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Inleiding 
 
In veranderkundige onderzoek gaat het om een handelingsproduct. Een 
handelingsproduct geeft antwoord op "Doe A, opdat B". Als iemand bewust 
of onbewust zus en zo handelt als hulpverlener, dan zal dit en dat het effect 
zijn.  
 
In het promotieonderzoek naar methodiek Maatschappelijk Werk is gekozen 
voor een dergelijke veranderkundige vraagstelling. Onze vraagstelling luidde: 
hoe kunnen hulpverleners het zelfregulerend vermogen van cliënten 
bevorderen? Het is een vraag naar welke interventies van hulpverleners wèl 
en niet effectief zijn voor het bereiken van het gestelde doel. Hoe variëren 
met andere woorden de interventies afhankelijk van de effecten? En 
omgekeerd: hoe variëren de effecten afhankelijk van de interventies? 
 
1. METHODOLOGISCHE OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT 
EFFECTONDERZOEK 
 
Maar hoe kunnen we empirisch vaststellen wat precies de effecten zijn van 
bepaalde interventies? Hoe kunnen we deze effecten in kwantitatieve 
termen uitdrukken? 
We zouden kunnen proberen om de effecten causaal te toetsen via een 
strak experimentele opzet met behulp van een experimentele en controle-
groep. Maar is dit wel opportuun? Is het scheppen van een onder-
zoekssituatie rond interventies waarin uitgegaan mag worden van gelijke 
externe condities wel mogelijk? Beenen schrijft (Soudijn, 1982,32): 
 
"Van honderden variabelen (..) is de samenhang met verloop en uitkomst van 
therapieën nagegaan, en sterk komt hetzelfde beeld naar voren: laag 
positieve correlaties voor een aantal van die variabelen in de orde van 
maximaal .30 à .40". 
 
Kunnen we de effecten van interventies dus wel definitief vaststellen? Laten 
we enkele problemen bekijken. 
 
1. Criteria voor succes 
 
Is het behalen van de vooraf gestelde doelen het criterium voor succes? Dat 
klinkt aannemelijk, maar zijn er wel duidelijke doelen gesteld? En betreft het 
werkelijk doelen waar zowel de hulpverlener als de cliënt het over eens zijn? 
Dit laatste zonder meer te veronderstellen is niet erg reeël, zoals blijkt uit 
het onderzoek van Hageman-Smit (1977).  
En is de subsidiegever het ook eens met deze doelen?  
En wat te denken van het feit dat de doelen van de cliënt en van de 
hulpverlener zich tijdens het contact kunnen wijzigen? Het inzicht in wat 
wenselijk is, heeft zich bij de betrokkene verder ontwikkeld naar aanleiding 
van nieuwe informatie, andere problemen die opduiken of onvoorziene 
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veranderingen die optreden in de persoon en in de situatie. Als je dan met 
een dergelijk onveranderlijk criterium als "de gestelde doelen" werkt, dan 
wordt de kwaliteit van het maatschappelijk werk in die gevallen dus niet 
goed vastgesteld. Bovendien kun je in theorié wel tevoren een doel stellen 
om vervolgens te proberen het te realiseren, maar in de praktijk 
functioneert dat meestal niet zo. In de dagelijkse handelingspraktijk loop je 
tegen een probleem aan dat je tevoren niet voorzag of verwachtte, je 
reageert erop en je komt pas achteraf te weten wat in dat handelen jouw 
doel was. Je ziet het pas als je het doorhebt, zou Johan Cruijff zeggen. 
 
En hoe stel je vast dat de doelen ook inderdaad zijn behaald? Men kan 
immers niet slechts empirisch beschrijven hoe een menselijke situatie 
feitelijk is. Een kritische theorie benadrukt ook de kant van het bewustzijn 
van mensen dat nog ontwikkeld moet worden. Een empirische beschrijving 
heeft geen oog voor dat deel dat nog niet is ontwikkeld. Wat er bij mensen 
in hun bewustzijn leeft, is nooit alleen door empirische beschrijving te 
vatten. Iemand kan berusten in zijn situatie en zich berustend gedragen. 
Deze berusting is geen niet-handelen, maar een handelen dat slechts als 
niet-handelen verschijnt. Wat er als berusting uitziet, bijvoorbeeld bij 
gehospitaliseerde patiënten in een psychiatrische instelling, kan dan een 
hoogst explosieve situatie blijken te zijn. Dit ontdekken we echter pas, als we 
ons niet blindstaren op de uiterlijk waarneembare handelingen van de 
mensen, de resultáten van een innerlijk handelen. Allerlei mogelijke 
veranderingen in fantasieën, verwachtingen, dromen, inzichten en 
waarderingen kunnen zich niet direct in het uiterlijk zichtbaar handelen van 
mensen uitdrukken. Toch kunnen deze subjectieve gegevens op belangrijke 
leerprocessen duiden. Veel van dergelijke gegevens onttrekken zich echter 
aan de meetinstrumenten. 
 
Een gevaar van operationaliseren van doelen is, dat slechts elementaire 
gedragsvormen en prestaties die gemakkelijk te concretiseren zijn, worden 
geaccentueerd. Door de doelen te operationaliseren in observeerbare 
gedragingen, is het gevaar groot dat men afbreuk doet aan het belang en de 
reikwijdte van de doelen. 
 
En in hoeverre is het behalen van een doel ook inderdaad een succes? Wat is 
ons perspectief van gezond sociaal functioneren? Een hele reeks van 
beoordelingen zijn hier mogelijk. Wij kiezen voor het begrip "zelfregulering" 
als visie op een toekomstige wenselijke situatie: hoe kunnen mensen in hun 
verhoudingen tot elkaar in vrijheid  zichzelf zijn en zin geven aan hun leven. 
Zelfregulering is een abstract en contrafactisch idee van "levenssamenhang". 
In laatste instantie kan slechts elk individu zèlf bepalen, in hoeverre er in zijn 
situatie sprake is van zelfregulatie. Het begrip "zelfregulering" schrijft niet 
precies voor hoe mensen zouden moeten handelen. Met dit idee 
correspondeert per definitie niet één empirische werkelijkheid, maar 
ontelbaar veel concrete werkelijkheden. Uiteindelijk kunnen we de 
complexe samenhang van alle kringloopprocessen in en tussen mensen 
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nooit volledig begrijpen en evalueren. We kunnen er wel naar zoeken. 
 
Het begrip "zelfregulering" is als systemisch handelingsbegrip dus in z'n 
essentie niet te operationaliseren. Empirisch-wetenschappelijk gezien is dit 
begrip, evenals trouwens het begrip ‘systeem’,  in heel zijn samenhang dus 
niet toetsbaar. Het is een hypothetische constructie van samenhang. Maar 
moeten we het daarom als onwetenschappelijk en speculatief van de hand 
wijzen? Nee, want wat zich aan empirische toetsing onttrekt, verliest niet per 
definitie haar kenniswaarde. De vraag welke objectrealiteit met het begrip 
"zelfregulering" correspondeert, is essentieel voor ieder mens maar 
empirisch wetenschappelijk uiteindelijk niet te beantwoorden. Zelfregulering 
omvat ook het potentiële in iemand. We kunnen het begrip in empirische zin 
slechts beschrijven en toetsen op specifieke onderdelen en aspecten van 
een handelingssituatie. De samenhang in zijn geheel te willen beschrijven en 
toetsen is in het systeemdenken een fout van de eerste orde.  
 
En wat te denken van die situaties in het Maatschappelijk Werk, waarin de 
cliënt zelf niet het voorwerp of doelwit is van de bemoeienis van de 
hulpverlener? Terwijl hij of zij bezig is met het helpen van de cliënt, is de 
werker dikwijls tegelijkertijd gericht op veranderingen van de 
omstandigheden waarin deze cliënt leeft, bijvoorbeeld betere huisvesting, 
meer inkomen of ander werk. Het doel waarop men zich richt kan dus ook in 
de omgeving liggen, bij derden. Samen met de cliënt is de hulpverlener bezig 
om bij de sociale dienst een extra uitkering voor de cliënt te bepleiten. 
Wanneer spreken we in dit opzicht van succes? 
 
2. Mogelijke verslechteringen 
 
En wat te zeggen van de situatie dat iemand in één opzicht verbetert, maar 
in een ander opzicht verslechtert? Neem het geval dat iemand zich wel meer 
bewust is geworden van ongewenste patronen in zijn verhoudingen met 
andere mensen, maar dat tegelijkertijd zijn neiging tot zelfdoding is 
versterkt? Of nemen we het voorbeeld van de moeder die had geleerd om in 
bepaalde situaties geen verwijtende opmerkingen meer tegen haar kind te 
maken. Ze voldeed aan dit voorschrift, maar kéék wel geirriteerd, terwijl ze 
de opmerking niet maakte. De winst van het nalaten van verbale bestraffing 
werd door dit nonverbale gedrag weer weggenomen.  
 
En natuurlijk kunnen dit soort neveneffecten ook positief zijn. Wat betreft 
neveneffecten is het ook mogelijk, dat de therapeutische "winst" geheel 
ongedaan wordt gemaakt door externe factoren. Feitelijk moeten we 
concluderen dat - ondanks het succes van de hulpverlening - het resultaat 
een volkomen mislukking is, omdat de werkgever buitensporig negatief op 
het veranderd gedrag van de cliënt heeft gereageerd. Of prestaties van de 
cliënt die het ene moment in de ene situatie een "succes" werden genoemd, 
kunnen op een ander moment en in een andere context anders worden 
gewaardeerd. Bij het beoordelen van gedrag kunnen grenzen worden 
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verlegd: de reacties van de partner kunnen belangrijker worden voor de 
cliënt die zich eerst alleen maar zorgen maakte over haar fobie. 
 
3. (On)geschiktheid van de cliënt voor hulpverlening 
 
En stel dat we de effecten, ondanks al deze moeilijkheden, wèl goed in kaart 
zouden kunnen brengen, hoe weten we dan dat deze effecten toe te 
schrijven zijn aan de hulpverlener? Misschien ligt het wel aan het soort 
cliënt. Een cliënt kan erg "geschikt" zijn voor hulpverlening, omdat zij over 
vaardigheden beschikt die een goed contact met de hyulpverlener mogelijk 
maken. Naarmate iemand meer beschikt over dergelijke vaardigheden, is de 
noodzaak om hulp te krijgen wellicht geringer. En ook omgekeerd geldt: als 
iemand sociaal "slecht" functioneert, kan het contact met de hulpverlening 
moeizamer verlopen, maar des te belangrijk zijn. Wanneer spreekt men dus 
van "succes"? 
 
4. Spontaan herstel 
 
En hoe zit het met "spontaan herstel", dagt wil zeggen herstel van cliënten 
die niet in behandeling zijn gekomen? Lambert (1976) schrijft in een over-
zichtsartikel over psychotherapie, dat schattingen van het percentage 
"spontaan herstel" variëren van nul tot negentig procent. Het is belangrijk 
het natuurlijk verloop van probleemverwerking en de zelfregulerende wer-
king van conflicten in te schatten om te kunnen bepalen of de effecten 
toegeschreven moeten worden aan de hulpverlening. Ook zonder ingreep 
van de hulpverlener treden er immers veranderingen op in de persoon en 
situatie van de cliënt, al is het alleen al door de tijd die verstrijkt tijdens de 
behandeling. De tijd slijt en mensen worden ouder.  
En wat te zeggen van de hulp die de cliënt tegelijkertijd heeft gekregen van 
derden? Is dat ook onderzocht? 
 
5. Tijdstip van de meting 
 
Bovendien, op welk tijdstip meet men het effect van de hulpverlening? Als 
de cliënt heeft geleerd om een crisissituatie de baas te worden, dan is het 
effect pas goed zichtbaar, als  een nieuwe crisis in het leven van de cliënt 
zich voordoet. Moeten we daar dan maar op wachten?  
En wat te denken van de mogelijkheid dat het aanvankelijk succes van de 
hulpverlening na verloop van tijd weer verloren gaat? 
 
6. Inbreng van de cliënt zelf 
 
Bovendien, wat is de invloed van de cliënt zelf op het verloop van de 
hulpverlening? Hoe kun je die invloed scheiden van de invloed van de 
hulpverlener? Het gaat hier toch om een wederkerig interactie- en 
beïnvloedingsproces tussen mensen die elk in deels verschillende, deels 
overeenkomende complexe levenssamenhangen hun geschiedenis 
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doormaken.  
Maar stel, dat we die effecten wèl zouden kunnen scheiden, dan zou het 
effect van de hulpverlening dus lager zijn, naarmate de cliënt zelf actiever 
meewerkte aan het oplossen van z'n probleem. De op empowerment 
gerichte hulpverlening zou er in dat opzicht dan slecht van afkomen. In ieder 
geval is in een situatie waarin de cliënt zeer actief meewerkt de invloed van 
de hulpverlener moeilijker vast te stellen dan in situaties waarin de cliënt 
minder actief aan z'n probleem werkt. Toch zal wellicht niemand ontkennen 
dat het slágen van de hulpverlening juist sterk afhangt van de actieve 
medewerking van de cliënt. 
 
7. Inductieprobleem 
 
En trouwens, al zou eenduidig kunnen worden vastgesteld wat het resultaat 
van de hulpverlening is geweest bij een bepaalde cliënt, daarmee is nog niet 
gezegd hoe volgende hulpverleningen bij andere cliënten moeten worden 
uitgevoerd. Hier speelt het inductieprobleem: hoe kunnen toekomstige 
behandelingen gebaseerd worden op ervaringen uit het verleden? Elke 
persoon en situatie zijn op zichzelf uniek. Een procedure die bij een bepaalde 
hulpverlener goed werkt, hoeft niet zonder meer goed te zijn als een andere 
hulpverlener deze procedure in een vergelijkbare situatie toepast. Het hangt 
ook af van de persoon van de helper en de context van de hulpverlening.  
 
8. Keuzevrijheid van de cliënt 
 
Kernvraag van methodiekonderzoek is welke cliënt met welke 
probleemsituatie het meest gebaat is bij welke aanpak door welke 
hulpverlener in welke instelling en welke maatschappelijke context. Zo deze 
vraag al ooit beantwoord zou kunnen worden, dan zou een dergelijke 
situatie inhouden dat hulpverleners zich geheel door dat antwoord zouden 
moeten laten leiden. Daarmee zou dus de keuzevrijheid van de cliënt ernstig 
moeten worden beperkt. 
Stel dat de meest effectieve aanpak bij een bepaalde cliënt zou kunnen 
worden vastgesteld, dan duikt er dus weer een nieuw probleem op. Als de 
cliënt immers zo gemakkelijk een speelbal is van factoren die op hem of haar 
inwerken, hoe kan zo'n cliënt dan invloed krijgen op die factoren in het 
kader van zijn zelfstandig worden? Soudijn schrijft (1982,123): 
  
"Als een externe factor - gedefinieerd in de nagestreefde regelmaat - bij een 
cliënt een bepaald (gewenst) effect bewerkstelligt, dan is nog niet duidelijk 
hoe een cliënt greep kan krijgen op andere externe factoren die het effect 
weer ongedaan kunnen maken". 
 
De cliënt een speelbal willen maken is op zichzelf echter al een onwenselijk 
en onmenselijk streven. Een dergelijke poging van een hulpverlener 
belemmert de ontwikkeling naar zelfstandig functioneren. Vanuit humaan 
oogpunt gezien is de hulpverlener primair iemand die ondersteunend werkt 
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en die de zelfsturing van de cliënt juist bevordert. 
 
9. Vrijheid van de hulpverlener 
 
En waar blijft de vrijheid van de hulpverlener? Zijn rol zou beperkt zijn tot 
het op standaardwijze toepassen van de uit wetenschappelijk onderzoek 
voortgekomen effectief geachte interventies. Verdere inzichten en 
vaardigheden van de werker zouden onbenut moeten blijven. Eigen 
inzichten zouden het proces slechts verstoren.  
Wanneer we zelfregulering opvatten als een zelfbevrijdigingsproces uit 
onderdrukkende verhoudingen, welk proces de hele persoon van iemand 
met al z'n rollen en eigenschappen omvat, dan is een dergelijke enge 
rolopvatting van de hulpverlener tegenover de cliënt bepaald onwenselijk. 
Hoe kan de hulpverlener met heel zijn persoon zichzelf zijn en een 
betrouwbaar contact met de cliënt opbouwen, zo is de centrale vraag bij 
zelfregieversterking (Donkers,  2015). 
 
Is het bovendien wel juist om te veronderstellen dat er in een bepaalde 
situatie slechts één "juiste" methode van werken zou bestaan? Menselijk 
handelen is toch altijd een handelen-binnen-een bepaalde context? Een 
goede manier voor een persoon in de ene situatie behoeft geen goede 
manier te zijn voor een andere persoon in een andere situatie. Gaat het in 
de methodiek niet meer om een strategisch opereren vanuit een specifieke 
en dynamische probleemcontext? 
 
10. Wat zijn interventies? 
 
Als laatste punt wil ik naar voren halen het probleem, dat niet duidelijk is 
wat we moeten verstaan onder "interventies".  
Het aantal alternatieve handelingen dat een hulpverlener kan verrichten is in 
principe zeer groot en in feite naar believen en vrijwel ongestraft uit te 
breiden, aldus Soudijn (1980,77). Welke "kiest" de hulpverlener in deze 
concrete situatie?  
 
Er is hier in veel opzichten geen sprake van een bewuste keuze. Slechts 
uitgaan van een bewuste keuze getuigt van een subjectivistische opvatting 
van vrijheid. Veelal gebeurt het kiezen op intuïtieve gronden. Bij 
verhoudingen tussen mensen gaat het dikwijls meer om geluk of ongeluk 
dan om keuzevrijheid. Watzlawick e.a. (1986,11) zegt, dat het duidelijk is dat 
een mens vanaf het begin van z'n bestaan betrokken is bij het gecompliceerd 
proces waardoor hij de regels van de communicatie verwerft, terwijl hij van 
het geheel van deze regels slechts een minimaal bewustzijn heeft. Niet 
anders geldt dit voor de hulpverlener in zijn relatie tot de cliënt. 
Maatschappelijk Werk maakt gebruik van zeer complexe arbeidsvermogens 
van werkers en lijkt in dat opzicht meer op dobbelen dan op een 
voortdurend doelbewust kiezen van het 'ik'.  
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Bovendien, wie een communicatietechniek goed beheerst, past deze zo 
subtiel toe, dat de techniek als zodanig voor buitenstaanders niet zonder 
meer zichtbaar is. En in een hulpverleningssituatie is de cliënt óók 
waarnemer. Als hij een reactie van een hulpverlener als technìek zou 
herkennen, dan is de kans groot dat het bedoelde effect verloren gaat. Het 
gaat kennelijk om de verinnerlijking van een techniek, wil deze techniek 
tussen mensen in (ped)agogisch opzicht werkzaam zijn. 
Communicatiegedrag kan slechts vertrouwen wekken, als het in iemands 
hele persoon is verinnerlijkt; als truuk werkt het niet.  
 
Maar hoe kunnen we deze principieel "onzichtbare" techniek dan empirisch 
vaststellen? 
Een te véél aan controle en aan voorgeschreven regels waaraan de 
hulpverlener zich moet houden, kan dus leiden tot kwaliteitsverlies wanneer 
de werker deze controles niet heeft verinnerlijkt. 
 
Tenslotte speelt bij de vraag wat nu precies de interventie is ook nog het 
probleem van de afgrenzing van de ene interventie ten opzichte van de 
andere interventie. Deze afgrenzing is belangrijk, omdat de ene ingreep het 
effect van een andere ingreep teniet kan doen. De invloed van een berisping 
voor een geleverde wanprestatie zal sterk afnemen, als even daarvoor een 
compliment werd uitgedeeld voor iets anders. Daarnaast is het zo dat veel 
ingrepen pas kunnen worden ingezet, wanneer er één of meer 
voorbereidende ingrepen aan vooraf zijn gegaan. Iemand confronteren met 
een andere mening heeft pas zin, als de eigen mening bekend is geworden.  
 
Een goed op elkaar afgestemd geheel van subtiele ingrepen, waarin elke 
ingreep het te verwachten resultaat van een voorafgaande ingreep als 
aangrijpingspunt heeft, is niet of nauwelijks te construeren. Elk ontwerp zal 
op dit punt inadequaat zijn en gaten, fricties of overbodigheden vertonen.  
 
Als we echter geïnteresseerd zijn in de effectiviteit van een ontwerp voor 
ingrijpen, dan moeten we ervan op aan kunnen, dat de uitvoering conform 
de voorschriften verloopt. Gebeurt dat niet, dan weten we niet aan welke 
ingrepen de effecten zijn te wijten of te danken. Over de waarde van het 
ontwerp valt in een dergelijke situatie op generlei wijze uitsluitsel te 
verkrijgen.  
 
Gebeurt het wèl conform de exacte voorschriften, zo die al te geven zouden 
zijn, dan is het nog maar de vraag of de hulpverlener inderdaad ook handelt 
vanuit zichzelf, vanuit z'n eigen behoeften, iets dat voor het toepassen van 
sociale technologie in een hulpverleningsrelatie zo essentieel is. De 
voorgeschreven handelwijze kan hem nooit worden opgelegd en kan hij 
nooit zichzelf opleggen. Dwingen we hem of dwingt hij zichzelf vanwege 
onderzoeksdoeleinden daartoe, dan kan hij alleen aan zo'n voorschrift 
voldoen als hij niet vanuit zichzelf, vanuit z'n eigen wèrkelijke behoefte 
handelt. De voorschriften zullen dan niet exact worden uitgevoerd. 
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Conclusie met betrekking tot effectonderzoek van sociale interventies 
 
Er zit een fundamentele denkfout in de empirisch-analytische 
onderzoeksbenadering van wetenschap. Deze empirisch-analytische 
wetenschapsopvatting wordt beheersd door het evidence-based dogma van 
de regelmaat en van de voorspelbaarheid. Wat als regelmaat uit onderzoek 
tevoorschijn komt, wordt een acceptabele autoriteit. Harde gegevens 
worden opgevat in de zin van: voor iedereen op dezelfde manier zichtbare 
gegevens, gegarandeerd door de natuur en a-historisch.  
Dit is naturaliserend denken: de wetenschap als een soort hogere macht 
gebruiken die mensen dwingend voorschrijft hoe ze zouden moeten 
handelen. Het resultaat is een mythologisch bewustzijn, de mythe van de 
objectieve feiten (Freire, 1974). Men ziet de mens nog niet als subject van de 
natuur en de geschiedenis.  
 
Een dergelijke technische rationaliteit van oorzaak en gevolg is op 
mensegerichte sociale interventies niet van toepassing. Het is een abstracte 
en misleidende constructie. Ze is geen eigenschap van levende arbeid, zo 
zeggen Negt en Kluge (1981,229). Alleen dode dingen laten een prikkel-
reactie schema zien. Wanneer we letten op het proces van hulpverlenen, 
dan zien we kringlopen en wisselwerkingen. Elk menselijk individu kan met 
zijn bewustzijn een zekere afstand nemen van z'n situatie en er vandaaruit 
invloed op uitoefenen. 
 
Mijn conclusie is dat het op empirisch-analytische wijze evidence-based 
toetsen van de effecten van de interventies van hulpverleners onmogelijk en 
onwenselijk is.  
 
2. CRITERIA VOOR SUCCESVOLHEID VAN EEN CASUS 
 
Maar betekent dit nu, dat het wetenschappelijk onmogelijk is om de 
succesvolheid van een casus te bepalen? 
 
Nadat ik in mijn promotieonderzoek de gegevens van een casus had 
verzameld, heb ik allereerst per casus een forumbijeenkomst van in deze 
casus ter zake  deskundigen uit werkveld en opleiding georganiseerd. In die 
bijeenkomst werd de casus besproken en beoordeeld. De aanwezigen 
werd  gevraagd om een uitspraak te doen over het succes van deze 
hulpverlening, mede gelet op versterking van het zelfregulerend vermogen 
van de cliënt. De aanwezigen werd gevraag om een waardering te geven 
voor de succesvolheid van deze casus. Als onderzoeker lette ik  op de 
criteria die de deskundigen expliciet of impliciet aanlegden om te bepalen 
of hier al dan niet sprake was van een succesvolle case. De bedoeling was 
om met een normatieve blik naar de casus te kijken en de aandacht te 
vestigen op het inhoudelijk resultaat van de hulpverlening: de problema-
tiek van de cliënt en wat daarin - onder meer door toedoen van de werker 
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en van de client zelf - verbeterd was of verbeterd had moeten worden. 
 
De analysebijeenkomsten bleken voor de deskundigen inspirerend en 
leerzaam te zijn. Er werd tijdens de bijeenkomsten in een open en opbou-
wende sfeer gedebatteerd over de door ieder bestudeerde casus. De 
discussie leverde allerlei gezichtspunten en invalshoeken op van waaruit 
naar de casus kon worden gekeken.  
 
In het nu volgende kader staan tien criteria beschreven die de deskundigen 
in het onderzoek bleken te hanteren bij het bepalen van de succesvolheid 
van een casus. 
 
Criteria ter beoordeling van de succesvolheid van een casus 
Uit: promotieonderzoek naar methodiek maatschapplijk werk (Donkers 1999) 
 
De deskundigen vinden het wenselijk, dat naast het cliëntsysteem en het 
veranderkundig systeem ook andere relevante partijen in het 
verandertraject op de volgende tien criteria een oordeel geven. 
 
1. Zwaarte van de problematiek  
Als veronderstelling komt naar voren, dat er doorgaans gemakkelijker succes 
te behalen valt als het een lichtere problematiek betreft. Wordt de 
problematiek van het cliëntsysteem zwaarder geacht, dan zal er lastiger 
succes te behalen zijn. Het feitelijk behaalde succes moet dus in verband 
worden gebracht  met de veronderstelde zwaarte van de problematiek. 
 
2. Verbeteringen of verslechteringen in de situatie waarvoor hulp of 
begeleiding is gevraagd 
Als veronderstelling komt naar voren, dat we met name van succes zouden 
mogen spreken, als er een daadwerkelijk verbetering optreedt op die punten 
waar de cliënt ondersteuning, hulp of begeleiding bij heeft gevraagd. 
 
3. Tevredenheid over de in het cliëntsysteem in het algemeen bereikte 
resultaten op middellange termijn 
Als een belangrijk intersubjectief beoordelingscriterium voor succes komt 
naar voren: de mate waarin de betrokken partijen in het algemeen tevreden 
zijn over datgene wat er in het veranderingstraject bij het cliëntsysteem op 
de middellange termijn is bereikt.  
 
4.  Mate waarin zelfregulatiecompetenties daadwerkelijk bij de cliënt zijn 
versterkt 
Als veronderstelling komt naar voren, dat het verandertraject succesvoller is, 
naarmate zelfregulatiecompetenties van de mensen volgens cliënt, werker 
en deskundige derden daadwerkelijk zijn aangesproken en versterkt. Bij dit, 
tijdens het onderzoek ontwikkelde, criterium ligt nadruk op de normatieve 
juistheid van de nagestreefde doelen. Ik wil hierbij overigens opmerken, dat 
versterking van het zelfregulerend vermogen hier slechts als één van de 
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criteria van succesvolle interventies wordt genoemd. Dit past ook in de lijn 
van de voorgaande discussie over effectiviteit. 
 
5. Tevredenheid over de bijdrage van de werker aan de bereikte doelen 
Als veronderstelling komt ook naar voren, dat een succesvol verandertraject 
inhoudt, dat het bereikte resultaat ook daadwerkelijk aan de werker is toe te 
schrijven. Een en ander hangt natuurlijk samen met de mate waarin de 
werker in de casus achteraf reflecteert op zijn eigen handelwijze in deze. In 
hoeverre expliciteert en verantwoordt de werker zijn keuzes in de manier 
van aanpak? Deze reflectiviteit is in de fora naar voren gebracht als een 
belangrijk kenmerk van professionaliteit. 
 
6. De uitdrukkelijke wil van de werker om de handelingscompetenties van het 
cliëntsysteem aan te spreken en te versterken 
Als een volgende veronderstelling komt naar voren, dat de kans op een 
succesvol verandertraject groter zal zijn, naarmate de werker het 
bevorderen van zelfregulering (zie criterium 4) bij deze cliënt ook 
uitdrukkelijk in z'n hoofd heeft en dus in deze richting wil werken. Tussen 
‘weten wat je moet doen’ en ‘daadwerkelijk doen’ zit het ‘willen’. Je weet 
precies wat je moet doen, maar je doet het toch niet, omdat je het niet wil. 
Het uitkomen van een wens of verwachting veronderstelt, dat de werker ook 
vasthoudt aan zijn redenen, intenties en verwachtingen. Hierbij is ook 
belangrijk te weten waarom de werker hier eventueel wel of niet aan 
vasthoudt. Veranderende omstandigheden kunnen hier een rol spelen.  
 
7.  Mate waarin de cliënt zelf actief is in het verandertraject 
Als veronderstelling komt ook naar voren, dat de kans op een succesvol 
verandertraject groter is, als de cliënt zelf actiever meewerkt aan het 
verbeteren van zijn of haar situatie. Volgens De Vries (2007, 2008) is er 
voldoende wetenschappelijk bewijs dat de cliënt, van alle beïnvloedende 
factoren, veruit de meeste invloed heeft op het resultaat van de 
hulpverlening. In zijn ‘Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie’ benadering 
is het ondersteunen en versterking van de zelfregie van de cliënt dan ook het 
centrale focus.  
 
8.  Mate van ‘spontane verbetering’ als gevolg van gunstige externe condities 
Een andere veronderstelling die naar voren komt, is dat werkzame 
hulpbronnen in de omgeving de basis vormen van alle subjectieve 
opvattingen over wel of niet bereikte resultaten. Naarmate het resultaat van 
het verandertraject sterker moet worden toegeschreven aan ‘spontane 
verbetering’ als gevolg van externe gunstige condities, naarmate het 
behaalde resultaat minder aan de interventies van de werker zelf kan 
worden toegeschreven. 
 
9.  Intensiteit van het verandertraject 
Als veronderstelling komt bovendien naar voren, dat hoe intensiever er 
volgens de betrokkenen met het cliëntsysteem is samengewerkt, hoe groter 
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in het algemeen de kans op succes kan worden genoemd. Hoe minder 
intensief de contacten, hoe meer je dus het succes op de andere criteria 
zwaarder kunt laten wegen. De vraag is natuurlijk of deze vooronderstelling 
altijd opgaat. 
 
10. Het algehele oordeel over alle criteria tezamen 
De criteria kunnen onderling tegengestelde en strijdige oordelen opleveren. 
Zo kan een cliënt op het zevende criterium hoog scoren, als hij de externe 
beïnvloedingspogingen van de hulpverlener weet te weerstaan of zelfs 
ongedaan weet te maken. Deze zelfde omstandigheid zal het oordeel op het 
vierde criterium wellicht juist weer lager doen uitvallen. Nodig is daarom, dat 
de beoordelingen op de verschillende criteria onderling worden gewogen. 
Als veronderstelling komt naar voren, dat slechts al deze criteria tezámen 
een redelijk legitimeerbaar antwoord kunnen geven op de uiteindelijke 
vraag naar de effectiviteit van de hulpverlening. De onderzoeker kan op 
grond van al deze oordelen zijn eigen eindoordeel vellen. In dit eindoordeel 
gaat het weer niet om het vaststellen van een zogenaamd wetmatig verband 
tussen de interventies en de effecten ervan, maar om het bepalen van een 
tendentie van duurzaamheid in het verband hiertussen. 
 
AFSLUITEND 
 
Methodologische overwegingen over de mogelijkheid van effectonderzoek 
naar sociale interventies leveren op, dat vooral kwalitatief onderzoek dat 
persoon en contextgericht is en vele variabelen in haar onderzoek betrekt, 
een betrouwbaar instrument kan zijn voor het bepalen van de 
succesvolheid van een sociale interventie. Binnen een dergelijk kwalitatief 
onderzoek kan wel gebruik worden gemaakt van kwantitatieve meetcijfers. 
In de kern gaat het om vertellen en tellen. 
 
Dr. Gerard Donkers 2015 
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