociaal constructivisme zijn bij Oplossingsgericht werken van belang:  

a) De werkrelatie tussen sociaal werker en cliënt, gebaseerd op een co-constructieve samenwerking.  

b) De cliënt is in staat zijn perceptie op zijn realiteit en mogelijkheden te veranderen, met behulp van 

de Taal van oplossingen (Solution talk) (gericht op subdoelen 1, 2, 3 en 4).  

Ad a. Werkrelatie 

Een dergelijke interactie, waarin beide deelnemers tezamen richting en inhoud geven aan een 

gesprek, wordt co-constructie genoemd (De Jong en Kim Berg, 2015). In de co-constructieve 

gespreksrelatie  zijn de cliënt  en de sociaal werker gelijkwaardig, met ieder hun eigen specifieke 

expertise. De cliënt is expert van zijn ervaringen, ideeën, toekomstverwachtingen, (onbewuste) 

hulpbronnen, et cetera. De sociaal werker is expert in gespreksvoering en proces, zodanig dat de 



Oplossingsgericht werken   * * *    20 

  
 

cliënt zijn doelen bereikt. In het OW wordt de co-constructieve samenwerking beschouwd als de 

werkrelatie. 

 

Ad b. Perceptieverandering en Solution talk. 

In OW is hulpverlening dus een co-constructie van nieuwe percepties die de realisering van een 

gewenste toekomst mogelijk maken. In alle fasen van een Oplossingsgericht gesprek vindt 

verschuiving van perceptie bij de cliënt (en de sociaal werker) plaats. In zijn proefschrift onderscheidt 

Van Dijk (2013) drie wezenlijk manoeuvres van de OW-hulpverlener: afstemmen, richting kiezen (van 

perceptieverandering) en richting houden/uitbouwen (van perceptieverandering). Waarop de cliënt 

reageert met accepteren en verder uitbouwen. De Taal van oplossingen (Solution talk) is hierbij het 

middel (zie ook pag. 10). Cliënten reageren met Solution talk op de Solution talk van de therapeut 

(Korman, Bavelas & De Jong., 2013; Tomori 2007 in: Bavelas, 2012). Voor een overzicht van 

onderzoek naar Solution talk, zie bijlage 1. 

 

2. Empowerment, Strength Perspective en OW - Autonomie, hoop en hulpbronnen 

Empowerment omvat meerdere dimensies: de persoonlijke, de sociaal-culturele en de politieke. Het is 

zowel een proces als een resultaat. Bij empowerment worden meestal twee aspecten met elkaar 

verbonden: kracht en macht. Kracht als het versterken van de eigenwaarde en autonomie van 

personen en macht als het versterken van de maatschappelijke en politieke positie van kwetsbare 

groepen (Jacobs, 2001). Bij empowerment in de hulpverlening gaat het vooral om de persoonlijke 

dimensie, ook wel psychologisch empowerment genoemd. Daarbij gaat het om ‘het geloof in de eigen 

capaciteiten en krachten van individuen om hun omgeving te beïnvloeden en aldus hun leven vorm te 

geven.’ (Boumans, 2012, p.13; Greene e.a., 2005, pag. 268). Essentieel is dat de cliënten zelf hun 

doel bepalen en de hulpverlener dat als strategisch doel heeft met zijn begeleiding. Het ontwikkelen 

van autonomie, zelfbeschikking in relatie met anderen is de kern van empowerment (Verzaal, 2002). 

De auteurs van het Handboek zien het OW als een uitwerking van het empowermentidee en stellen 

dat de oplossingsgerichte vragen: ‘…cliënten uitnodigen om weer de controle over hun leven te krijgen 

door hun eigen doelen te formuleren, hun innerlijke krachten en gezins- en gemeenschapsbronnen 

een plaats te geven… om een bevredigender leven te creëren.’ (blz.288).  

 

Volgens Green, Lee & Hoffpauir (2005) ziet een op empowerment gebaseerde werkwijze de 

problemen van mensen als resultaat van het niet, verkeerd of te weinig gebruik maken van 

persoonlijke, interpersoonlijke en omgevingshulpbronnen, waardoor men zijn leven niet bevredigend 

gestalte kan geven. Als gevolg daarvan ontwikkelen mensen een idee over zichzelf van 

hulpeloosheid, hopeloosheid en  tekortschieten (p. 268). Dit komt overeen met wat op pag. 6 als 

demoralisatie is omschreven.  

Empowerment richt zich op het creëren en bieden van hoop. Volgens de theorie van Snyder (2000) 

kent hoop twee aspecten: 1) te weten wát men wil (pathway thinking) en 2) het gevoel dát men dat 

kan bereiken (agency thinking). Oplossingsgericht werken bestaat onder andere uit die twee 

activiteiten. Een overzicht van de onderzoeken naar hoop in OW laat zien dat sommige technieken en 

de methode als geheel  de positieve verwachtingen van de cliënt opwekken dat hij zijn doelen kan 

bereiken (McKeel, 2012). Het creëren van hoop, concludeert Wilson (2015), is in OW sterk 

gerelateerd aan het creëren van oplossingen. In De Jong en Kim Berg (2015) lezen we dat het: ‘een 

basisdoel van sociaal werkers zou moeten zijn een gevoel van hoop te introduceren en te koesteren 

en een visie aan te bieden dat verandering mogelijk is en dat er nieuwe en betere manieren zijn om 

met de situatie om te gaan.’   

 

Verder maken auteurs die over Oplossingsgerichte sociaal werk schrijven (De Jong & Miller,1995; De 

Vries, 2002, 2007; De Jong & Kim Berg, 2015) gebruik van de ideeën van de Strenghts perspective in 

Social Work Practice  (Saleebey, 1992). Saleebey veronderstelt dat mensen over krachten en 

hulpbronnen beschikken die hen in staat stellen om zelf betekenis te geven aan hun ervaringen, om te 

weten wat goed voor hen is en om hun situatie daadwerkelijk te verbeteren. Ziekte, problemen en 

trauma’s maken de meeste mensen niet tot hulpbehoevende slachtoffers, maar tot overlevers met 
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veerkracht en mogelijkheden. Motivatie om te veranderen groeit als cliënten gezien worden als 

volwaardige en vaardige mensen met inbegrip van hun historie en problemen. Motivatie groeit ook als 

een beroep wordt gedaan op de eigen krachten zoals die door de cliënt ervaren worden en als de 

cliënt zijn eigen doelen kan bepalen en nastreven op eigen wijze.  

Saleebey (2008) noemt Solution Focused Brief Therapy een methode met een ‘striking similarity’ met 

het Strenghts Perspective. De conclusie van De Jong & Miller (1995) is, dat er ‘nauwelijks een grotere 

overeenkomst tussen theorie (van het Strenghts Perspective, toevoeging aut.) en praktijk (van OW, 

toevoeging aut.) denkbaar is.’  

Strenghts perspective en empowerment zijn sterk met elkaar verweven en bevestigen elkaar: geen 

empowerment zonder een perspectief op de krachten van mensen. We gebruiken hier het woord 

Empowerment ook voor de ideeën van het Strenghts Perspective, omdat beide theorieën in zeer veel 

aspecten overeen komen, ze in andere woorden proberen hetzelfde te zeggen en omdat 

Empowerment het meest gebruikte begrip is in het sociaal werk. 

De Oplossingsgerichte aanpak is gebaseerd op drie componenten van empowerment: 

a) zelfbeschikking (autonomie) van cliënten  (subdoel 1) 

b) het oplossend vermogen van cliënten: 

- de bewustwording van externe en interne hulpbronnen (subdoel 2)  

- het actieve gebruik van externe en interne hulpbronnen (subdoel 4) 

- het versterken of laten ontstaan van hoop en motivatie van cliënten (subdoel 3). 

 

3. De algemeen werkzame factoren. Het Common factors model.  

Een groot aantal auteurs (onder andere Wampold & Imel, 2015; Lambert, 2013; Hubble, Duncan & 

Miller,1999; Frank & Frank, 1993 Wampold & Imel, 2010) veronderstellen dat de werking van 

hulpverlening te verklaren is uit de zogenaamde Common Factors. Dit zijn die werkzame factoren die 

alle vormen van hulpverlening gemeen hebben. Wat werkt zijn de volgende factoren, in volgorde van 

hun invloed op het effect van de hulpverlening. 

a) De cliënt als de meest invloedrijke common factor. Diens eigenschappen, (on)mogelijkheden, 

motivatie, actieve opstelling, interne en externe hulpbronnen en levensomstandigheden 

bepalen het meest het effect van de hulp (Bohart & Tallman, 2010 in: Duncan e.a., 2010).  

b) De werkrelatie of alliantie (Norcross, 2011). Een werkrelatie bestaat uit een emotionele band 

(elkaar mogen, vertrouwen en respecteren) en een samenwerkingsband (met betrekking tot 

doelen en taken in de hulpverlening) (Bordin, 1979).  

c) De hulpverlener; vooral zijn mogelijkheid om goede werkrelaties aan te gaan lijkt zijn 

effectiviteit te bepalen (Wampold & Imel, 2015).  

d) Placebo-effecten als hoop en positieve verwachtingen bepalen deels de werking van elke 

vorm van hulpverlening (Wampold & Imel, 2015).  

e) Een gestructureerde en methodische manier van werken (Frank, 1974).  

f) het monitoren van de vooruitgang en de werkrelatie Lambert (2013, Norcross 2011, Miller, 

Duncan, Johnson 2000/2003).  

Er zijn echter verschillen tussen de verschillende methoden in hoe deze algemene factoren worden 

benadrukt en gehanteerd. OW doet dit onder invloed van een specifieke kijk op de rol van de cliënt.  

Cliënten als actieve zelfhelpers 

De cliënt als common factor verdient enige verduidelijking. De cliëntfactoren komen steeds als veruit 

de invloedrijkste naar voren (Lambert, 2013). De actieve deelname van de cliënt blijkt de beste 

voorspeller van het effect. In het common factors model wordt de cliënt niet gezien als de ontvanger 

van de hulpverlening(smethode), maar als de bewerker ervan. Volgens Bohart en Tallman (2010) zijn 

cliënten ‘actieve zelfhelpers’ die bewust de geboden hulp interpreteren en (selectief) gebruiken voor 

hun eigen doelen. Uit het onderzoek van Graves (2006) naar hoe cliënten dat deden, kwamen vier 

thema’s naar voren, waaronder: self-directed problem solving en remoralization and reconstruction of 
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self. Prochaska beweert: ‘All change is self-change and therapy is simply self-change that is 

professionally coached.’ (in: Bohart & Tallman, 2010 p. 86). De taak van de Oplossingsgerichte 

hulpverlener is om de cliënten te helpen hun mogelijkheden tot zelfhulp te mobiliseren. 

De zes genoemde algemeen werkzame factoren worden als volgt benut in OW.  

• factoren  c, e en f zijn ingebed in de methode en beschreven bij 2.3 (de aanpak),  

• factor a) met betrekking tot het behalen van alle vier de subdoelen,  

• factor b) met betrekking tot het behalen van in het bijzonder subdoel 1 en 2,  

• factor d) met betrekking tot het behalen van subdoel 3,  

• factor f) met betrekking tot het behalen van met name subdoel 4. 

 

Aanpak, het bereiken van de subdoelen 

Cliënt weet wat hij wil (subdoel 1) 

Mensen met (grote) problemen denken vooral na over wat er fout is en wat ze niet meer willen. Het 

denken is hier vaak op gecentreerd en tot een patroon geworden. Het zicht op gewenste zaken en 

mogelijkheden is voor een groot deel uit het bewustzijn verdwenen. Vanuit de aanname dat dit nog 

wel (onbewust) voorhanden is (Short, Erickson & Erickson-Klein, 2005; Dijksterhuis, 2008; Damasio, 

2010), wordt de cliënt uitgenodigd zijn gerichtheid op de problemen om te buigen naar denken (en 

beleven) gericht op wensen en mogelijkheden omtrent een betere toekomst. Door zo de focus te 

verleggen, ontwikkelt de cliënt een andere kijk op zijn realiteit. De sociaal werker gaat daarbij uit van 

en doet een voortdurend beroep op de autonomie en de eigen krachten van de cliënt, zodat deze 

eigen ideeën ontwikkelt over wat hij hoopt, wenst en wil bereiken (Boumans, 2012; Verzaal, 2002; 

Saleebey, 1992). De cliënt formuleert tenslotte zijn doelen in gedragstermen, passend bij zijn context 

(cliëntfactoren). 

Kortgezegd: cliënt buigt zijn denken over ‘wat wil ik niet’ om naar ‘wat wil ik wel’. 

Bijvoorbeeld vraagt de sociaal werker naar uitzonderingen uit heden en verleden of stelt de 

wondervraag, waarbij de cliënt gedetailleerd kan vertellen over wat of wie daarbij gewenst is. 

Cliënt weet hoe hij dat op eigen wijze kan bereiken (subdoel 2) 

Cliënten denken vaak vooral aan wat zij en anderen niet goed doen en wat moet stoppen. Dat leidt 

eerder tot ‘meer van hetzelfde doen’ (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974), tot ineffectieve coping. 

Wanneer de focus gericht is op wat er niet goed gaat en op de daarmee samenhangende factoren, 

raakt de cliënt het zicht op competenties van zichzelf en anderen en op mogelijkheden kwijt. Aan 

cliënten worden daarom gevraagd naar dat deel van hun realiteit waarover ze wel tevreden zijn en 

vervolgens naar wat zij (en anderen) daarin voor aandeel hebben. Er ontstaat gerichtheid op wat 

werkt van wat de cliënt al doet. Cliënten worden zich zo opnieuw bewust van hun competenties, van 

eigen helpend gedrag en van voor hen belangrijke anderen (in- en externe hulpbronnen). Dit geeft 

vaak (inzichten in) nieuwe mogelijkheden. Als dit inzicht groeit, groeit ook het inzicht in hoe de cliënt 

deze kan inzetten om een gewenste toekomst te bereiken. 

Kortgezegd: cliënt buigt zijn denken over ‘wat doe ik fout’ om naar ‘wat doe ik goed (genoeg) en wat 

kan ik nog meer’.  

Voorbeelden in de aanpak van OW zijn het gebruik van bijvoorbeeld competentiegerichte vragen of 

van positieve relabeling en positieve vooronderstellingen.  

 

Cliënt heeft hoop te kunnen bereiken wat hij wil (subdoel 3) 

Denken van cliënten over wat zijzelf en anderen niet goed doen plus het feit dat de problemen veelal 

lange tijd bestaan, leiden vaak tot demoralisatie (Frank, Frank 1993), het verlies van hoop. Het 

bespreken van wensen en doelen (subdoel 1) en mogelijkheden om die te bereiken (subdoel 2), opent 

voor cliënten een andere wijze van denken én van beleven. De visie én beleving van de cliënt 

verandert gaandeweg naar een besef dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn door toedoen van de 

cliënt zelf. Het vertrouwen in zichzelf en in de mogelijkheden krijgt kans te groeien en daarmee de 

hoop dat de gewenste toekomst bereikt kan worden en de motivatie om daar aan te werken (Snyder, 
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2000). Kortom: cliënt buigt zijn beleven van hopeloosheid of machteloosheid om naar hoop en 

motivatie. 

De cliënt wordt bijvoorbeeld gevraagd de gewenste toekomst en wat ieder daarin doet zo levendig 

mogelijk te beschrijven. Of om al aanwezige signalen van verandering gedetailleerd te beschrijven 

inclusief hoe die hebben kunnen plaatsvinden.  

 

Cliënt zet stappen om te bereiken wat hij wil (subdoel 4) 

Nadat het denken en beleven van de cliënt is omgebogen naar wensen en doelen, naar 

mogelijkheden en hulpbronnen en naar hoop en motivatie, wordt het perspectief van de cliënt verder 

omgebogen naar concreet helpend gedrag. Het besef wordt aangewakkerd hoe bekende of nieuwe 

hulpbronnen kunnen worden ingezet en met welk resultaat. De sociaal werker helpt de cliënt het 

tweede uitgangspunt van het OW toepassen: ‘doe meer van wat werkt’: effectieve coping. En het 

derde uitgangspunt: ‘stop met wat niet werkt en doe iets anders’ : effectievere coping. Het besef van 

de cliënt over wat hij concreet allemaal al doet en nog meer kan doen, wordt sterker. De cliënt wordt 

uitgenodigd toe te passen wat hij zelf aan helpend gedrag heeft benoemd en om zijn externe 

hulpbronnen in te zetten. Dit gebeurt in termen van kleine concrete stapjes. Tegelijk wordt gemonitord 

welke progressie dit oplevert op weg naar de gewenste situatie. Zo kan de cliënt selecteren en 

bijsturen naar het meest helpende gedrag en de meest gewenste of haalbare situatie. 

Kortom: cliënt buigt zijn denken en handelen om naar: ‘wat doe ik (doen we) ten positieve en welke 

kleine stapjes zet ik (zetten we) verder’.  

 

Werkzame elementen 

Oplossingsgericht werken realiseert de volgende werkzame elementen. 

A. Algemeen werkzame factoren 

• De cliënt centraal: de unieke manier waarop de cliënt in staat wordt gesteld zijn autonomie te 

versterken door zijn eigen visie en oplossingen te ontwikkelen (2, 3, 5, 6). 

• De co-constructieve werkrelatie: de respectvolle samenwerking tussen hulpverlener en cliënt 

als gelijkwaardige partners met verschillende expertises (2, 3, 5, 6 ). 

• Hoop en vertrouwen: het laten ontstaan van de realistische verwachting dat doelen bereikt 

kunnen worden en het creëren van vertrouwen door het analyseren van successen (2, 3, 5, 

6). 

• Een methodische manier van werken: een in de praktijk gefundeerde, goed onderbouwde en 

gestructureerde werkwijze die cliënt en hulpverlener houvast biedt ( 2, 3, 5, 6). 

• Monitoren van vooruitgang en werkrelatie: een niet-geprotocolleerde maar praktische manier 

van ‘vinger aan de pols houden’ die makkelijk te hanteren is en direct te gebruiken ( 2, 3, 5, 6).   

 

B. Specifieke werkzame factoren 

• Solution talk: de unieke manier van bevragen die cliënten in staat stelt hun kijk op de 

problemen te veranderen en hulpbronnen en oplossingen te vinden (2, 3, 5, 6).  

• Verandering van perspectief van de cliënt (2, 3). 

• Empowerment: de totale gerichtheid op het hervinden van de eigen kracht en zelfregie van 

cliënten zodat zij beter vanuit hun autonomie kunnen participeren (2, 3, 5). 

• Gerichtheid op de cliënt en zijn context: afhankelijk van de behoefte van de cliënt kan de 

sociale context op elk moment betrokken worden (2, 3).   

 

C. Contextuele elementen  

• Uitgangspunten en waarden van OW sluiten aan bij die in het sociaal werk en bij de recente 

ontwikkelingen daarin (5). 



 

4. Uitvoering 
 

Materialen 

In deze beschrijving gaan we uit van het door sociaal werkers veel gebruikte handboek van De Jong 

en Kim Berg: De Kracht van oplossingen (2015). Er zijn echter vele Nederlandstalige of in het 

Nederlands vertaalde boeken verschenen over Oplossingsgericht werken. Onderstaande lijst is 

relevant voor de sociaal werker en geeft een indruk van de beschikbare Nederlandstalige literatuur 

over een aantal doelgroepen.  

De diverse trainingsinstituten in Nederland en België hebben vaak een eigen voorkeur voor bepaalde 

leerboeken, zie eveneens de lijst hieronder. Ook de opzet van de trainingsdagen en de manier van 

oefenen verschillen per trainingsinstituut. Dit is mede afhankelijk van de specifieke doelgroep of het 

specifieke vraagstuk waar cursisten mee werken.  

 

• Oplossingsgericht werken bij kindermishandeling Signs of Safety (Turnell & Edwards, 2009).  

• Oplossingsgericht werken en kinderbescherming (Kim Berg, 2000). 

• Oplossingsgericht werken en opvoeding (De Bruin & Meddens, 2013). 

• Oplossingsgericht werken in de hulp- en dienstverlening (Joosen & Van der Vaart, 2014 ). 

• Oplossingsgericht werken in het onderwijs (Cauffmann & Van Dijk, 2009; Durrant, 2001). 

• Oplossingsgericht werken bij autisme (Mattelin & Volckaert, 2014). 

• Oplossingsgericht gespreksvoering met ouderen (Den Haan & Bannink, 2012).  

• Oplossingsgericht werken met kinderen (Kids’ Skills, Furman, 2006; Korte Therapie, Le Fevre 

de Ten Hove, 2007).  

• Oplossingen in de klas. De Waww methode (Kim Berg & Shilts, 2005). 

• Oplossingsgerichte mediation (Bannink, 2006a). 

• Oplossingsgericht werken in de medische praktijk (Patiëntgericht communiceren, Van 

Staveren, 2010).  

• Oplossingsgericht werken met eetstoornissen (Jacob-Doreleijers, 2007). 

• Oplossingsgericht werken bij alcoholverslaving ( Isebaert, 2007). 

• Oplossingsgericht werken met verstandelijk beperkten (Roeden & Bannink, 2007). 

• Oplossingsgericht werken in coaching (Schlundt Bodien & Visser, 2008).  

 

Op welke wijze de Oplossingsgerichte methodiek dient te worden uitgevoerd bij de diverse 

doelgroepen, is te lezen in de hierboven vermelde literatuur. Het valt buiten het kader van deze 

beschrijving om in te gaan op de specifieke elementen van het OW die passen bij elke doelgroep. 

 

Type organisatie 

Veel sociaal werk-, ambulante en residentiële hulpverleningsorganisaties in de eerste lijn zetten OW 

in. Daarnaast maken ook organisaties in de tweede en derde lijn en scholen (hbo, vo en bo), 

GG&(jeugd)GD’s, vrijwilligersorganisaties en gemeenten gebruik van oplossingsgerichte principes en 

technieken.  

 

Opleiding en competenties 

Voor een goede uitvoering van oplossingsgericht hulpverlenen dient men opgeleid te zijn in een vorm 

van hulpverlening, mediation, coaching, et cetera. Daarnaast is een specifieke training in 

Oplossingsgericht werken nodig, zodat de professional beschikt over kennis van:  

• de specifieke attitude, uitgangspunten en kennis (zie hoofdstuk 2, Aanpak)  
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• het structureren van de gesprekken en het hanteren van oplossingsgerichte technieken (zie 

hoofdstuk 2, Aanpak) 

• de verschillende relatietypen (zie hoofdstuk 2, Aanpak) en deze juist kunnen hanteren in 

gesprekken. 

En verder het hanteren van minimaal wat door Gingerich en anderen (2012) als de kern van de 

Oplossingsgerichte technieken worden gezien:  

• Doelvragen 

• Wondervraag 

• Schaalvragen 

• Uitzonderingsvragen 

• Complimenten 

• Kleine stap. 

 

Wat betreft de omvang van de training in OW zijn er aanwijzingen dat een (oplossingsgerichte) 

training van minder dan 20 uur weinig effect zal hebben. Bovendien zijn over meerdere dagen 

verspreide trainingen waarschijnlijk effectiever (Kim, 2008) en krijgen de werkers daardoor meer 

vertrouwen in het toepassen van de methode (Wheeler, 2005).  

Het promotieonderzoek van Van Dijk (2013) resulteerde in aanbevelingen voor de inhoud van de 

opleiding voor Oplossingsgerichte professionals.  

 

Trainingen worden meestal op (post) hbo- of wo-niveau aangeboden en soms op mbo-niveau. In den 

lande biedt een aantal organisaties basistrainingen, verdiepingstrainingen en mastercourses aan 

variërend in duur van twee tot tien dagen per jaar. Er zijn regelmatig internationale congressen (in 

Nederland) waar de nieuwste ontwikkelingen worden doorgegeven.  

 

Kwaliteitsbewaking 

Er is in Nederland nog geen bewaking op de kwaliteit door een externe instantie.  

Er is een Vereniging voor Oplossingsgerichte Professionals in Nederland (www.VOPN.nl) opgericht in 

2016. Deze stelt zich onder andere het volgende ten doel. 

• Stimuleren van een kwalitatief hoogwaardige toepassing van de oplossingsgerichte methodiek 

door verschillende beroepsgroepen. 

• Kennis delen en praktijkervaringen uitwisselen betreffende de oplossingsgerichte methodiek. 

• Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties over de oplossingsgerichte 

benadering. 

De VOPN stelt kwaliteitseisen aan de toelating tot de vereniging. Twee van die eisen zijn: 

- dat men tenminste 60 uur een geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd en  

- dat men beschikt over een afgeronde opleiding op minstens hbo-niveau. 

Er is een Netwerk Oplossingsgericht Werkenden (NOW) dat sinds 1999 jaarlijks bijeenkomt en waarin 

de professionals elkaar op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen. Sinds enkele jaren zijn er 

twee LinkedIn groepen van Oplossingsgerichte professionals die informatie en vraagstukken 

uitwisselen.  

Voor Nederland staat er een overzicht van literatuur en onderzoek op http://solutions-

centre.nl/index.php/nl/2012-06-01-10-03-18/2012-06-01-10-04-40 . 

 

Er is een Treatment Manual (Bavelas, De Jong & Franklin, 2013) en er wordt gepoogd instrumenten te 

ontwikkelen om de Treatment fidelity vorm te geven (Lehmann & Patton, 2012). Deze lijken 

vooralsnog echter relevanter voor onderzoek dan voor de praktijk van sociaal werkers.  

Internationale organisaties zijn bijvoorbeeld SOLWorld (voor trainers), EBTA (EU, voor hulpverleners) 

en SFBTA (VS, voor hulpverleners). Onderzoek wordt wereldwijd gedaan en uitgewisseld, zie 

http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html.  

 

http://solutions-centre.nl/index.php/nl/2012-06-01-10-03-18/2012-06-01-10-04-40
http://solutions-centre.nl/index.php/nl/2012-06-01-10-03-18/2012-06-01-10-04-40
http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html
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Een onderdeel van de methodiek is het systematisch feedback vragen aan de cliënt over de 

werkrelatie en de vooruitgang. Zo bewaakt de Oplossingsgerichte sociaal werker zelf voortdurend de 

kwaliteit van zijn werk. 

 

 

Randvoorwaarden 

Het helpt als een organisatie de oplossingsgerichte werkwijze van haar professionals praktisch 

ondersteunt. Een goede implementatie is daarom van belang (zie hieronder). Uit ervaringen blijkt dat 

OW eenvoudig is om aan te leren, maar moeilijker in de dagelijkse praktijk toe te passen is. Daarom is 

het noodzakelijk dat de werkers ondersteund worden om die praktijk herhaaldelijk met elkaar of met 

staffunctionarissen te bespreken en te oefenen via intervisie, werkbesprekingen en 

verdiepingstrainingen (Van Dijk, 2013), zie hieronder bij Implementatie.  

 

 

Implementatie 

Goense, Pronk, Boendermaker, Bakker en Ruitenberg (2015) hebben onderzoek gedaan naar 

implementatie van nieuwe methodieken in de jeugdzorg. Ruitenberg (2016) deed in het verlengde 

hiervan onderzoek binnen Oplossingsgericht werkende organisaties en ontwikkelde daaruit een aantal 

instrumenten voor implementatie. Op basis van de implementatie in een instelling voor jeugdzorg, 

beschreven door Rosmalen en De Vries (2011), blijken vergelijkbare aspecten van belang (De Vries, 

2007b). 

Belangrijke elementen:  

o aansluiten bij wat al goed gaat en ontwikkelen wat beter kan, met een duidelijk doel 

o het management heeft duidelijke verwachtingen geformuleerd en duidelijke keuzes 

gemaakt 

o er is voldoende informatie beschikbaar in de organisatie 

o nauwkeurig monitoren van mogelijkheden en obstakels 

o samenwerking door staf en externe trainers gedurende de implementatie. 

• Op alle niveaus scholing bieden: managers, stafmedewerkers, uitvoerend en nieuwe werkers, 

ondersteunende diensten, zodat iedereen kennis heeft van de andere insteek en er vanuit 

dezelfde ideeën eenzelfde taal gesproken kan worden.  

• Een systeem van ‘kartrekkers’ kan helpen; dit zijn (wisselende) vertegenwoordigers uit ieder 

team die het OW in de dagelijkse praktijk wakker houden. Deze kartrekkersgroep kan door de 

externe trainers begeleid worden.  

• Naast het bestaande probleemgerichte primaire proces een alternatief primair proces inrichten 

en de daarvoor benodigde formulieren vormgeven, vanuit een oplossingsgerichte visie. Dit 

moet vooral gericht zijn op de intake en de doelformulering voor de hulp en de monitoring. 

• Effectieve werkvormen hanteren voor leren en evalueren. 

• Certificering bieden op individueel, team- en organisatieniveau. 

• Cliëntbesprekingen en werkbesprekingen oplossingsgericht uitvoeren.  

• Oplossingsgerichte intervisie centraal stellen en daarin met oplossingsgerichte vragen de 

problemen van de collega’s bespreken; al doende zowel intercollegiale hulp geven als het 

Oplossingsgericht werken regelmatig oefenen met elkaar. 

• Een stuurgroep Oplossingsgericht werken instellen met daarin leidinggevenden, 

gedragswetenschappers en werkers die het proces van implementatie en de mogelijkheden 

van OW verder helpen ontwikkelen.  

 

Schlundt Bodien & Visser (2008) ontwikkelden voor de invoering van OW in een 

schoolbegeleidingsdienst soortgelijke richtlijnen: geleidelijke invoering, intervisiegroepen, flexibilisering 

van procedures en een interne expertpool. Stolk en Brandenburg (2011) vermelden in hun onderzoek 

een training van de hele organisatie en het belang van intervisie. Ook zij laten zien dat begeleiding 

van de dagelijkse praktijk wezenlijk is voor een goede implementatie. 
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Kosten 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het aanleren van OW anders dan de kosten voor opleiding, 

implementatie en borging. Kosten voor een training variëren per trainingscentrum. 

De uitvoeringskosten van Oplossingsgericht werken zijn gelijk aan of lager dan de normale 

uitvoeringskosten, omdat de duur van de trajecten met cliënten gemiddeld korter is (Stams, Dekovic, 

Buist & De Vries, 2006;  Knekt e.a., 2013; Beyebach, 2014) en de frequentie van de gesprekken lager. 

Een gemiddeld Oplossingsgericht hulpverleningstraject omvat drie tot zes gesprekken. Ook kan het 

ziekteverzuim van hulpverleners lager zijn en de caseload van de sociaal werker hoger (Neeleman, 

2008) als gevolg van de Oplossingsgerichte werkwijze. 

Bij het kostenaspect maken we de kanttekening dat kostenverlaging niet zomaar behaald kan worden 

als dit het voornaamste doel is van het toepassen van OW. Kostenbesparing kan het gevolg zijn van 

een goede toepassing van de methode, omdat de cliënt zijn oplossend vermogen ontwikkelt en zelf 

bepaalt wanneer de hulp niet meer nodig is. De praktijk laat zien dat dit gemiddeld eerder is dan 

hulpverleners verwachten. Wil de Oplossingsgerichte aanpak effectief zijn en een versneld effect 

bevorderen, dan is een goede methodische aanpak een eerste vereiste.  
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5. Onderzoek naar praktijkervaringen 
 

Meningen en ervaringen van de uitvoerders  

 

A. S. de Vries (2007b): p. 10 e.v. 

B. Evaluatieonderzoek via een vragenlijst van een vierdaagse training (in vier maanden) aan AMW-ers. 

Eén evaluatie werd afgenomen bij 70 werkers uit een instelling een maand na de training. Een tweede 

evaluatie bij 80 personen uit zes instellingen ongeveer acht maanden na de training, een derde 

evaluatie werd door 26 personen uit een instelling anderhalf jaar na de training ingevuld. Op een 

vijfpuntsschaal is gevraagd naar het gebruik van Oplossingsgerichte technieken, naar het bewust 

hanteren van het empowerment perspectief en naar het effect op de hulpverlening.  

C. De eerste evaluatie. Bijna 100% van de  AMW-ers ging direct aan de slag met onderdelen van de 

methode. Men experimenteerde vooral met technieken als de schaalvraag en complimenteren.  

Van de respondenten onderschreef 80% de empowermentuitgangspunten, waarbij de houding van “niet 

weten” de meeste twijfels opriep.  

De tweede evaluatie, acht maanden na de eerste, laat zien dat hulpverleners nog steeds bij twee derde 

van hun cliënten werken met elementen van OW, bij ongeveer een derde hanteert men het als de 

basismethodiek. Men werkt wat meer met moeilijkere elementen als probleem/beperking en de drie 

relatietypen.  

De derde evaluatie, anderhalf jaar later, laat een toename van de toepassing van de methode zien. Men 

hanteert nu bij 85% van de cliënten elementen van het OW. Bij 31% van de cliënten wordt het als 

basismethodiek gebruikt. Diverse technieken werden intensiever gebruikt. Hierbij merken we op dat in deze 

instelling de toepassing van de methodiek intensief ondersteund werd en 25% van de oorspronkelijke 

cursisten de enquête niet invulde.  

De onderzoeker concludeert dat de methodiek vlug aanspreekt en onderdelen als direct toepasbaar in het 

dagelijks werk worden ervaren. De uitgangspunten van de methodiek sluiten goed aan bij de al bestaande 

empowerment uitgangspunten van het AMW.  

 

Door hulpverleners gesignaleerde effecten op de cliënten 

Er is ook bij 80 sociaal werkers navraag gedaan naar de effecten die zij observeerden bij hun cliënten. 

• Het meest genoemd werd dat cliënten zich positiever, hoopvoller en energieker voelden (40 x). 

• Cliënten kwamen eerder in beweging en gingen vlugger op zoek naar eigen oplossingen (32x).  

• Cliënten kregen volgens de sociaal werkers meer zelfvertrouwen en meer grip op hun situatie, zij 

werden zich bewuster van hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden (30 x).  

• Ten slotte: het leverde de cliënten een overzichtelijker en inzichtelijker hulpverlening op (21x).  

 

Samenvatting van een cursist: ‘Het werkt motiverend en inspirerend naar beide kanten (sociaal werker en 

cliënt).’  

Bruikbaarheid 

Er is ook gevraagd bij welke cliënten men wel en niet uit de voeten kon met de methodiek. Dat leverde een 

zeer onduidelijk beeld op. De individuele oplossingsgerichte vaardigheid van de hulpverlener bleek 

bepalend. Niet voor iedereen, maar voor velen gold: hoe ingewikkelder de problemen en hoe 

gecompliceerder de hulpverlening, hoe moeilijker het toepassen van de Oplossingsgerichte methodiek 

werd. De volgende mogelijke contra-indicaties zijn genoemd.  

• De cliënt vindt de werkwijze niet relevant voor zijn probleem (en wil bijvoorbeeld verwezen worden). 

• Praktische hulp of dienstverlening is een eerste vereiste (bijvoorbeeld bij dreigende huisuitzetting). 

• Waar persoonlijke en sociale hulpbronnen zo beperkt zijn − of ontbreken − dat het aangaan van een 

vertrouwensrelatie voorafgaat aan het stimuleren tot veranderen.  

Het effect op het werk  
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Op de vraag of men anders is gaan werken door het toepassen van de Oplossingsgerichte methodiek, 

antwoordde men (respectievelijk eerste en tweede evaluatie):  

- ‘overzichtelijker’ (63% en 68%)  

- ‘lichter’ (70% en 82%)  

- ‘effectiever’ (56% en72% )  

- ‘met meer houvast’ (50% en 77%) en 

- ‘kortdurender’ (27% en 45%).  

(Overzichtelijker, lichter en effectiever zijn effecten die ook Neeleman (2008, zie bijlage 1) en Wheeler 

(2012) vonden bij Engelse social workers).  

 

Het effect op de werker 

Uit de open vraag wat OW voor de cursist betekent, kwam vooral naar voren dat men lichter en met meer 

energie werkte. Men ervoer dat men meer aan de cliënt kon overlaten, dat die tot meer in staat was dan 

men dacht en men voelde zich ontslagen van de plicht om oplossingen te bedenken voor de cliënten. 

Zowel Neeleman als De Vries registreerde dat werkers enthousiast waren en nieuw elan vonden in hun 

werk.  

 

Effecten op teams 

De radicaal andere manier waarop OW omgaat met problemen, heeft ertoe geleid dat deze uitgangspunten 

ook worden toegepast op problemen in teams en organisaties. De werkzaamheid ervan onderstreept de 

generalistische bruikbaarheid van de methode.  

 

A; Roeden (2012): zie bijgeleverde thesis, hoofdstuk 9 p.181-202. 

B; Evaluatieonderzoek naar het effect van de Solution Focused Coaching (gedefinieerd als ‘Solution 

Focused Brief Therapy met werkers’). Er namen 118 stafmedewerkers in 44 teams aan deel. Achttien 

teams (59 personen) kregen een SFC-begeleiding voor hun problemen met cliënten met lichte 

verstandelijke beperkingen, de controlegroep (26 teams, 59 personen) kreeg de reguliere coaching. Er 

is geëvalueerd op 1) proactiviteit met de Staff Cliënt Interactive Behavior Inventory ( SCIBI-Pat) en 2) 

de kwaliteit van de staf-cliëntenrelatie met de Student Teacher Relationship Scale (STRS), voor en na 

de Oplossingsgerichte interventie en in een follow-up.  

C; Niet alleen de Oplossingsgerichte teams verbeterden op beide doelen significant, ook hun individuele 

leden. Dat bleef zo bij de follow-up. De Oplossingsgericht werkende teams lieten ook een significante 

vooruitgang zien in het bereiken van hun teamdoelen.  

 Resultaten: significante verschillen tussen de experimentele en controlegroep betreffende proactief 

handelen (SCIBI-Pat  r = o.40) ook na follow-up (r = 0.49). Op de STRS-subschalen waren er 

eveneens significante verschillen na afloop en bij follow up (Closeness r=0.32 en 0.18; Conflict r=0.32 

en 0.28 en Quality of relationship r=0.36 en 0.30. Op de subschaal Dependency werd geen verschil 

gemeten.  

Een aantal kleinere Nederlandse onderzoeken (Steenhagen, 2012; Spoler, 2014; Neeleman, 2008) naar 

het gebruik van de OW-methodiek bij teams zijn bijeengezet in bijlage 2. 

 

Ervaringen en meningen van cliënten 

A. T.I.M. Voncken (2006).  

B. Het betreft een dossier- en veldonderzoek van het Rotterdams Medisch Psychiatrisch Instituut (RMPI) 

onder honderd gezinnen (317 personen) die de gezinsdagbehandeling hadden ondergaan tussen 

2002 en 2004. Deze mensen zijn schriftelijk en telefonisch benaderd. De afname van klachten (in een 

pre-post design) is gemeten via de CBCL (n=18) en SCL90 (n=19) die in een follow-up zijn afgenomen 

en vergeleken met de afname voorafgaand aan de behandeling. Er is een telefonisch interview 

afgenomen en een intern ontwikkelde vragenlijst voorgelegd. Er zijn herhaalde metingen gedaan voor 

1) het bereiken van behandeldoelen, 2) het op gang brengen van gezinsontwikkeling en 3) de 

tevredenheid met de behandeling zes maanden na ontslag (n=62).  
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C. Er is een significante afname van de gedragsproblemen op de CBCL en op drie onderdelen van de 

SCL90 (insufficiëntie van denken en handelen, slaapproblemen en wantrouwen en interpersoonlijke 

sensitiviteit). Het gaat om gemiddelde effect sizes. 

De scores op de behandeldoelen en de gezinsontwikkeling zijn significant toegenomen (grote effect 

sizes). De cliënten geven gemiddeld een ruime voldoende voor de behandeling. 

Het follow-up onderdeel laat zien dat de vooruitgang stabiel blijft gedurende twee jaar. 

 

Praktijkvoorbeeld 

 

De casus van ‘Paul’, een Oplossingsgericht intakegesprek 

Paul is aangemeld voor hulp door zijn moeder en verschijnt samen met haar voor het intakegesprek 

bij onze instelling voor jeugdhulpverlening. De intake wordt gedaan door de intaker/systeemtherapeut 

en de psychomotorisch therapeut wiens expertise was aangevraagd.  

Moeders aanleiding voor de aanmelding is de scheiding tussen haar en de vader van hun zoon Paul 

en hun dochter. Paul heeft veel last van de scheiding, vertelt moeder. Dochter ook, maar die praat 

erover en Paul niet. Ze maakt zich nogal zorgen en wil hulp voor haar zoon. Paul zelf lijkt moeders 

zorgen niet te delen, wat moeder alleen maar extra zorgen baart.  

 

De intakers schatten in dat ze bij de start met moeder een klagertypische relatie hebben (Paul moet 

veranderen) en met Paul een bezoekertypische relatie (geen probleem). 

  

De hulpverleners laten moeder meer vertellen over de omstandigheden en haar zorg (het uitvragen 

van de last). Ze vragen wat er nog wel naar tevredenheid verloopt zowel voor moeder als voor Paul 

(uitzonderingen en krachten uitvragen). Het blijkt best goed te gaan op school en Paul lijkt voldoende 

contacten te hebben met leeftijdgenoten en vrienden. Gaande het gesprek blijkt moeder een snel 

denkende en pratende vrouw, terwijl haar zoon meer tijd nodig heeft om zijn gedachten en woorden te 

kunnen vormen. Dat vindt moeder erg lastig. De intakers laten haar voorbeelden geven en kunnen die 

positief relabelen: ‘Paul doet een beroep op u als hij behoefte heeft om te praten. Als hij dat niet wil, 

laat hij dat duidelijk merken.’ Een ander voorbeeld: ‘Hij heeft tijd nodig om goed na te denken (in 

plaats van dat hij weinig antwoordt).’  

 

De intakers geven moeder informatie (psycho-educatie gericht op hoop) over hoe jongens vaak wat 

meer tijd nodig hebben om te verwoorden wat er in hen leeft, dat dit later beter zal worden en dat het 

vaak geen slecht teken is. Paul vertelt zelf dat hij wel eens gaat voetballen als hij verdrietig is. Moeder 

kende deze oplossing van hem nog niet. 

 

Ze vragen na wat er in de afgelopen tijd is verbeterd en wat moeder en Paul daar zelf al voor gedaan 

hadden. Dat kunnen beide vertellen. Ze vragen Paul bijvoorbeeld welk cijfer tussen 0 en 10 hij zijn 

moeder geeft voor haar hulp en steun en voor de opvoeding die hij kreeg. Hij geeft zijn moeder een 8, 

waarop moeder zeer verrast reageert. 

 

De therapeuten complimenteren moeder en Paul wanneer dat mogelijk is. Bijvoorbeeld moeder voor 

haar betrokkenheid, begeleiding en visie; Paul voor zijn komst, deelname en betrokkenheid. 

Bij het vragen naar de gewenste toekomst vertelt Paul dat hij nog wel wat kan leren wat betreft ‘nee’ 

kunnen zeggen. Omdat daar op school ook aandacht aan wordt besteed, heeft hij er vertrouwen in dat 

hij daarin beter zal worden. 

 

Gaande het gesprek groeit het vertrouwen bij moeder dat zij op de goede weg zijn en krijgt moeder 

bevestigd dat zij Paul naar zijn tevredenheid volgt. 
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Het gesprek eindigt ermee dat moeder zegt dat ze het nu zelf wel denkt te kunnen thuis, iets dat Paul 

al vond. De hulp is niet meer nodig. Moeder vraagt of ze terug mogen komen indien dat nodig zou zijn. 

Beide verlaten tevreden de gesprekskamer.  

 

N.B.: Deze casus is gedocumenteerd in de Zorgovereenkomst Start van de betrokken instantie op 

29/10/2010 en in het verslag van de twee intakers. 
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6. Onderzoek naar de effectiviteit 
 

Alasdair MacDonald houdt een uitgebreide geannoteerde lijst bij van de meest relevante 

onderzoeksresultaten betreffende de Oplossingsgerichte methode. Zijn samenvatting bevat op dit 

moment twee meta-analyses, vijf systematic reviews en 168 relevante outcome studies, waaronder 50 

randomised controlled trials die een positief resultaat van OW laten zien. Van de laatsten laten 28 

studies een beter resultaat zien dan bestaande methoden. Bij 45 van de 56 vergelijkingsstudies geeft 

de OW-methode een beter resultaat. Er zijn effectiveness data over 6.000 casussen met een 

successcore van meer dan 60%; met gemiddeld 3 - 6.5 sessies (7/11/2014). (Bron 

http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html) 

 

Dit overzicht en de hieronder gepresenteerde onderzoeken laten drie voorzichtige conclusies toe.  

•       De gepresenteerde (Nederlandse) onderzoeken bestrijken effecten op velerlei gebied: 

klachten ( depressie) vaardigheden ( planningsvaardigheden), zelfwaardering, 

gezinsontwikkeling, managen van ziekten, et cetera. Zij hebben betrekking op diverse 

doelgroepen: adolescenten, volwassenen, gezinnen en mensen met verstandelijke 

beperkingen. Zij hebben betrekking op diverse manieren van hulpverlening: online 

hulpverlening, begeleiding en gezinsbehandeling. Dit laat zien dat het OW een effectieve 

methode is, geschikt voor een generalistische werkwijze.  

•       De OW-er onthoudt zich van elke inbreng over waar aan gewerkt moet worden en geeft geen 

adviezen/oefeningen/opdrachten hoe dat te doen, onthoudt zich kortom van elke inhoudelijke 

bemoeienis hoe verbetering aan te brengen in het probleem waarmee de cliënt zich aanmeldt. 

Dat betekent dat de bereikte effecten zoals die in de onderzoeken naar voren komen, toe te 

schrijven zijn aan empowerment: de cliënt heeft zijn probleemoplossend vermogen zodanig  

hersteld/vergroot/verbeterd/verstevigd dat hij zijn situatie kan verbeteren (daarbij worden 

placebo-effecten en spontaan herstel tot het domein van de cliënt gerekend).  

•       De positieve effecten laten zien dat probleemanalyse, diagnose en specifieke interventies voor 

specifieke problemen geen noodzakelijke elementen zijn van effectieve hulp.   

  

Om het generalistische karakter te onderstrepen en om de lezer te informeren over de diversiteit van 

toepassingen, presenteren we een ruim aantal onderzoeken.  

 

Onderzoek in Nederland 

Nederlandse onderzoeken naar de praktijk in het sociaal werk zijn zeer schaars en dat geldt ook voor 

onderzoeken naar OW. Er zijn onderzoeken geselecteerd in werkvelden waarin sociaal werkers 

werkzaam zijn en de interventie uitvoerden of zouden kunnen uitvoeren. Achtereenvolgens: online 

hulpverlening, ggz maatschappelijk werk, MEE hulpverlening, groepsbegeleiding in dagbehandelingen, 

en ziekenhuis revalidatie maatschappelijk werk.  

 

• Online hulpverlening   

 

A. J. Kramer, B. Conijn, P. Oijevaar en H. Riper (2014)  

B. Onderzoek (RCT) naar de effecten van het op OW gebaseerde chatprogramma Praten 0n-line, 

voor jongeren tussen 12 en 22 jaar met depressieve symptomen. Aan het onderzoek namen 

jongeren van 18-22 jaar deel. Omdat voor de jongere groep (12-17 jaar) toestemming van 

ouders nodig is, zijn deze niet betrokken bij het onderzoek. De in totaal 263 jongeren zijn 

gerandomiseerd toegewezen aan het OW-chatprogramma of een wachtlijst. Het 

chatprogramma werd uitgevoerd door in de Oplossingsgerichte methodiek getrainde 

http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html
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professionals. De groepen zijn vergeleken door middel van een gestandaardiseerde 

depressieschaal (CES-D).  

C. De OW-chatgroep (n=131) liet een grotere verbetering zien dan de controlegroep. Deze was 

significant. Na negen weken d=0.18, na 4,5 maanden d=0.79. Het percentage cliënten dat een 

betrouwbare en klinisch significante verbetering vertoonde, was alleen na 4,5 maand groter in 

de OW-groep (28% versus 11.4% p<.001). Na 7,5 maanden vertoonde de OW-groep verdere 

verbeteringen. Er is ook gekeken naar aspecten als vriendschappen, zelfwaardering, 

ondernemen van activiteiten, prestaties op school en sport. Ook hier waren de jongeren die het 

chatprogramma gevolgd hadden, hoewel bescheiden, meer vooruitgegaan dan de 

controlegroep. De meeste veranderingen waren te zien in toegenomen zelfwaardering.  

Anoniem verzamelde gegevens over de jongere leeftijdsgroep laten zien dat de depressieve 

klachten van deze groep even sterk afnamen als die van de onderzochte.  

 

• Adolescenten met ADHD  

 

A. B. Boyer, H. Geurts, P. Prins en S. van der Oort (2014)   

B. Deze RCT betrof de behandeling van 159 adolescenten (12-17 jaar) met de DSM-diagnose 

ADHD. Het doel van het onderzoek was de effectiviteit van twee methoden te meten voor  

planningsvaardigheden. Daarvoor zijn de cliënten verdeeld over twee individuele, kortdurende 

Cognitieve Gedragstherapieën: (1) Plan My Life (PML) met het specifieke doel 

planningsvaardigheden te leren en (2) Oplossingsgerichte therapie (OT) zonder dat expliciete 

doel. Motivational Interviewing is aan beide condities toegevoegd om behandelingstrouw te 

bevorderen. Pre-, post- en drie maanden follow-up gegevens zijn verkregen via 

gestandaardiseerde meetinstrumenten op vijf gebieden: door ouders gesignaleerd ADHD- 

gedrag, plannings- en handelingsproblemen (primair resultaat), neuropsychologische aspecten 

van planning, comorbide symptomen, algemeen functioneren en het oordeel van docenten over 

het functioneren.  

C. Alle adolescenten verbeterden significant tussen pre- en post-meeting op alle gebieden, met 

een grote effect size (np2= 0.319-0.452; p<.001). De positieve resultaten waren stabiel of 

werden beter bij de follow up meting. Er is geen significant verschil gevonden tussen PML en 

OT. De marginale verschillen tussen de twee methoden betroffen de voorkeur van ouders en 

therapeuten voor PML en de door de ouders gesignaleerde verminderde planningsproblemen. 

Er waren voor beide methoden weinig afhakers (vier op de ongeveer 73) hetgeen bij therapie 

voor ADHD opmerkelijk is.   

In een Brief Report laten de onderzoekers (Boyer e.a., 2015) weten dat een jaar later de 

effecten stabiel  bleven of dat de verbeteringen voortgingen. Eerder gesignaleerde (niet 

significante) verschillen tussen de twee methoden waren verdwenen, ‘…indicating that focusing 

on planning skills is not necessary for improvement or that a more prolonged planning-focused 

treatment is needed.’ 

 

Dit onderzoek is onzes inziens om meerdere reden interessant voor het zicht op de werking van OW.  

- Van de adolescenten in de OW-groep koos 61% zelf planning als een doel. De 39% die dat niet 

expliciet deden maar andere doelen kozen, scoorden toch even goed in planningsvaardigheden. 

Twee principes van de Oplossingsgerichte methodiek kunnen aan de hand hiervan geïllustreerd 

worden: 1) cliënten kunnen heel goed hun eigen doel bepalen en 2) de oplossing heeft niet 

noodzakelijkerwijs verband met het probleem.  

- Het generalistische op oplossingen gerichte OW werkte even goed als PML met specifieke op het 

probleem gerichte interventies. Sociaal werkers zonder de gespecialiseerde kennis in het 

behandelen van planningsproblemen, maar die OW goed weten te hanteren, zouden deze 

problematiek dus even goed kunnen ‘behandelen’ als meer gespecialiseerde hulpverleners. Het zou 

een onderdeel kunnen zijn van de hulp aan een gezin door een wijkteam.  
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• Mensen met een verstandelijke beperking 

 

Er is vaak twijfel bij werkers over de bruikbaarheid van een talige en op cognitie gerichte methode als 

OW voor cliënten met een verstandelijke beperking. Het onderstaande onderzoek is er één in een 

reeks waarin voortgebouwd wordt op de bevindingen van cliënten en staf in het gebruik van OW bij 

deze doelgroep ( Roeden & Bannink, 2007; Roeden (2012), Roeden, Maaskant, Bannink & Curfs 

(2012); Roeden, Maaskant & Curfs (2014); Roeden, Maaskant, Leopold & Curfs (2014). Hoewel 

gering laat het onderzoek veelbelovende effecten zien voor deze doelgroep. 

 

A. J.M. Roeden, M.A. Maaskant en L.M.G. Curfs (2014) 

B. De onderzoekers vergeleken de effecten van OW bij 20 cliënten met een verstandelijke 

beperking met 18 cliënten die de reguliere behandeling (CAU) kregen. Zij kwamen in 

behandeling vanwege slecht aangepast, problematisch gedrag. Er is gebruik gemaakt van de 

SQP (scaling question progress) de IDQOL-16 (kwaliteit van psychologisch en sociaal 

functioneren), RSMB (onaangepast gedrag) en POS (veerkracht met betrekking tot autonomie 

en sociaal optimisme).  

C. De meeste cliënten uit de experimentele groep (14 van de 18) maakten klinisch relevante 

vooruitgang (meer dan twee punten op de 10-punts SQP-schaal) in de richting van hun 

behandeldoelen. Direct na de behandeling liet de Oplossingsgerichte groep significant betere 

resultaten zien dan de controlegroep in psychologisch en sociaal functioneren, onaangepast 

gedrag, autonomie en sociaal optimisme. Bij de zes weken follow-up waren de verschillen met 

betrekking tot psychologisch en sociaal functioneren en onaangepast gedrag nog steeds 

significant ten opzichte van de CAU-groep. 

(Effecten voor de OW-groep na de begeleiding: IDQOL, psychologisch functioneren r=0.62; 

sociaal functioneren r=0.43; RSMB r=0.58; POS autonomie r=0.48, sociaal optimisme  

 r=0.51) (voor alle metingen p<0.01) 

 

• Multiprobleemgezinnen  

 

Ook hier noemen we twee onderzoeken in een reeks waarin cumulatief wordt voortgebouwd in het 

gebruik van de methode voor een specifieke doelgroep, in dit geval multiprobleemgezinnen in een  

gezinsdagbehandeling van het Rotterdams Medisch Psychiatrisch Instituut (RMPI). Zie ook Voncken, 

2006 in hoofdstuk 5 en Smeding, 2009).  

 

A. M. van der Lugt (2008): zie bijgeleverde Master thesis, p. 28 e.v. 

Dit is een vervolg op Koopman & Van der Lugt (2007) onder 44 gezinnen (162 personen) 

(Hierna aangeduid met KV). Van der Lugt vergelijkt zijn studie met die van Koopman.  

Eenenzeventig personen (30 kinderen en 41 ouders) die als gezin zes weken lang deelnamen 

aan de Gezinsdagbehandeling, deden telefonisch of schriftelijk mee aan het onderzoek. Deze 

studie is uitgevoerd in navolging van het effectonderzoek van Koopman en Van der Lugt 

(2007). Door afname van gestandaardiseerde vragenlijsten (CBCL, YSR) is bij ouders en 

kinderen ouder dan elf jaar en evaluatieve vragenlijsten (Invloedscores, ‘Ruimte van 

problemen’ en Goal Attainment Scale) onderzocht of, in vergelijking met voor- en nametingen, 

het probleemgedrag van de kinderen, de ervaren invloed van de ouders op het leven en de 

kinderen, de ruimte die problemen innemen in de beleving van de ouders en de mate waarin de 

doelen zijn behaald een (blijvende) toe- of afname laten zien. Ook is (via de GKS- 

schaalscores) gekeken of het ervaren gezinsklimaat significant verschilt ten opzichte van de 

voor- en nameting. 

B. Het overall effect van de Oplossingsgerichte begeleiding (gewogen effectgrootte) bleek 

gemiddeld (d=.61) (KV d=.86).  

Er werden significante verschillen gemeten op: 

o de ervaren ruimte die de problemen innamen (d=-.76) (KV.; d=-.85) 

o de behaalde doelen: (d=.94) (KV: d=.1,35) 
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o gezinscohesie (d=.1,40) (KV:  d=.1,35) 

o gezinsorganisatie (d=.79) (KV; d=1.35). 

Niet-significante voortgang betrof:  

o de ervaren invloed van de ouders op het leven (D=.39) (KV; d= 92. Wel significant) 

o de ervaren invloed van de ouders op de kinderen (D=.41) (KV; d=.1,31. Wel significant) 

o met betrekking tot het gezinsklimaat: een afname van expressiviteit en conflicten.  

 

• Managen van vermoeidheid bij de ziekte van Crohn 

 

A. L. Vogelaar, A van ‘t Spijker, T. Vogelaar e.a. (2011). 

In deze pilotstudie (RCT) zijn 29 patiënten met de ziekte van Crohn en een hoge 

vermoeidheidscore gerandomiseerd toegewezen aan Treatment as usual (TAU), zonder 

psychologische interventies (n=12), aan tien Problem solving Therapy sessies (PST) 

(n=9) en aan vijf Solution Focused  Brief Therapy sessies SFBT (n=8). Er is gemeten met 

de IBD, de QOL en de Trimbos-kostenvragenlijst, voorafgaand aan de interventies en 

drie maanden na de laatste sessie.  

B. De beide psychologische interventies hebben een positief effect op zowel het managen van 

moeheid als de behandelkosten. In de SFBT-groep verbeterde 85,7% van de patiënten op 

de vermoeidheidsschaal, bij de PST 60% en bij de TAU 45,5%. PST en SFBT lieten een 

verbeterde QOL zien. De drop-out was het laagst in de TAU-groep (8,3%), 12,5% in de 

SFBT- en het hoogst in de PST-groep (44%). De behandelkosten waren lager bij 57,1% 

van de patiënten in de SFBT, in de TAU bij 45,5% en de PST 20%. 

  

Buitenlands onderzoek 

In het buitenland is veel onderzoek gedaan naar Oplossingsgericht werken. Deze zijn te vinden in 

eerder genoemde overzicht van Alasdair MacDonald (p. 33). 

Er zijn veel RCT-studies gedaan naar het effect van OW. De hier volgende Finse studie is een van de 

grootste. De studie omvat zes jaar en voldoet aan alle strenge criteria (onderzoekspopulatie, methode-

integriteit, onderzoeksdesign) die wetenschappelijk verantwoorde conclusies mogelijk maken. De 

hulpverlening werd voornamelijk gegeven door psychologen. Dit met uitzondering van de Solution-

Focused Brief Therapy waarin sociaal werkers, artsen en psychologen werkzaam waren. Dit illustreert 

dat de professie niet bepalend is voor het effect van de hulp (zie ook Wampold & Imel, 2015). 

 

A. P. Knekt, O. Lindfors e.a. ( 2008): zie bijgeleverd artikel. 

(Knekt e.a., 2008 b; 2013, Maljanen e.a., 2012, zie bijgeleverde samenvattingen)  

B. De studie betrof cliënten met de DSM IV diagnose voor angst (43,6%) en stemmingsstoornis 

(84,7%). De 326 cliënten zijn gerandomiseerd toegewezen aan drie behandelingsmethoden: 

Solution Focused Brief Therapy (SFBT), Kortdurende Psychodynamische Therapie (KPT) en 

Langdurende Psychodynamische Therapie (LPT). De SFBT-cliënten ontvingen gemiddeld 9,8 

sessies in 7,5 maanden, de KPT-cliënten 18,5 sessies in 5,7 maanden en de LPT-cliënten 232 

sessie in 31,3 maanden. Alle therapeuten waren goed getraind en hadden langdurige ervaring 

met hun behandelmethoden. De uitkomsten betroffen aspecten van geestelijke gezondheid, 

sociaal functioneren, lifestyle en lichamelijke gezondheid en arbeidsvermogen en zijn gemeten 

met gestandaardiseerde meetinstrumenten. De primaire uitkomsten zijn bijvoorbeeld gemeten 

met de BDI, HDRS, SCL-90-ANX en HARS. Er is negen keer gemeten in een periode van vijf 

jaar. De publicatie uit 2008 omvat het verslag na drie jaar, die uit 2013 het verslag na vijf jaar. In 

2012 is de cost-effectiveness berekend. 

C. De drie methoden waren even (significant) effectief in het reduceren van de symptomen. SFBT 

en KPT bereikten die resultaten eerder en met veel minder sessies. LPT bleek pas even 

effectief in het tweede jaar en iets effectiever in het vijfde jaar. Dezelfde resultaten in effectiviteit 

zijn gevonden voor het vermogen tot werken, sociaal functioneren en persoonlijk functioneren 
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(Knekt e.a., 2008b). Er bleek geen verschil in effect met betrekking tot sociale klasse. De twee 

kortdurende methoden ontliepen elkaar niet wat kosten betreft (Maljanen e.a., 2012). 

Resultaten: 

Een significante reductie van symptomen voor BDI (51%), HDRS 54 (36%) SCL-90-Anx (41%) 

en HARS (38%). KPT en KOT waren in het eerste jaar effectiever dan de langdurende therapie, 

ze lieten 15 tot 24% lagere scores zien in de vier effectmetingen. In het tweede jaar bleken er 

geen significante verschillen, na drie jaar bleek de langdurende therapie effectiever met 14 tot 

37% lagere scores.  

 

Meta-analyse 

A. G. Stams, M. Dekovich, K. Buist en L. de Vries (2006).  

B. Deze Nederlandse meta-analyse naar de effectiviteit van OW betrof 21 studies (n=1.421) met 

zowel zwakke als sterke onderzoeksdesigns (10 pre- posttest van één groep, 11 vergelijkende 

studies). Het ging om doelgroepen als studenten, gezinnen, cliënten in een residentiële setting 

(delinquenten en psychiatrisch patiënten) met gedragsproblemen, huwelijksproblemen en 

psychiatrische problemen en andere psychosociale problemen. 

C. Zij vonden een klein tot gemiddeld effect (d= .37). Nadere analyse (ANOVA’s) liet het volgende 

zien: SFBT heeft een positief effect vergeleken met geen hulpverlening (d= .57) en een 

vergelijkbaar effect als de reguliere hulpverlening (TAU). Voor volwassenen bleek de methode 

effectiever dan voor kinderen ( respectievelijk d=.62; d=.23). Het effect bleek groter voor 

cliënten met externaliserende gedragsproblemen (d=.61) dan voor cliënten met 

relatieproblemen (d=.55) of internaliserende problemen (d=.49). Hoewel het effect van OW niet 

groter is dan dat van de gebruikelijke behandeling, bereikt OW het positieve effect in minder tijd 

en waarborgt daarbij de autonomie van de cliënt.  

 

Systematic Qualitative Review 

Er zijn meerdere reviews verschenen, onder andere voor jeugdproblemen en schoolproblemen (J.S. 

Kim & C. Franklin (2009). Hieronder de meest recente en meest omvattende. 

 

A. W. Gingerich & L. Peterson (2013).  

B. Criteria voor insluiting waren: gecontroleerde (quasi) experimentele studies met geobserveerde 

uitkomsten aan het eind van de hulpverlening, in psychotherapie en 

gedragsveranderingsprogramma’s. Ze definieerden tien criteria voor wat als Oplossingsgericht 

werken gold. Van de 1.452 gevonden studies zijn uiteindelijk 43 in de review opgenomen.  

Zij beschrijven zes goed te onderscheiden groepen onderzoeken.  

• Kinderen (14 studies) 

Er zijn effecten gemeten voor gedrag, schoolprestatie en psychologische aspecten als 

zelfvertrouwen. Slechts één studie gaf een slechter effect dan de controlemethode. Acht studies 

hadden een significant positief resultaat, vijf lieten positieve trends zien.  

• Volwassenen (10 studies) 

Het ging hier om een studie met betrekking tot depressie (5), algemene geestelijke gezondheid 

(2), schizofrenie, obsessief compulsief gedrag en zelfbeschadiging (elk één). Vooral de 

depressiestudies beantwoorden aan de standaards voor goed EBP-onderzoek en vier ervan 

lieten significant positieve uitkomsten zien die tenminste vergelijkbaar waren met de well-

established controlemethode. 

• Relatie en gezin (6 studies) 

Het betrof hier studies naar gezinnen waarvan één lid de diagnose schizofrenie had en een 

studie met de diagnose autisme. Daarnaast een studie met huwelijksproblemen en met 

adolescentieproblematiek. In deze studies bleken er positieve trends te zien, al waren 

conclusies niet goed mogelijk vanwege de zwakte van de studies. 

• Rehabilitatie naar werk (5 studies) 
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De meeste studies lieten significante effecten zien en gebruikten grote onderzoeksgroepen en 

een gerandomiseerde opzet. De met OW behandelde cliënten gingen meer aan het werk dan 

de controleconditie en zij deden dat vlugger. 

• Gezondheid en ouderdom (5 studies) 

Het betrof hier studies naar verzorgingshuispatiënten met dementie, naar depressie bij 

kankerpatiënten, naar aanpassing aan ziekten, naar diabetici en naar de kwaliteit van leven bij 

patiënten met de ziekte van Crohn. In deze groep waren er vier studies met significant betere 

resultaten dan de controleconditie. Al waarschuwen de onderzoekers dat er geen algemene 

conclusies te trekken zijn vanwege de grote diversiteit in problemen en doelgroepen. 

• Delinquenten (4 studies) 

Drie studies met een grote onderzoeksgroep en met een gerandomiseerde opzet en een relatief 

complete implementatie van OW vonden significante uitkomsten met betrekking tot deze 

methodiek met als effecten: gedragsveranderingen, verminderd recidivisme en betere problem-

solving.  

 

Samenvatting 

Van de 43 bestudeerde studies rapporteerden er 32 (74%) significante positieve effecten, tien (23%) 

een positieve trend, één geen effect van OW en één een negatief effect. Van de 24 gerandomiseerde 

onderzoeken hadden er 20 (83%) significante effecten. Van de tien studies die werkten met een 

bonafide methode als controle bleek bij zes dat de OW even goede resultaten haalde, bij één werkte 

OW beter en bij drie was het positieve effect niet significant. De onderzoekers concluderen ‘…dat er 

sterk bewijs is dat de Oplossingsgerichte methodiek een effectieve methode is voor een brede variëteit 

van gedrags- en psychologische problemen, dat het kortdurender is en minder kosten met zich mee 

brengt.’ (p. 28). 

 

Effectiveness studies laten, in tegenstelling tot gecontroleerde onderzoekstudies, zien hoe een methode 

in de reguliere praktijk uitpakt. In bijlage 3 zijn drie buitenlandse effectiveness studies bij elkaar gezet. 
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Bijlage 1. Onderzoek naar Solution Talk en de oplossingsgerichte vragen 
 
Phillips (1999) onderzocht actief luisteren zoals dat naar voren komt in de samenvattingen en 

parafraseringen door de hulpverlener van wat de cliënt gezegd heeft. Deze reacties zijn altijd sturend 

omdat ze het door de cliënt gezegde transformeren. Hij vergeleek Mediation gesprekken met SFBT 

sessies. De formuleringen van de mediator waren meer gericht op problemen van de cliënt en minder 

uitnodigend tot een reactie. In de SFBT-sessies waren de formuleringen, zoals de methode voorspelt, 

bijna geheel gericht op oplossingen en met een open invitatie naar de cliënt om te reageren en zo 

samen te werken in de co-constructie van nieuwe ideeën.  

 

Korman e.a. (2013) onderzochten een ander aspect van Solution Talk. In OW speelt respect voor de 

zienswijze van de cliënt een grote rol. Dat is een van de redenen waarom in OW aangeraden wordt 

om zoveel mogelijk de woorden van de cliënt te gebruiken als men iets parafraseert of samenvat. De 

onderzoekers vergeleken sessies van SFBT-experts met die van Motiverende Gespreksvoering (MG) 

en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Als voorspeld vertoonden de SFBT-formuleringen een 

significant hoger aantal van de exacte woorden van de cliënt en werden er significant minder 

interpretaties van de therapeut toegevoegd dan bij de MG- en CGT-therapeuten het geval was. 

 

Tomori (2004, 2007) onderzocht in hoeverre de formuleringen van de therapeut een positieve, 

neutrale of negatieve inhoud hadden voor de cliënt. Zij vergeleken sessies van SBFT-therapeuten (De 

Steve de Shazer en Insoo Kim Berg) met die uit de Client Centered richting (Carl Rogers en Nathaniel 

Raskin). Zoals voorspeld waren de samenvattingen en vragen van de SFBT-therapeuten in grote 

meerderheid positief. Die van Rogers en Raskin waren voornamelijk negatief voor de cliënt.  

 

Smock Jordan en anderen 2013) onderzochten de positieve versus de negatieve inhoud in hun 

vergelijking tussen drie SFBT-sessies en drie CGT-sessies. Zij analyseerden alles wat er gezegd werd 

en kwamen ook tot de conclusie dat de inhoud van de SBFT-formuleringen significant meer positief en 

minder negatief was dan die van de CGT. De SBFT-therapeuten waren allemaal consistent in hun 

positieve formuleringen terwijl de CGT-therapeuten daarin erg van elkaar verschilden. Zij vonden 

daarnaast een nogal opmerkelijk resultaat. Welke methode de therapeut ook gebruikte, de cliënten 

reageerden op dezelfde manier: positieve praat leidde tot meer positieve praat en negatieve praat tot 

meer negatieve praat. 

Dit laatste punt (reageren cliënten met solution talk op de solution talk van de therapeut) is wezenlijk in 

het idee van co-constructie.  

 

Gingerich en anderen (1988) analyseerden transcripties van eerste oplossingsgerichte gesprekken. 

Ze concludeerden dat cliënten eerder over veranderingen, mogelijke oplossingen en bereikte 

verbeteringen spraken wanneer de therapeut daarnaar vroeg.  

Ook in twee dissertaties werd dat effect gevonden: wanneer therapeuten hun solution talk 

intensiveerden, deden de cliënten dat ook (Bonsi, 2005; Speicher-Bocija,1999).  

Corcoran & Ivery (2004) vonden daarnaast een positie correlatie tussen het naar voren halen van de 

kracht van de cliënt door de therapeut en een positief resultaat van de hulp.  

 

Laros (2010, 2011) onderzocht in een Nederlands onderzoek door middel van microanalyse het 

gebruik van de verbale tijdsvorm in de interactie, met als hypothese dat OW meer gebruik maakt van 

werkwoorden in de toekomende tijd. De vergelijking tussen de Cliënt-centered therapeuten en de OW- 

therapeuten (2010) in elk twee videosessies liet zien dat de OW-therapeuten inderdaad meer in de 

toekomende tijd spraken en de CC-therapeuten meer de verleden tijd gebruikten. In het latere 

onderzoek (2011) werden in drie videosessies elk drie Cognitief Gedragstherapeuten en drie OW- 

therapeuten vergeleken. Hoewel de CGT- en OW therapeuten als groep significant verschilden in het 

gebruik van respectievelijk meer tegenwoordige en toekomende tijd, bleek dat niet te gelden voor de 

verleden tijd. De groepen bleken onderling echter niet homogeen, therapeuten konden significant van 



 
47 

elkaar verschillen. Er bleek ook geen verband tussen het gebruik van de diverse tijden door de 

therapeut en die door de cliënt.  

 

De oplossingsgerichte vragen 

Grant en O’Connor (2010) vergeleken in een pilotstudie betreffende coaching het verschil in effect van 

probleemgerichte vragen en oplossingsgerichte vragen. De 74 deelnemers werden verdeeld over de 

twee condities. Het effect is gemeten via gestandaardiseerde vragenlijsten. De oplossingsgerichte 

groep was significant doelgeoriënteerder. Beide benaderingen reduceerden negatieve gevoelens en 

verhoogden het zelfvertrouwen. De oplossingsgerichte werkwijze verhoogde echter bovendien de 

positieve gevoelens en het inzicht in en begrip van het probleem. Dit laatste is een opvallende 

uitkomst omdat OW weinig aandacht geeft aan het analyseren van het probleem. 

 

Richmond en anderen (2014) onderzochten of een andere taal in de intakeformulieren ook andere 

reacties van de cliënten teweeg zou brengen. In hun eerste, gerandomiseerde, onderzoek vergeleken 

zij een standaard probleemgeoriënteerd intakeformulier met een SFBT-formulier. Cliënten die het 

SFBT-formulier invulden, beschreven significant meer oplossingen en minder problemen dan de 

controlegroep. In hun tweede studie werd een SBFT-intakegesprek vergeleken met een op de DSM 

gebaseerd diagnostisch intakegesprek. Cliënten uit het SFBT-interview verbeterden significant op de 

Outcome Questionnaire (OQ) voor het eerste therapiegesprek terwijl cliënten uit de DSM intake geen 

verbeteringen scoorden.  

 

Onderzoek naar enkele specifieke vragen  

De vraag naar pre-treatment change. Deze vraag wordt in OW gebruikt om de aanwezige 

mogelijkheden en hulpbronnen voorafgaand aan de gesprekken te onderzoeken. De vraag stelt 30% 

tot 60% van de cliënten in staat dergelijke veranderingen naar voren te brengen. Het vragen naar en  

verder uitbouwen van die veranderingen heeft een positief effect op het succesvol beëindigen van de 

hulpverlening (McKeel, 2012) en het bleek een betere voorspeller van succes te zijn dan het stellen 

van doelen (Beyebach, 2014). 

 

De wondervraag. Cliënten rapporteren dat deze vraag hen helpt om hun doelen te stellen of helder te 

krijgen en om specifieke manieren te vinden om die doelen te bereiken. Zij zeiden ook meer hoopvol 

te zijn na het beantwoorden van die vraag. Er zijn echter ook cliënten die de vraag niet zo behulpzaam 

vonden, in het bijzonder zij die een beperking ervaren (McKeel, 2012).  

 

De ‘Wat is er beter’ monitoringvraag. Evenals de vraag naar de pre-treatment change helpt het stellen 

van deze vraag de meeste cliënten (76%) om zich bewust te worden dat er iets beter is gegaan.  

(McKeel, 2012). 

 

De schaalvraag. Twee studies laten zien dat cliënten deze vraag erg behulpzaam vonden om 

specifieke stappen te ontdekken om hun situatie te verbeteren (McKeel, 2012).   
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Bijlage 2. Kleine Nederlandse onderzoeken naar het gebruik van de 
oplossingsgerichte methode 
 
Steenhagen (2012) onderzocht via gestructureerde interviews en videoanalyses in hoeverre de 

Oplossingsgerichte hulpverleningsrelatie vertaald kan worden naar de professionele relaties in een 

team. Zij vond een grote overlap in grondhouding (onder andere gelijkwaardigheid), kernwaarden 

(onder andere kwaliteiten benutten), gesprekstechniek (onder andere ‘herkaderen’) en de mandaten 

(onder andere begeleider/coach). Steenhagen concludeerde dat Oplossingsgericht werken en 

Oplossingsgericht samenwerken hand in hand kunnen gaan en elkaar versterken.  

 

Spoler (2014) onderzocht drie effectieve en drie niet of minder effectieve teams in een 

Oplossingsgericht werkende organisatie. Zij vond een significante correlatie tussen de effectiviteit van 

een team en de mate waarin de teamleden op een oplossingsgerichte manier met elkaar omgingen.  

 

Stolk en Brandenburg (2011) doen verslag van een intern kwaliteitsonderzoek in een 

jeugdzorginstelling. Via vragenlijsten, observaties van cliëntencontacten en diepte-interviews werden 

de zes fundamenten van OW voor hun instelling benoemd. Het onderzoek had als gevolg dat er meer 

aandacht besteed werd aan de drie relatietypen.  

 

In een kleinschalig onderzoek beschrijft Neeleman (2008) het belang van een systematische 

oplossingsgerichte intervisie in een jeugdzorginstelling. Via een voor- en nameting constateerde zij 

een toename van vrijwel alle oplossingsgerichte vaardigheden en een afname van probleemgerichte 

technieken. Zij noteert dat cliënten de hulpverlening met hogere tevredenheidsscores (negens en 

tienen) evalueren. Niet alleen de professionaliteit werd groter, ook de werkvreugde en de productie 

namen toe. 
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Bijlage 3. Drie buitenlandse effectiveness studies 
 

Effectiveness studies laten, in tegenstelling tot gecontroleerde onderzoekstudies, zien hoe een 

methode in reguliere praktijk uitpakt. 

A. De Jong en Kim Berg (2015 pag. 405-407). 

B.  Evaluatieonderzoek van Oplossingsgericht werken in een Amerikaans 

hulpverleningscentrum. De onderzoekers ondervroegen 257 cliënten, waarvan 57% Afro-

Amerikaans, 36% blank, 5% Latino en 3% Indiaans waren. De 57% werklozen onder hen 

waren veelal verwezen door overheidsinstanties. Meer dan 80% had vier of minder sessies en 

het gemiddelde aantal sessies was 2,9. Door middel van de schaalvraag werden de 

tussentijdse effecten gedurende de behandeling gemeten. Een follow-up werd uitgevoerd 

zeven tot negen maanden na het laatste gesprek. Ongeveer 50% bleek telefonisch niet meer 

bereikbaar. 

C. In 26% van de gevallen was er geen vooruitgang, in 49% een gematigde en in 25% een 

significante vooruitgang. Bij de follow-up zei 45% van de 136 cliënten dat hun behandeldoelen 

waren bereikt, 32% zei dat hoewel de doelen niet bereikt waren er wel vooruitgang was 

geboekt en 23% meldde dat er geen resultaat was.  

De analyse van leeftijd, sekse, culturele achtergrond en sociale status maakt duidelijk dat die 

factoren geen invloed uitoefenden op het resultaat.  

Als het gaat om voor welke problemen OW behulpzaam was, kozen zij twee routes. Bij 100 

cliënten werd een DSM-111-R diagnose gesteld en 141 cliënten vulden een lijst in waarop zij 

aangaven welke problemen zij zelf ervoeren. Noch de DSM-diagnose noch de door de cliënt 

ervaren soorten van problemen bleken van invloed op het resultaat.  

De onderzoekers concluderen dat deze data een indicatie geven dat Oplossingsgericht 

werken ongeacht de problemen of diagnoses succesvol kan zijn. En verder dat ‘cliënten geen 

speciale interventies gebaseerd op professionele probleemanalyses nodig hebben om 

vooruitgang te boeken.’ (p. 286). 

 

A. MacDonald (2007).  

B. Navraag bij cliënten van Britse ggz-centra. Van de 136 cliënten die door een 

Oplossingsgericht werkend team behandeld werden, rapporteerden 118 hun resultaten een 

jaar na afsluiting van de hulpverlening. Niet alleen zijzelf maar ook hun huisarts is gevraagd te 

evalueren.  

C. Een positieve uitkomst werd door 70% gemeld. Zij hadden gemiddeld 4,3 sessie en 25% van 

hen slechts één. Van de 53 die ernaar gevraagd werden, rapporteerden er 31 dat zij inmiddels 

ook andere problemen hadden opgelost, bij 38 van hen waren er geen nieuwe problemen 

opgedoken en 20 hadden verdere professionele hulp gezocht. Cliënten met langdurende 

problemen (> 3jaar) rapporteerden minder vaak positieve uitkomsten. Opvallend was dat de 

oordelen van de cliënten en de huisartsen geen significant verschil lieten zien. 

Ook hier (evenals bij Lee, 1997) had sociale klasse geen invloed op het resultaat.  

 

A. Beyebach e.a. (2000) en Cortes e.a. (2007) in: Beyebach (2014).  

B. Effectiviteitsonderzoek van een Brief therapy centrum in Salamanca, Spanje met lagere tot 

midden-inkomensgroepen van autochtonen met een diversiteit aan inter- en intrapsychische 

problemen. Er is gemeten bij intake, bij de laatste sessie door middel van videoanalyse van de 

taal in die sessie en door follow-up door middel van telefonische interviews. Het onderzoek 

van Beyenbach e.a. (hierna Bey) betrof 83 personen, dat van Cortes e.a. (hierna Cort) 74. 

C. Bij de afsluiting spraken vier van de tien cliënten in de verleden tijd over hun initiële 

problemen. 65% cliënten (Bey) en 76% ( Cort) rapporteerden dat hun problemen geheel of 

gedeeltelijk over waren en 82% tot 88% had geheel of gedeeltelijk de eigen doelen bereikt.  

Follow-up onderzoek bij 75% van de cliënten door middel van een schaalvraag. Criteria voor 

‘succesvol’: 1) score van tenminste 5, 2) deze score moest hoger zijn dan die bij aanvang en 
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3) cliënten hadden geen ander professionele hulp gezocht. Bij 74% (Bey) tot 67% (Cort) 

werden succesvolle casussen geregistreerd.  

In de studie van Cortes e.a. werd 17% van de casussen als ’niet verbeterd’ gecategoriseerd; 

55% als gematigde ‘vooruitgegaan’ ( tot 3,5 punten op de schaal) en 28% ‘significant 

verbeterd’( meer dan 4 punten op de schaal). Gemiddeld aantal sessies 4.7. De succesvolle 

cliënten gebruikten significant meer sessies (5.8) dan de niet succesvolle (4.2).  
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Bijlage 4. Praktijkvoorbeelden bij hoofdstuk 2 
 

Praktijkvoorbeeld bij kernactiviteit 3 - Vinden van uitzonderingen 

(H = hulpverlener, V= vader, Z = zoon) 

H: Gisteren ging het dus mis, hoe is het dan de dagen daarvoor gegaan? 

V: Dat ging eigenlijk wel goed, maar gisteren had je de poppen weer aan het dansen. 

H: Wat jammer als het daarvoor goed is gegaan, wat ging er eigenlijk goed?  

V: Zonder ruzie of geschreeuw heeft hij zijn huiswerk gemaakt. 

H: (tegen zoon) Dat is echt anders dan vorige keer! Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? 

Z: Er kwam een proefwerk aan…. ik moest wel.  

H: Omdat het moest deed je het. Gaat dat vaak zo bij jou dat je pas op het laatst in actie komt? 

Z: Ik schat altijd in hoeveel tijd ik nog heb, en dan werk ik even heel hard… Altijd zo gedaan.  

H: En dat ging een aantal dagen zo. Dat moet goed voor jullie zijn geweest – meer rust en geen  

 ruzie. Hoe reageerde je vader toen op je?  

Z: Dat was wel ….. hij schreeuwde niet, hij bemoeide zich niet met mij.  

H: En hoe heeft jou dat geholpen, dat hij zich niet met je bemoeide? 

Z: Nou… als hij al begint met schreeuwen heb ik helemaal geen zin …. Hij dwingt zo. 

H: En als hij niet schreeuwt dan..? 

Z: Dan kan ik tenminste zelf bepalen wanneer ik begin. 

H: En dat maakt het gemakkelijker voor je om je huiswerk te maken? 

Z: (knikt) 

H: (tegen vader) Een aantal dagen ging het dus zoals jullie willen. Fantastisch. Hoe was dat voor  

 jou? 

V: Ja zo hoort het dus, ging het maar altijd zo…. 

H: Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar een aantal dagen is ook al niet mis dacht ik. Wat  

 maakte dat u zich niet bemoeide met hem? 

V: Na de vorige keer is het me wel duidelijk geworden dat ik misschien wel te vlug op zijn nek zit  

 en ik dacht bij mezelf nou zal ik eens tot acht uur niets zeggen en kijken wat er dan gebeurt. 

(De Vries, 2008) 

 

Praktijkvoorbeeld bij kernactiviteit 5 – Monitoren van de vooruitgang 

(H = hulpverlener, C = cliënt) 

H: Wij zitten hier nu zo te praten maar helpt je dit, is dit wat je vandaag wil? 

C: (na enig nadenken) Ja. 

H: Wat helpt je? 

C: (denkt lang na) Dat jij mij niet veroordeelt, dat helpt mij. 

Dit verrast de hulpverlener, want het was geen onderwerp van gesprek geweest. Zijn bejegening hielp 

dus meer dan zijn interventies. 

H: En hoe helpt je dat? 

C: (vertelt dat zij van een vorige hulpverlener het gevoel heeft overgehouden dat zij schuldig was  

 aan haar problemen) Dat was een zware last en die voel ik nu niet meer. Jij laat me zien dat ik  

 ook dingen goed gedaan heb. 

H: Het lijkt me erg fijn voor je dat die druk weg is nu en dat je de goede dingen ziet die je gedaan  

 hebt, want zo zie ik ze ook. Wat kan er nog meer helpen in dit gesprek? 

C: (na enig nadenken) Ik zou graag willen weten wat ik moet doen als mijn ex ruzie maakt waar  

 de kinderen bij zijn. 

Ook dit verrast de hulpverlener: dit was nog niet als probleem naar voren gekomen. Daar wordt op 

ingegaan en aan het eind van het gesprek stelt de hulpverlener dezelfde drie vragen. 

(De Vries, 2008) 

 

Een praktijkvoorbeeld van een Bezoekerstypische interactie waarbij met name kernactiviteit 1 

(probleempresentatie en perceptieonderzoek) wordt uitgevoerd. 
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C: Ik heb schulden en mijn vriendin met wie ik sinds kort samenwoon maakt zich daar grote  

 zorgen om. Zij vindt dat ik daarover met jullie moet komen praten. Ik vind dat niet nodig, want  

 die schulden regel ik zelf wel. We hebben hier regelmatig ruzie over en ik wil mijn relatie niet  

 op het spel zetten, dus heb ik maar een afspraak met jullie gemaakt. 

H: Je hebt een afspraak gemaakt en je zit nu hier. Kan het nuttig voor je zijn dat ik je uitleg wat  

 onze organisatie doet op het gebied van schulden? 

C:  Nee hoor, dat hoeft niet! Die schulden vallen wel mee en dat regel ik zelf wel. Ik heb gedaan  

 wat mijn vriendin graag wilde! 

(Deze cliënt geeft tot hier toe geen mandaat tot verdere probleemverkenning, de interactie blijft 

bezoekerstypisch).  

H:  Nu je toch hier bent, mag ik eens vragen: je vriendin maakt zich grote zorgen over de  

 schulden die je hebt begrijp ik...? 

C:  Ja dat klopt. 

H:  Ik begrijp ook dat jij dat anders ziet dan je vriendin, maar dat je je wel wilt inspannen om je  

 relatie te behouden, klopt dat? 

C:  Hm ja, dat klopt …. 

H:  Hoe zie jij dat dan? 

C:  Hoe bedoelt u? 

H:  Wat ik bedoel is dat jullie beide verschillend denken over de schulden die jij hebt. Jouw  

 vriendin ziet het zo, en jij ziet het zo. 

H:  Is dat zo? 

C:  Ja, dat zou kunnen ja… 

H:  Wat voor gevolgen kan dit dan hebben voor jullie relatie? 

C: Tja zo heb ik er nog niet naar gekeken……. 

H:  Is het een idee dat jullie samen eens op gesprek komen? 

C:  Ja misschien is dat toch wel verstandig….. 

Hier ontwikkelt de relatie zich van een bezoekerstypische (C: ‘Ik heb geen probleem’), naar een 

voorzichtige klantgerichte samenwerking (‘Ja, zo heb ik er nog niet naar gekeken’). 

 

De hulpverlener sluit zich aan bij het referentiekader van de cliënt en heeft oog voor de context van de 

cliënt, de relatie met zijn vriendin. Door ‘het aanschuiven van de werkelijkheid’ laat hij de cliënt 

nadenken over de keuzes die hij maakt. De cliënt geeft gaandeweg mandaat, omdat hij ervaart dat de 

hulpverlener niet oordeelt en hem misschien wel verder op weg kan helpen. Extrinsieke motivatie 

(‘Mijn vriendin wilde dat ik kwam’), wordt intrinsieke motivatie (‘Ja misschien kan ik er beter zo naar 

kijken’). Het ‘hogere doel’ is het behoud van zijn relatie en stimuleert hem om mogelijk iets te doen 

aan zijn schulden, waar hij dan weer de positieve gevolgen in zijn relatie van zal gaan merken.  

(Joosen & Van der Vaart, 2014) 

 

 

 
 
Samenwerking erkenningstraject 

Het erkenningstraject wordt in samenwerking uitgevoerd door het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJi), het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, Vilans, het Trimbos Instituut en 

MOVISIE. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige 

criteria streven wij naar kwaliteitsverbetering in de betrokken werkvelden. 

 

 


