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Abstract 
“Het is mijn kind, ons probleem,  dat moeten we zelf oplossen”                                                        



 SAMENVATTING: 

In opdracht van Lindenhout is onderzoek gedaan naar de werkzame elementen die het vragen 

om hulp en steun door de cliënt aan het sociaal netwerk bevorderen. Daarnaast is onderzocht 

wat zowel belemmeringen zijn voor cliënten als hulpverleners, en welk type vragen hulpverle-

ners kunnen stellen om cliënten te ondersteunen in het (gaan) vragen om hulp en steun.  

De achtergrond voor het onderzoek is gelegen in het feit dat ondanks de opdracht van Lin-

denhout, het betrekken van het sociaal netwerk bij het hulptraject nog maar weinig wordt 

gerealiseerd door hulpverleners.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat cliënten moeilijk hulp vragen bij problemen waar ze nog 

mee zitten. Hieronder worden ook opvoedproblemen geschaard.  

De cliënten hebben de indruk dat zij hun eigen problemen behoren op te lossen en schamen 

zich voor het feit dat zij hun eigen problemen niet kunnen oplossen. Vanuit de indruk dat zij 

hun eigen probleem behoren op te lossen willen ze ook anderen niet belasten door hulp en 

steun te vragen. De sociale richtlijnen, te weten de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid 

en autonomie, de sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controle behoud en de sociale 

richtlijn gericht op wederkerigheid lijken een onderliggend motief te zijn, dan wel een verster-

kende rol te spelen op de moeite die cliënten hebben bij het vragen om hulp en steun. Daar-

naast zijn cliënten bang voor afwijzing en oordeel vanuit de sociale omgeving en voelen zich 

kwetsbaar wanneer zij hulp en steun zouden vragen aan het sociaal netwerk. Een combinatie 

van variabele negatieve cliënt- en of  sociaal netwerkfactoren en de mogelijkheid tot het vra-

gen van hulp aan een professional draagt  er aan bij dat de cliënt geen hulp vraagt aan het 

sociaal netwerk.  

De hulpverlener is sterk gericht op het realiseren van hulp en steun uit het sociaal netwerk, 

vanuit het feit dat hij een noodzaak ziet om het sociaal netwerk te betrekken bij het overbelas-

te gezin en omdat er een organisatie opdracht is. Wanneer hij ook een functionele visie op het 

sociaal netwerk hanteert, dan versterken deze factoren een te eenzijdige en doelgerichte 

werkwijze die averechts werkt bij vraagverlegen cliënten.  

Vanuit de patstelling die dreigt te ontstaan met de cliënt reflecteert de hulpverlener op en 

twijfelt aan de legitimiteit van zijn handelen. Hij hecht veel waarde aan de eigen regie en eigen 

oplossingen van de cliënt en ziet het als respectvol handelen om de cliënt ruimte te geven. 

Bovendien begrijpt hij vanuit een (onbewuste) herkenning met gedeelde sociale richtlijnen de 

argumenten van de cliënt om geen hulp of steun te vragen aan het sociaal netwerk. Hij ervaart 

een ethisch te noemen dilemma tussen ruimte geven aan de behoeften en wensen van de 

cliënt en zijn opdracht tot het betrekken van het sociaal netwerk. Dit versterkt de twijfel over de 

haalbaarheid van het gevoerde organisatie- en overheidsbeleid. Samen met zijn inschatting 

van de (on)mogelijkheden van de cliënt en diens sociaal netwerk leidt dit er toe dat het ge-

sprek over het sociaal netwerk wordt gestaakt om de samenwerkingsrelatie met de cliënt te 

behouden. De afweging die de hulpverlener hierin maakt is anders in die gevallen waar hij zich 

bewust is van de belemmeringen bij de cliënt om hulp en steun te vragen aan het sociaal 

netwerk.  

 

Om de cliënt adequaat te kunnen ondersteunen in het (gaan) vragen om hulp en steun aan 

het sociaal netwerk moet de hulpverlener zicht hebben op (belemmerende) invloeden van 

sociale richtlijnen op zichzelf en de cliënt en kennis hebben over bevorderende en belemme-

rende cliënt- en sociale omgevingsfactoren. Vanuit een integrale visie op de cliënt en diens 

sociaal netwerk, en een op het tempo van de vraagverlegen cliënt afgestemde vraagstelling, 

kan met behoud van de samenwerkingsrelatie gesproken worden over meningen, visies (en 



eventueel oplossingen) van het sociaal netwerk. De focus moet daarbij liggen op wederkerig-

heid en betekenisvolle, betrouwbare relaties van de cliënt.  
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2. PRAKTIJKTHEORETISCH KADER 

 

In dit praktijktheoretisch kader worden de concepten uitgewerkt die samenhangen met de 

kwestie, zodat zichtbaar wordt welke kennis er al is en welke kennis nog nodig is en waar het 

onderzoek zich op zal richten.  Achtereenvolgens komen de volgende concepten aan de or-

de: de vraagverlegenheid van de cliënt, invloed van de sociale richtlijnen en de handelings-

verlegenheid van de hulpverlener 

 

1. INLEIDING 

In opdracht van Lindenhout en in het kader van de Master Social Work (MSW) is onderzoek 

gedaan naar wat volgens cliënten en hulpverleners werkzame elementen zijn die het vragen 

om hulp en steun van de cliënt aan het sociaal netwerk  bevorderen en die kunnen worden 

benut door de hulpverleners. In dit onderzoeksverslag staan de bevindingen van het onder-

zoek beschreven.  

 

In dit onderzoeksverslag wordt achtereenvolgens ingegaan op: de aanleiding van het onder-

zoek, waarna de concepten die verband houden met vraagverlegenheid worden uitgediept in 

het praktijktheoretisch kader. Dit wordt gevolgd door de onderzoeksvraag en doelstelling. 

Daarna is er aandacht voor de onderzoeksbenadering en onderzoeksmethode. Hierop volgt 

de resultaatbeschrijving. Na de resultaten wordt ingegaan op de conclusie van het onder-

zoek en de aanbevelingen die hieruit voortkomen.  

 

1.1. AANLEIDING:  

Lindenhout is een organisatie voor geïndiceerde jeugdzorg die tweedelijns hulp biedt in het 

kader van de Wet op de Jeugdzorg in de provincies Gelderland en Overijssel.   

De ambulant hulpverleners van Lindenhout bieden gezinsbegeleiding aan gezinnen en wer-

ken met het gezin doelgericht aan het realiseren van de door hen gewenste situatie waarbij 

de veiligheid van kinderen centraal staat.   

 

Het sociale domein verandert. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 en de nieu-

we Wmo per 2015 is erop gericht dat burgers meer voor en met elkaar gaan doen en oplos-

sen en minder gebruik gaan maken van professionele voorzieningen om zo ook een kosten-

besparing te realiseren (Klerk, Gilsing & Timmermans, 2010). Daarnaast is per  januari 2015 

de nieuwe jeugdwet van kracht geworden, waarmee de jeugdzorg en dus ook Lindenhout 

onder de verantwoordelijkheid van gemeenten is komen te vallen. Als gevolg van de bezui-

nigingen ontvangt Lindenhout minder subsidie. Ze staat daarmee voor de opdracht om met 

minder financiën kwalitatief goede hulp te blijven bieden.  

Van Lindenhout wordt verwacht dat zij alleen daar hulp biedt waar het echt nodig is en zo 

snel als mogelijk hulptrajecten afrond of afschaalt naar lichtere en minder dure zorg.  Meer 

betrokkenheid van het sociaal netwerk bij de hulpverleningstrajecten past in de visie van het 

kabinet dat mensen meer voor en met elkaar doen, maar sluit ook aan op veranderde me-

thodische inzichten1 met betrekking tot het bieden van effectieve hulp.  

 

                                                      
1
 Zichtbaar in ontwikkelingen als: sociale netwerkstrategieen, eigen kracht conferenties en oplossingsgericht werken.  
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Lindenhout heeft als visie dat betrokkenheid van het sociaal netwerk van de cliënt, de eigen 

kracht en regie van de cliënt vergroot en is ervan overtuigd dat de beste hulp in de familie en 

het sociale netwerk rond het cliëntsysteem aanwezig is. Lindenhout heeft de ambulant hulp-

verleners daarom de opdracht gegeven dat zij het sociaal netwerk moeten betrekken bij het 

hulptraject. Alle medewerkers zijn daarvoor toegerust in het Oplossingsgericht werken en 

sinds de laatste jaren ook getraind volgens de methode van Verve   ‘Veiligheid en Regie voor 

Elk’ 2 (Montfoort & Slot, 2013). Daarnaast heeft Lindenhout een reflectieve praktijk ingericht 

om te bevorderen dat hulpverleners steeds meer gaan denken en handelen vanuit een visie 

die eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van cliënten centraal stelt en de veiligheid 

van kinderen bevordert. Ondanks de investeringen ziet Lindenhout dat ambulant hulpverle-

ners de hulp nog vooral blijven richten op het primaire gezin en veel minder op alle betrokke-

nen op het gezin (sociaal netwerk) en vraagt zich af hoe de ambulant hulpverlener zover 

komt dat hij het sociaal netwerk meer gaat betrekken bij de hulp (Bloemendaal, 2014). Dit 

valt samen met de concludering van de betrokken werkgroep dat er relatief veel aandacht is 

uitgegaan naar het gaan werken volgens de eerste pijler van VERVE (Montfoort & Slot, 

2013), namelijk veiligheid en dat op de 2e pijler, het sociaal netwerk betrekken, nog meer 

ingestoken moet worden.    

 

Ambulant hulpverleners bieden gezinsbegeleiding aan gezinnen en werken met het gezin 

doelgericht aan het realiseren van de door hen gewenste situatie waarbij de veiligheid van 

kinderen centraal staat. De hulpverleners onderschrijven de waarde van het sociaal netwerk 

voor de cliënt. Tegelijkertijd blijkt het betrekken van het sociaal netwerk niet zo eenvoudig en 

stuiten hulpverleners van Lindenhout op terughoudendheid bij gezinnen, waardoor het nog 

onvoldoende lukt om het sociaal netwerk te betrekken bij hulpverleningstrajecten. De tools 

die (via VERVE) beschikbaar zijn, zijn helpend bij het in kaart brengen van het sociaal net-

werk maar niet inzetbaar wanneer cliënten geen betrokkenheid van het sociaal netwerk wil-

len. De hulpverleners stuiten bij gezinnen op schaamte, angst om tot last te zijn, behoefte 

aan privacy of onbegrip over waarom bekenden betrokken moeten worden bij hun hulpvraag. 

Daarnaast komen ambulant hulpverleners in aanraking met gezinnen waarbij de hulpverlener 

zich afvraagt of de familie tot steun dan wel tot last is als ze nog meer betrokken raken. Ook 

zijn er gezinnen die geïsoleerd leven met weinig mensen om op terug te vallen (Bloemen-

daal, 2014). 

 

De cliënten uit het vooronderzoek onderschrijven de visie dat betrokkenheid van het sociaal 

netwerk, de eigen kracht en regie vergroot. Men vindt het goed dat hulpverleners van Lin-

denhout ook het netwerk van de cliënt bij de hulpverlening willen betrekken omdat sociaal 

netwerkleden belangrijk zijn en soms dingen zien die de cliënt zelf niet herkent. 

Ze geven echter ook aan dat ze het lastig vinden om hulp te vragen aan mensen vanuit hun 

sociaal netwerk en dat er vaak sprake is van schaamte, behoefte aan privacy en trots.  

Als men hulp vraagt dan doet men dit gemakkelijker als het mensen uit de nabije omgeving 

betreft en vooral voor praktische zaken. Het vragen van emotionele steun vindt men lastiger. 

Meerdere keren is echter ook benoemd dat de hulpverlener de cliënt ook moet helpen bij het 

formeren/uitbreiden van een netwerk en leren hulp te vragen in het eigen netwerk (Bloemen-

daal, 2014). 

 

Deze aanleiding biedt de volgende praktijkvraag die in het praktijktheoretisch kader verder 

wordt  onderzocht:   

                                                      
2
 De onderbouwing voor deze methode is te vinden in: de oplossingsgerichte benadering, de Deltamethode gezinsvoogdij, 

Signs of Safety en sociale netwerkstrategieën en bouwt voort op ervaringen vanuit de Eigen Kracht  conferenties 
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2.1. OMSCHRIJVING DOELGROEPEN:  

 

Wie zijn de cliënten?  

Bij Lindenhout werken ambulant hulpverleners met gezinnen. De cliënt is dus: het gezin.  

Er worden gezinsgesprekken gevoerd en gesprekken apart met ouders en kinderen om de 

gewenste situatie te bewerkstelligen. De netwerkanalyse richt zich op het hele sociale net-

werk rond het kind. Wanneer het gaat om de keuze wie wel of niet betrokken wordt vanuit 

het sociaal netwerk bij de hulp, nemen ouders de beslissing.  

 

Wie zijn de hulpverleners?  

Dit onderzoek richt zich op ambulant hulpverleners die begeleiding bieden aan gezinnen. De 

hulpverleners (werkzaam vanuit Lindenhout) hebben een vergelijkbare achtergrond aan ken-

nis en vaardigheden waarmee wordt bedoeld dat allen HBO geschoold zijn (Maatschappelijk 

werk dan wel Sociaal Pedagogische hulpverlening).   

Zij zijn getraind in oplossingsgericht werken en het werken volgens het model van Verve. 

Bureau Van Montfoort heeft het model van Verve ‘Veiligheid en Regie voor Elk’ ontwikkeld. 

Er zijn drie pijlers uitgewerkt en met elkaar verbonden in een integrale werkwijze, te weten: 

sociale netwerkstrategieën, veiligheid en drang en dwang (Montfoort & Slot, 2013). Door 

middel van methodische casuïstiekbijeenkomsten kunnen hulpverleners zich deze werkwijze 

steeds meer eigen maken.  

 

Visie op het sociaal netwerk  

Er is al veel geschreven over wat een sociaal netwerk inhoudt. Interessant is de omschrijving 

van Hendrix (1997) die het sociaal netwerk ziet als: “een potentiële bron van steun wanneer 

er problemen zijn of dreigen”(p.15). Hulpverleners raken tenslotte alleen betrokken als er een 

probleem is en gaan in gesprek met cliënten over ‘wie hen zou kunnen helpen’, zij stuiten 

daarbij vaak op weerstand bij de cliënt. Mogelijk gaan hulpverleners met die functionele be-

nadering aan hetzelfde voorbij als Hendrix (1997) namelijk, dat een sociaal netwerk niet al-

leen en in eerste instantie is bedoeld voor stutten en steunen. Baars (1994) is gepromoveerd 

op sociale netwerken van ambulante psychiatrische patiënten en geeft aan dat een sociaal 

netwerk voldoet aan de elementaire behoefte van mensen om ergens ‘bij te horen’ en dat het 

bijdraagt aan de ontwikkeling en handhaving van identiteit, zelfrespect en het de mogelijk-

heid biedt om elkaar praktische en emotionele steun te geven. In de opvatting van Baars 

(1994) betekent het deel uit maken van de sociale groep, deel uitmaken van processen 

waarin gegeven en ontvangen kan worden en men dus kan ontwikkelen. In dit onderzoek 

wordt dan ook uitgegaan van deze bredere kijk op het sociaal netwerk.   

 

  

Hoe kan de ambulant hulpverlener, vanaf het begin van de hulpverlening, samenwerken 

met de cliënt en diens sociale netwerk en gezamenlijk toewerken naar de gewenste situ-

atie?  
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2.2. WAAROM DIT ONDERZOEK ZICH RICHT OP ‘VRAAGVERLEGENHEID ’ 

De praktijkvraag uit het projectcontract is: hoe kan de ambulant hulpverlener, vanaf het begin 

van de hulpverlening, samenwerken met de cliënt en diens sociale netwerk en gezamenlijk 

toewerken naar de gewenste situatie?  

Waarom richt dit onderzoek zich dan op het onderwerp van vraagverlegenheid?  

Dit heeft te maken met het feit dat hulpverleners vaak stuiten op terughoudendheid van cliën-

ten om het sociaal netwerk te betrekken. Men wil, kan of durft geen steun te vragen aan fa-

milie en bekenden en heeft ook moeite met het accepteren van aangeboden hulp of steun.  

Niet alleen hulpverleners stuiten op dit probleem. Uit zowel Nederlands onderzoek van Lin-

ders (2010) en Janssen (2014) als Amerikaans onderzoek van Bohns & Flynn (2010) blijkt 

dat burgers het lastig vinden om hulp te vragen aan bekenden en bang zijn voor gezichtsver-

lies en voor het feit dat anderen hen anders zullen beoordelen als zij om hulp vragen. Ze 

proberen zoveel mogelijk hun eigen problemen op te lossen. 

Het besef dat vraagverlegenheid een probleem is, is groeiende. Waar in 2007 het Sociaal 

Cultureel Planbureau (SCP) nog concludeerde dat het overheidsbeleid teveel gericht was op 

het aanbod en te weinig de vraag stelde of mensen wel hulp wilden, is in januari 2015 een 

onderzoek aangevraagd waarin ook ‘vraagverlegenheid’ wordt meegenomen, door het Minis-

terie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het SCP (Klerk, Boer, Kooiker, Plaisier & 

Schyns, 2014).  

In juni 2014 liet staatsecretaris Van Rijn in een kamerbrief over de Wmo weten dat zorgver-

leners en gemeenten de taak krijgen om af te rekenen met vraagverlegenheid (Zorgvisie, 

2014).  

In 1997 noemt Hendrix al dat beïnvloeding van normen en waarden een belangrijke interven-

tie kan zijn om sociale steun te bevorderen en noemt behalve de overheid, ook onderwijsin-

stellingen, voorlichtings- en preventie-instanties als de organisaties die normen en waarden 

zouden kunnen beïnvloeden. Hij gaat echter als socioloog niet in op het nut dat sociaal wer-

kers kunnen hebben op dit vlak, dat zich juist afspeelt op het gebied van sociale kwesties en 

de dialoog daarover. Linders (2010) suggereert methodiekontwikkeling voor het verminderen 

van vraagverlegenheid.  

Dit onderzoek richt zich daarom op het vinden van handvatten voor de hulpverlener voor het 

verminderen van vraagverlegenheid zodat het sociaal netwerk vaker betrokken kan zijn bij 

de hulp aan gezinnen.  

 

2.3.DE CLIENT 

 

2.3.1. VRAAGVERLEGENHEID  

In het dagelijks leven vragen burgers elkaar over en weer om hulp/steun en zijn dus soms in 

de rol van hulpgever en soms in de rol van hulpvrager. Dit kan ook per onderwerp en situatie 

variëren. Om dit inzichtelijk te maken heb ik de stappen in onderstaand schema uitgewerkt:  
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Situatie 1: Piet  stelt een vraag aan Jan. Jan helpt.   
Situatie 2: Jan ziet dat Piet steun of hulp nodig heeft en biedt 
dit aan. Piet accepteert de hulp.   

 

Uit onderzoek van Linders (2010) is gebleken dat het bieden van hulp en steun aan elkaar 

vaak niet tot stand komt. 3 Factoren spelen daarbij een belangrijke rol. Ten eerste schromen 

mensen om hulp te vragen aan bekenden. Ze noemt dit: ‘vraagverlegenheid’. Niet alleen 

vragen mensen niet graag om hulp, het blijkt dat mensen ook moeite hebben in het accepte-

ren van aangeboden hulp. Dit noemt Linders (2010) ‘acceptatieschroom’. Daarnaast blijkt uit 

het onderzoek dat bekenden en familieleden in de sociale omgeving wel hulp willen bieden, 

maar schromen om ongevraagd hulp aan te bieden als hun dat niet nadrukkelijk wordt ge-

vraagd. Linders (2010) noemt dit ‘handelingsverlegenheid’ (p.126, 195). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situatie 3. Jan vraagt geen hulp/steun aan Piet. Er komt geen hulp of steun tot stand.  

Situatie 4. Piet  biedt geen hulp/steun aan, aan Jan, hoewel hij ziet dat deze hulp kan gebruiken. Er komt geen hulp tot stand.  

Situatie 5. Piet  biedt hulp/steun aan, aan Jan, Jan  wijst dit aanbod af. Er komt geen hulp tot stand.  

 

Zoals beschreven in paragraaf  2.2. wordt het bestaan van vraagverlegenheid ondersteund 

door het onderzoek van Janssen (2014) en internationaal onderzoek van Bohns & Flynn 

(2010).  

Ook tijdens het vooronderzoek (Bloemendaal, 2014) herkenden (ex) cliënten van Lindenhout  

zich in het uitgangspunt van Lindenhout: ‘dat een mens zich sterker voelt als hij gesteund 

wordt door familie, vrienden, buren en andere betrokkenen’. Citaten zijn: “hoe meer onder-

steuning hoe beter”, “ik voel me sterker door bevestiging en het delen van ervaringen”, “ik sta 

er niet alleen voor”(p. 4). Men vindt het goed dat hulpverleners van Lindenhout ook het net-

werk van de cliënt bij de hulpverlening willen betrekken, vanuit de gedachte dat het netwerk 

soms dingen ziet die de hulpvrager niet herkent. Men vindt privacy en maatwerk van belang. 

Niet elk moment is geschikt voor het betrekken van het netwerk en niet elk onderwerp hoeft 

gedeeld te worden met het sociale netwerk. 

  

  

  

Situatie 1 Situatie 2 

  

 

   

 

 

 

 

Situatie 3 Situatie 4 Situatie 5 

Biedt  GEEN 

hulp/steun aan 

Accepteert 

geen 

hulp/steun 

Vraagt 

hulp/steun 

Jan Piet 

Vraagt GEEN  

hulp of steun 

Biedt  

hulp/steun 

aan 

Jan Piet Piet Jan 

Biedt  

hulp/steun aan 

Piet Jan 

Geeft  

hulp/steun  

Accep-

teert 

hulp/steu

n  

Jan Piet 
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Als belangrijk punt is naar voren gekomen dat men niet gemakkelijk hulp vraagt aan ande-

ren. Als men hulp vraagt dan doet men dit gemakkelijker als het mensen uit de nabije omge-

ving betreft en vooral voor praktische zaken. Het vragen van emotionele steun vindt men 

lastiger. Men helpt wel anderen, maar wil zich daarbij niet opdringen. Men geeft aan dat er 

vaak sprake is van schaamte, behoefte aan privacy en trots. 

Dat men gemakkelijker praktische hulp vraagt dan hulp bij psycho sociale zaken blijkt ook uit 

het onderzoek van Janssen (2014). Janssen (2014) verklaart dit vanuit het feit dat men bij 

psycho sociale zaken zich kwetsbaar moet opstellen en toegeven een probleem te hebben. 

Dit onderzoek richt zich op het vinden van handvatten voor de hulpverlener voor het vermin-

deren van vraagverlegenheid,  zodat de cliënt ertoe kan komen om familie en/of bekenden te 

betrekken bij de hulp.   

In dit onderzoek wordt niet betrokken de onderwerpen: ‘acceptatieschroom’ en ‘handelings-

verlegenheid vanuit het sociale netwerk’ omdat dit niet mogelijk is binnen het tijdsbestek van 

dit onderzoek. Wel is het goed dat hulpverleners er rekening mee houden dat er sprake kan 

zijn van acceptatieschroom bij de cliënt en/of van handelingsverlegenheid vanuit het sociale 

netwerk, en hierover gesproken kan worden.   

 

De ene persoon vraagt gemakkelijker hulp dan de andere. Een van de verklaringen hiervoor 

is de invloed van attributie (Janssen, 2014).  

 

2.3.2. DE INVLOED VAN ATTRIBUTIE OP VRAAGVERLEGENHEID  

Het vragen van hulp heeft sterk te maken met de persoon zelf. De ene persoon voelt zich 

falen als iets niet lukt en legt de oorzaak van een uitkomst of gebeurtenis bij zichzelf. Dit 

wordt ook wel interne attributie genoemd. Het logisch gevolg is dat deze persoon niet graag 

wil dat een ander daarvan weet en dus geen hulp of steun zal vragen (Janssen, 2014).  

Een ander wijt het feit dat iets niet lukt niet aan zichzelf maar aan de omstandigheden en zal 

dus gemakkelijker hulp vragen (Janssen, 2014). Dit wordt externe attributie genoemd.   

Hoe komt het dat dit van invloed is? Mensen vergelijken zichzelf met anderen en kijken in 

hoeverre zij iets wel of niet kunnen wat anderen wel of niet kunnen in vergelijkbare situaties 

(Kelley, 1967 in Fisher, Nadler & Whitcher-Alagna, 1982).  

 

De attributietheorie beschrijft de wijze waarop mensen het gedrag van zichzelf en van ande-

ren verklaren in termen van oorzaak en gevolg en hoe dit van invloed is op hun zelfbeeld en 

motivatie.  “Een attributie is het leggen van een rechtstreeks verband tussen waargenomen 

gedrag en de persoonlijkheid, of een persoonlijke eigenschap, door jezelf of door een ander” 

(Dinteren & Lazeron, 2010, p. 293). 

 

Uit onderzoek van Janssen (2014) blijkt dat interne attributie versterkt kan worden door de 

sociale richtlijnen en dan ‘vraagverlegenheid’ veroorzaakt, terwijl externe attributie ‘vraagver-

legenheid’ juist voorkomt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD ATTRIBUTIE: 

Een ouder heeft een gebroken been en kan haar kind niet naar school brengen. Als zij voor zich-

zelf kan rechtvaardigen dat het logisch of normaal is dat dit niet lukt, dan vraagt die persoon ge-

makkelijker hulp, haar  competentiegevoel en zelfbeeld blijft beschermd: er is sprake van EX-

TERNE ATTRIBUTIE. Ze kan er niets aan doen dat ze een gebroken been heeft en anderen 

zullen in vergelijkbare situaties ook hulp vragen.  

In de situatie dat kinderen steeds ruzie maken en de ouder vindt dat zij de ruzies tussen de kinde-

ren zelf zou moeten kunnen oplossen, omdat anderen in haar omgeving dat zo goed lijkt af te 

gaan, en haar lukt het niet, dan is er sprake van INTERNE ATTRIBUTIE wat kan leiden tot ge-

voelens van incompetentie en een negatief zelfbeeld.   
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Dinteren & Lazeron (2010) geven aan: “dat het erop lijkt dat positieve attributies iets in de 

hersenen teweegbrengen waardoor iemand niet alleen een duidelijke focus heeft op gewenst 

gedrag maar ook de motivatie om het daadwerkelijk in de praktijk te brengen” (p. 293).   

Toegepast op dit onderwerp kan de motivatie tot het vragen om hulp bevorderd worden als  

cliënten hun gedrag en situatie met anderen vergelijkbaar vinden en hun zelfbeeld dus be-

houden blijft. In de praktijk is de begeleiding van hulpverleners er al op gericht om het zelf-

beeld van de cliënt en het gezin te versterken. Of hulpverleners dit toepassen om vraagver-

legenheid bij cliënten te beïnvloeden c.q. te verminderen is onbekend. In het onderzoek 

wordt dit aspect meegenomen.  

 

 Concept Dimensie Indicatoren 

Vraagverlegenheid 
van de cliënt 

Interne attributie 
 
 

- geen hulp of steun vragen 
- men wijt het probleem aan zichzelf 
- gevoel te falen 
- aan verwachtingen willen voldoen 
- zichzelf vergelijken met anderen 
- nog te vinden indicatoren… 
 

 Externe attributie -kan hulp vragen  
- Men wijt het probleem aan externe factoren 
 -Zichzelf vergelijken met anderen 
-Aan verwachtingen willen voldoen 
- nog te vinden indicatoren 

 Materiële/immateriële  
hulp vragen 

-Geen hulp of steun vragen 
- gemakkelijker materiële hulp vragen 
-Moeite met immateriële hulp vragen  
- nog te vinden indicatoren… 

 

 

2.4. INVLOEDEN VAN SOCIALE RICHTLIJNEN OP ‘VRAAGVERLEGENHEID ’ 

Volgens Janssen (2014) worden negatieve attributies van een persoon nog versterkt onder 

invloed van de waarde die men aan sociale richtlijnen hecht en vergroot dit de kans op 

‘vraagverlegenheid.  Ook Linders (2010) ziet de invloed van sociale richtlijnen als verklaring 

van ‘vraagverlegenheid’. Met name de sociale richtlijnen die gaan over de waarde die ge-

hecht wordt aan zelfstandigheid, het in balans houden van relaties met anderen en privacy & 

controle  blijken van invloed te zijn (Janssen, 2014).   

 

2.4.1. WAT ZIJN SOCIALE RICHTLIJNEN?  

Arlie Hochschild (1979) heeft aangetoond dat onze emoties en gedrag worden gestuurd door 

sociale richtlijnen die bestaan binnen een bepaalde samenleving (cultuur) en die voorschrij-

ven hoe we ons zouden moeten voelen en gedragen om een ‘goed’ burger te zijn. Deze so-

ciale richtlijnen worden door socialisatie aangeleerd. Zo zijn we verdrietig op een begrafenis 

en blij op een feestje.  

De invloed van de sociale richtlijn op het gedrag en de emoties, is afhankelijk per persoon en 

per situatie. Het hangt er volgens Janssen (2014) vanaf hoeveel waarde iemand hecht aan 

bijvoorbeeld ‘zelfstandigheid’ of ‘wederkerigheid’ en wat mensen ‘normaal vinden’ in een be-

paalde situatie. Zo kan iemand bijvoorbeeld vanuit de norm tot zelfstandigheid wel emotione-

le steun ontvangen van haar moeder terwijl ze dit niet aan haar vrienden zou vragen.  
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2.4.2. WELKE SOCIALE RICHTLIJNEN ZIJN HET MEEST VAN INVLOED?  

 

1. De sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en autonomie 

Volgens Janssen (2014) is zelfstandigheid vooral gericht op het behoud van de eigen kracht. 

Ze toont aan op grond van eerder onderzoek dat er onder invloed van de individualisering 

een grote nadruk gekomen is op autonomie, zelfontplooiing en het recht op een privéleven.  

Janssen (2014)  concludeert: “daardoor is de norm om zelfstandig en zelfredzaam te zijn de 

afgelopen decennia versterkt, vooral in Noord-Europese landen” (p. 17).  

Ambulant hulpverleners zien dat de ene cliënt meer waarde hecht aan de sociale richtlijn om 

‘zelfstandig’ het probleem op te lossen, dan de andere cliënt. Het kan ook per onderwerp 

verschillen en hangt daarnaast af van de kwaliteit van de relatie of steun gevraagd wordt aan 

mensen in het sociaal netwerk. Over het algemeen wordt gezien dat cliënten het liefst zelf  

(eventueel met steun van de hulpverlener) hun problemen oplossen.  

 

2. De sociale richtlijn gericht op wederkerigheid in een relatie:  

Relaties tussen mensen moeten volgens Janssen (2014) in balans zijn en gelijkwaardig  blij-

ven. Om dat te realiseren helpt men elkaar in gelijke mate en doet iets (in gelijke mate) terug 

voor elkaar. Janssen (2014) hanteert daarbij de definitie van Sahlin (1972) voor gebalan-

ceerde wederkerigheid:  

 

Balanced reciprocity is less ‘personal’ than generalized reciprocity. From our own vantage-

point it is ‘more economic’. The parties confront each other as distinct economic and social 

interests. The material side of the transaction is at least as critical as the social: there is more 

or less precise reckoning, as the things given must be covered within short term (Sahlin, 

1972, p. 195). 

 

Linders (2010) noemt deze vorm van ‘wederkerigheid’ een ‘uitruil van diensten’. Uit haar on-

derzoek blijkt dat hulpgevers hulp niet willen zien als een ‘ruil’. Men wil wel iets terug ontvan-

gen voor hun hulp maar dat moet vooral subtiel zijn (dankbaarheid is voldoende) en ook de 

tijdsfactor vindt men niet van belang. Men verwacht op enig moment dat de ander op eniger-

lei wijze voor hen klaar staat en dat hoeft niet van gelijke orde te zijn als de ontvangen hulp.  

Hulpontvangers daarentegen willen zo snel mogelijk iets terug doen van gelijke grootte.  

Het feit dat mensen in de rol van hulpvrager de relatie anders definiëren dan in de rol van 

hulpgever maakt het proces van elkaar helpen en steunen complex. Temeer omdat ieder 

mens zowel de rol van hulpvrager als hulpgever vervult in diverse situaties.  

Daar waar hulpvragers meer vanuit de economische definitie van Sahlin (1972) de behoefte 

hebben om ‘de rekening te vereffenen door iets terug te doen’, wil de hulpgever ‘van beteke-

nis mogen zijn voor de ander’ en vindt dat daar aan afgedaan wordt als het verword tot ‘ruil’ 

(Bloemendaal, 2015).  

 

Hulpgevers helpen volgens Linders (2010) echter niet uitsluitend op altruïstische gronden.  

Ze betoogt dat relaties waarin men elkaar helpt en steunt gecompliceerd in elkaar zitten. Er 

spelen aspecten een rol als ‘autoriteit, ‘macht’ en ‘afhankelijkheid’. Iemand die hulp geeft kan 

zich, vanuit een gevoel van medelijden of de ander ‘minder vinden’, gemakkelijk boven de 

ander plaatsen (Linders, 2010). Als hulpvrager stelt men zich kwetsbaar en afhankelijk op 

wat conflicteert met de sociale richtlijn dat men onafhankelijk en zelfredzaam zou moeten 

zijn. Als een ander zich dan ook nog ‘boven hen verheft’, dan vermijd men dat liever.   

Dat is volgens Linders (2010) de reden dat mensen liever de rol van hulpgever dan die van 

hulpvrager vervullen en de positie van hulpvrager liever vermijden. 
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In de praktijk stuiten hulpverleners vaak op verstoorde relaties in het sociaal netwerk, waarin 

men teleurgesteld is geraakt in elkaar en waardoor men zich niet vertrouwd genoeg voelt om 

hulp te vragen. Hulpverleners horen daarnaast vaak dat cliënten gemakkelijker materiële 

hulp vragen dan emotionele hulp. Maar zelfs bij het vragen van materiële hulp, vraagt men 

die alleen als men het gevoel heeft iets gelijksoortigs terug te kunnen doen en het de ander 

niet overbelast.  

 

3. De sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controlebehoud  

Vrijheid richt zich vooral op het behoud van controle, eigen regie en privacy. Angst om de 

controle over het eigen leven te verliezen is een grote belemmering voor het vragen van hulp 

(Janssen, 2014). Ambulant hulpverleners horen regelmatig dat cliënten de ruimte willen om 

op hun eigen manier hun problemen op te lossen. Cliënten vinden het oordeel en de be-

moeienis van omstanders met ‘hun opvoeding’ niet altijd zo prettig en vermijden dit door het 

er ‘niet over te hebben’.  

Vanuit het vooronderzoek (Bloemendaal, 2014) hebben (ex) cliënten aangegeven dat ze 

privacy en maatwerk van belang vinden. Zij vinden dat niet elk moment geschikt is voor het 

betrekken van het netwerk (soms is even afstand nemen en tot rust komen juist nodig) en 

niet elk onderwerp hoeft gedeeld te worden met het sociale netwerk.  

 

Concept Dimensie Indicatoren 

Sociale Richtlijnen Privacy/vrijheid 
 

- Ruimte en privacy willen  
- niet willen dat de ander van je problemen weet 
- moeite met hulp vragen 
- zelf bepalen wie van welk probleem weet en in welke 
  Mate 
- nog te vinden indicatoren 

 Wederkerigheid - moeite met hulp/steun vragen  
- een ander niet tot last willen zijn  
- relatie goed willen houden 
- Jezelf vergelijken met anderen 
- aan verwachtingen willen voldoen 
- iets terug moeten doen bij ontvangen hulp/steun 
- balans in geven en ontvangen 
- nog te vinden indicatoren 

 Zelfstandigheid - moeite met hulp vragen  
- Zelf problemen willen oplossen  
-problemen op eigen manier en in eigen tempo op wil- 
 len lossen  
-nog te vinden indicatoren 

 

 

2.5. CONCEPT: HANDELINGSVERLEGENHEID VAN DE HULPVERLENER: 

Behalve de vraagverlegenheid van de cliënt, speelt ook de handelingsverlegenheid van de 

ambulant hulpverlener een rol bij deze kwestie. De ambulant hulpverleners vinden het in de 

praktijk regelmatig lastig om het sociale netwerk te betrekken bij het hulptraject. 

Gert-Jan Slump (2011) geeft in zijn onderzoek aan:  

“Handelingsverlegenheid kan worden geduid als een situatie waarin een professional aarzelt 

om te handelen terwijl dit eigenlijk wel zou moeten.”  

Slump (2011) benoemt dat dit te maken heeft met lastige beslissingen, tegenstrijdige gevoe-

lens of moeite met de voorgeschreven aanpak van de organisatie. Toegepast op dit onder-

werp is de kans dat de professional zich handelingsverlegen voelt heel groot. De professio-

nal heeft immers vanuit de organisatie de opdracht het sociaal netwerk te betrekken terwijl 

de cliënt argumenten heeft die de hulpverlener kan begrijpen (vanuit gedeelde sociale richt-
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lijnen) om dit niet te doen en de hulpverlener de samenwerkingsrelatie met de cliënt goed wil 

houden. Dit vergroot de kans dat de hulpverlener moeite heeft met de voorgeschreven aan-

pak van de organisatie en strijdige gevoelens ervaart.  

Van der Meer (2010) vult hierop aan dat handelingsverlegenheid ook te maken heeft met de 

competenties van de hulpverlener, de relatie met ouders en de jeugdige en ondersteuning en 

deskundigheidsbevordering vanuit de organisatie.  

 

De ambulant hulpverleners lopen tegen de volgende zaken aan: cliënten verwachten hulp 

van de hulpverlener en hebben niet de verwachting dat het sociaal netwerk bij de hulp be-

trokken wordt en zitten daar ook niet altijd ‘op te wachten’.  

Veel gehoorde argumenten van cliënten zijn volgens de hulpverleners: ‘men heeft het te 

druk’, ‘ik wil anderen niet belasten’. Ook een veelgehoord argument is: ‘dat hoeven anderen 

niet te weten’ dit laatste staat ook in verband met het feit dat cliënten aangeven dat ze zich 

voelen falen en alles in het werk hebben gesteld om de problemen die in hun gezin spelen 

zelf op te lossen. Daarnaast is er veiligheid nodig voor het bespreken van problemen met 

familie en in sommige situaties is het nodig dat er eerst rust wordt gecreëerd tussen familie-

leden. Er wordt benoemd dat het betrekken van het sociaal netwerk gecompliceerd is en tijd 

kost. Zo kan er sprake zijn van strijd, dubbele belangen, negatieve ervaringen met de cliënt 

en overbelasting vanuit de familie (Bloemendaal, 2014).  

 

2.5.1.  INVLOEDEN VAN DE SOCIALE RICHTLIJNEN OP DE HULPVERLENER:  

Niet alleen het denken en gedrag van cliënten, maar ook dat van hulpverleners wordt beïn-

vloed door de sociale richtlijnen. Als burgers van hetzelfde land, zijn allen op eenzelfde ma-

nier gesocialiseerd. Hulpverleners observeren dus niet een kwestie die uitsluitend bij cliënten 

speelt, maar zijn zelf onderdeel van diezelfde kwestie.  

Dit kan bijvoorbeeld van invloed zijn op het moment dat de ambulant hulpverlener  met de 

cliënt de netwerkanalyse invult en bespreekt wie zou kunnen steunen. De ambulant hulpver-

lener begrijpt vaak wel de argumenten van de cliënt om bekenden niet te betrekken vanuit 

zijn eigen referentiekader. Mogelijk leidt dit er toe dat de ambulant hulpverlener onvoldoende 

doorvraagt omdat hij ‘dat zelf ook niet zou doen in hun plaats’ en dat dit bijdraagt aan hande-

lingsverlegenheid.  

 

De nadruk op participatie, zelfredzaamheid en eigen regie vanuit het overheidsbeleid heeft 

geleid tot scheefgroei in de waarde die mensen hechten aan zelfstandigheid en privacy. 

Mensen lossen liever hun eigen problemen op dan hulp of steun te vragen en hebben zelfs 

een weerstand tegen  afhankelijkheid (Linders, 2010). De nadruk op autonomie en zelfstan-

digheid staat ook centraal in de huidige wijze van hulpverlenen, die sterk geënt is op: ‘de 

eigen kracht versterken’, de eigen regie’ , het ‘zelfoplossend vermogen’ en ‘expert zijn in ei-

gen probleem en oplossingen’. De hulpverleners zeggen hierover in het vooronderzoek dat 

ze niet weten hoe ze het sociaal netwerk moeten betrekken als de cliënt het niet  wil (Bloe-

mendaal, 2014). In het onderzoek zal worden doorgevraagd hoe de sociale richtlijnen ‘de 

werkwijze' van de hulpverleners  beïnvloedt.  

 

2.5.2. WAT DOEN DE AMBULANT HULPVERLENERS NU OM HET SOCIAAL 

NETWERK TE BETREKKEN:  

Het sociaal netwerk betrekken is onderdeel van de werkwijze binnen Lindenhout bij gezins-

begeleiding. Binnen 6 weken moeten hulpverleners een netwerkanalyse hebben gemaakt 

met de cliënt. In de methode van VERVE (Montfoort & Slot, 2013) wordt het sociaal netwerk 

betrokken volgens methoden van de sociale netwerkstrategieën. Hulpverleners hebben ge-

oefend met instrumenten om het sociaal netwerk in kaart te brengen.  
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De ambulant hulpverleners zijn de afgelopen jaren steeds meer het sociale netwerk gaan 

betrekken bij de hulpverlening. Ze brengen het netwerk in kaart met het gezin en onderzoe-

ken wie degenen zijn die steun bieden aan het gezin. Ze betrekken formele partijen als 

school, (huis)arts, GGZ, woningbouw, AMW etc.  In het informele netwerk betrekken zij 

vooral direct betrokkenen bij de hulp zoals grootouders en/of goede vrienden. Soms worden 

er Netwerkberaden georganiseerd  of wordt er een Eigen Kracht Conferentie ingezet. Tijdens 

gesprekken wordt er met de cliënten gesproken over hoe belangrijke betrokkenen denken 

over de besproken kwesties.  

De ambulant hulpverleners zien dat de kracht van het sociaal netwerk groot kan zijn. Het 

sociale netwerk steunt gezinnen in zware perioden. Het sociale netwerk kan de hulp helpen 

borgen, er kan eerder worden afgesloten of een nieuw beroep op de hulpverlening worden 

voorkomen.  

Men vindt dat de gewenste situatie voor de cliënt is om in goede afstemming met de cliënt 

het netwerk te betrekken als dit passend en wenselijk is (Bloemendaal, 2014).  In deze laat-

ste opmerking klinkt een ‘maar’, waar in het onderzoek verder op doorgevraagd wordt bij de 

hulpverleners. Wie bepaald wat passend en wenselijk is en hoe verhoudt zich dit tot het ge-

geven dat een cliënt belemmerd kan worden door ‘vraagverlegenheid’?  

 

Een ander belangrijk aspect wat hulpverleners nu al doen, is het op gang brengen van pro-

cessen om relaties in gezinnen te herstellen. Gelet op paragraaf 2.4.2. is het interessant om 

te onderzoeken of hulpverleners hun kennis hierover ook inzetten waar het betreft het stimu-

leren van herstel van de relatie tussen de cliënt met zijn sociaal netwerk, zodat deze beter in 

staat is om hulp en steun te vragen.  

 

2.5.3. METHODISCH HANDELEN VAN DE HULPVERLENER  

Hoe kan de hulpverlener de cliënt helpen bij het vragen van hulp of steun aan zijn sociaal 

netwerk? Parton, O’Byrne & Nijnatten (2007) geven aan dat hulpverleners deskundig zijn in 

het stellen van de nuttige vragen om al pratend met de cliënt een nieuw verhaal te creëren 

en zo de weg te banen voor het vinden van oplossingen.  Edrisi (2011) vult daarop aan dat 

via taal ook de cultuur van een cliënt zich presenteert. Hij zegt: “collectieve ideeën bij een 

groep of samenleving komen tot expressie via ‘wat’ iemand uitspreekt.” Edrisi (2011) richt 

zich op het in gesprek zijn met mensen uit andere culturen. Bij autochtone burgers zijn hulp-

verleners er mogelijk minder op gericht dat onder motieven en argumenten van cliënten om 

geen hulp te willen sociale regels ten grondslag kunnen liggen. Dat wat 'hoort en niet hoort' 

in de familie, het dorp, de streek. Door in gesprek te zijn met de cliënt kan de hulpverlener op  

onderliggende motieven meer zicht krijgen.  

Het ‘instrument’ van hulpverleners om hulp te bieden is de wijze van vragen stellen. Hulpver-

leners zijn opgeleid in het stellen van allerlei soorten vragen om bewustwording en verande-

ringsprocessen op gang te brengen bij cliënten.  Verhoeven (2010) zegt dat de vraag belang-

rijker is dan het antwoord: “vragen richten de aandacht, mobiliseren energie, zetten aan tot 

actie en brengen de zaak in beweging” (p. 5). Er bestaan diverse soorten vragen en metho-

dieken. Volgens Kamphuis (2013) is het stellen van 'circulaire vragen' effectief. Juist als de 

cliënt geen betrokkenheid van sociaal netwerk leden wil, kan op indirecte wijze toch worden 

doorgevraagd op meningen, verwachtingen, bevindingen van belangrijke betrokkenen.  

De hulpverleners binnen Lindenhout zijn getraind in het Oplossingsgericht werken en benut-

ten instrumenten vanuit de sociale netwerkstrategieën. Toch ervaren zij handelingsverlegen-

heid in het betrekken van het sociaal netwerk bij de hulp. Het is onbekend op welke wijze zij 

over dit onderwerp in gesprek gaan en welk type vragen zij stellen om de cliënt te helpen 
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steun en hulp te vragen aan het sociaal netwerk. De wijze van vragen stellen door de hulp-

verlener wordt in het onderzoek meegenomen. 

  

Concept Dimensie Indicatoren 

Handelingsverlegenheid van de 
hulpverlener 

Sociale richtlijnen 
 

- het gesprek erover staken als de cliënt 
  geen bekenden wil betrekken bij de hulp 
- Herkenning van de motieven van de  
  cliënt vanuit eigen referentiekader  
- De samenwerkingsrelatie goed willen  
  houden 
- Waarde die gehecht wordt aan autono- 
  mie en eigen regie van de cliënt als die  
  geen bekenden wil betrekken bij de hulp 
- Nog te vinden indicatoren 

 Professionele competenties Niet weten wat te doen als de cliënt niet 
wil dat het sociaal netwerk betrokken 
raakt 

 Opdracht vanuit de organisa-
tie 

- Tegenstrijdige gevoelens ervaren 
- Blijven twijfelen bij het nemen van een  
  lastige beslissing 
- Nog te vinden indicatoren 

Methodisch handelen van de 
hulpverlener 

Wijze van vragen stellen - zicht op onderliggende motieven en  
  overtuigingen van cliënten door te letten  
  op  woordgebruik 
- stellen van circulaire vragen 
- nog te vinden indicatoren 

 

 

2.6. CONCEPTUEEL MODEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagverlegenheid  

Cliënt vraagt hulp en 

steun aan het sociaal 

netwerk 

  

Hulpverlener bevordert het vragen om 

hulp en steun 

- Wijze van vragen stellen  

Sociale 

richtlijnen 

Attributie 

patroon 

handelingsverlegenheid 

hulpverlener:  

-Sociale richtlijnen 

-Professionele competenties 

-Tegenstrijdige gevoelens 

t.a.v. de opdracht vanuit de 

organisatie 
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Toelichting:  

De cliënt heeft behoefte aan hulp en steun vanuit het sociaal netwerk. Afhankelijk van zijn 

attributiepatroon zal hij wel of geen hulp of steun vragen aan zijn sociaal netwerk.  

Wanneer hij zichzelf vergelijkt met anderen en de indruk heeft dat die wel kunnen wat hij niet 

kan in een vergelijkbare situatie dan is er sprake van interne attributie en zal hij minder snel 

hulp vragen, omdat hij de indruk heeft dat de oorzaak van het probleem bij hem zelf ligt. 

Wanneer de cliënt veel waarde hecht aan de sociale richtlijnen (privacy, zelfstandigheid en 

wederkerigheid) dan zal hij de indruk hebben dat hij autonoom en zelfstandig zijn eigen pro-

blemen moet kunnen oplossen en minder snel hulp vragen.   

De hulpverlener bevordert bij de cliënt het vragen om hulp en steun aan het sociaal netwerk 

door middel van het stellen van vragen, waarmee hij de invloed van sociale richtlijnen en 

attributies van de cliënt kan beïnvloeden.  

De hulpverlener voelt zich handelingsverlegen wanneer hij geconfronteerd wordt met de 

vraagverlegenheid van de cliënt. Afhankelijk van de waarde die de hulpverlener hecht aan de 

sociale richtlijnen (privacy, zelfstandigheid, wederkerigheid) zal hij meer of minder doorvra-

gen over hulp en steun vragen aan het sociaal netwerk omdat hij vanuit zijn eigen referentie-

kader in meer of mindere mate herkenning  heeft met het standpunt van zijn cliënt. De hulp-

verlener voelt zich onvoldoende competent om de vraagverlegenheid van de cliënt te door-

breken en ervaart strijdige gevoelens ten aanzien van de opdracht die hij vanuit de organisa-

tie heeft om het sociaal netwerk te betrekken bij de hulp.  

 

3. PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING, ONDERZOEKSVRAGEN 

 

In deze paragraaf wordt de probleemstelling verwoord naar aanleiding van de in de inleiding 

beschreven kwestie en het in hoofdstuk 2 uitgewerkte praktijktheoretisch kader. Vervolgens 

wordt het doel beschreven van het praktijkonderzoek. Aansluitend wordt ingegaan op het 

doel in en van het projectonderzoek. Tot slot wordt de vraagstelling in de vorm van onder-

zoeksvragen beschreven. 

3.1.  PROBLEEMSTELLING:  

 

Het lukt de ambulant hulpverleners ondanks dat ze zijn getraind in het Oplossingsgericht 

werken en vanuit het oefenen in de reflectieve praktijk volgens de methode VERVE (Mont-

foort & Slot, 2013), onvoldoende de opdracht van de organisatie Lindenhout uit te voeren 

namelijk, samenwerken met de cliënt en diens sociale netwerk aan de gewenste situatie.  

Gezinnen zijn ‘vraagverlegen’ en willen niet dat het sociaal netwerk weet heeft van hun pro-

blemen. Onderliggend aan de vraagverlegenheid spelen attributies en sociale richtlijnen een 

rol die burgers voorschrijven dat ze hun problemen zelfstandig behoren op te lossen.   

De ambulant hulpverlener voelt zich handelingsverlegen. Hij ervaart strijdige gevoelens ten 

opzichte van de opdracht van de organisatie en voelt zich onvoldoende competent om het 

vragen van hulp en steun te bevorderen bij de cliënt. Het handelen van de ambulant hulpver-

lener wordt beïnvloed door sociale richtlijnen.  Afhankelijk van de waarde die hij zelf hecht 

aan onderliggende sociale richtlijnen zal hij er wel of niet voor kiezen om over het sociaal 

netwerk door te praten met de cliënt.  

 

Om vraagverlegenheid bij cliënten positief te beïnvloeden is er kennis nodig over wat cliën-

ten helpt om hulp en steun te vragen aan het sociaal netwerk, ondanks negatieve invloeden 

van sociale richtlijnen en attributies. Ook is er kennis nodig over wat de invloed van de socia-

le richtlijnen is op de werkwijze van de hulpverleners van Lindenhout.   
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Het is bekend dat door middel van gespreksvoering het vragen om hulp en steun bevorderd 

kan worden bij de cliënt. De vraag is echter hoe dat er in de praktijk van de ambulant hulp-

verleners en hun gezinnen bij Lindenhout uitziet als er sprake is van vraagverlegenheid. 

Daarom wordt onderzocht welke vragen hulpverleners stellen om het vragen van hulp en 

steun aan het sociaal netwerk te bevorderen bij cliënten die vraagverlegen zijn.  

 

3.2. DOELSTELLING:  

Doel in het onderzoek:  

Te weten komen en beschrijven wat werkzame elementen zijn volgens de cliënten en hulp-

verleners van Lindenhout, die de ambulant hulpverlener kan benutten om attributies en soci-

ale richtlijnen te beïnvloeden zodat de cliënten hulp en steun kunnen vragen aan hun sociaal 

netwerk en het beschrijven van de ervaren belemmeringen.   

 

Doel van het onderzoek:  

Het ontwikkelen van een praktijkverbeterinterventie voor ambulant hulpverleners van Lin-

denhout, voor het verminderen van vraagverlegenheid onder cliënten.  

 

In de wenselijke situatie leidt dit er toe: 

-  Dat ambulant hulpverleners de door Lindenhout ingezette werkwijze vaker kunnen realise 

 ren wat leidt tot meer kwaliteit van de hulp en kostenbesparing.  

-  Dat de ambulant hulpverlener weet wat hij kan doen als het gezin niet wil dat het sociaal  

 netwerk betrokken raakt.  

-  De ambulant hulpverlener zicht heeft op de eigen belemmeringen om het sociaal netwerk 

 van  de cliënt te activeren en kennis van maatschappelijke richtlijnen ten aanzien van au-

to- 

 nomie en het vragen om hulp.  

-  Dat het gezin zicht heeft op en vertrouwen in de eigen mogelijkheden 

-  Het gezin weet wie hen in het netwerk kan helpen (praktisch, emotioneel, informatief) 

-  Het gezin is in staat om samen met mensen uit de eigen omgeving ingezette oplossingen  

   langdurig vast te houden, zonder (of met zo min mogelijk) professionele hulp  
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3.3. ONDERZOEKSVRAGEN 

 

Dit leidt tot de volgende hoofdonderzoeksvraag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelonderzoeksvraag 1:  

 

 

 

 

 

Deelonderzoeksvraag 2:  

 

 

 

 

 

Deelonderzoeksvraag 3: 

 

 

 

 

 

Deelonderzoeksvraag 4:  

 

 

 

 

Deelonderzoeksvraag 5: 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOOFDONDERZOEKSVRAAG: 
Wat zijn volgens cliënten en hulpverleners van Lindenhout, ondanks negatieve in-

vloeden van sociale richtlijnen en attributies, bevorderende elementen op het vra-

gen om hulp/steun, die door de hulpverleners van Lindenhout kunnen worden in-

gezet om de cliënt te ondersteunen in het vragen om hulp/steun aan het sociaal 

netwerk en wat zijn belemmeringen?  

Welke elementen bevorderen dan wel belemmeren volgens de cliënten van Linden-

hout het vragen van hulp/steun aan het sociaal netwerk?  

Welke elementen bevorderen dan wel belemmeren volgens de hulpverlener van Lin-

denhout  de cliënten in vragen van hulp/steun aan het sociaal netwerk?  

Welke vragen stellen hulpverleners  van Lindenhout in de huidige werkwijze aan cliën-

ten om het vragen om hulp/steun aan het sociaal netwerk te bevorderen?  

Welke door de hulpverleners gestelde vragen hebben volgens de cliënten van Lin-

denhout geholpen hulp/steun te vragen aan het sociaal netwerk?    

Wat is volgens de hulpverleners van Lindenhout de invloed van de sociale richtlijnen 

op hun werkwijze in het gesprek met de cliënt over het vragen van hulp/steun aan het 

sociaal netwerk?   
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4. ONDERZOEKSMETHODE 

 

In deze paragraaf wordt de onderzoeksmethode beschreven. Achtereenvolgens wordt inge-

gaan op het onderzoekstype en benadering, de werkwijze en selectie van respondenten, 

onderzoeksactiviteiten gericht op de hulpverleners en gericht op de cliënten, data-analyse en 

validiteit.  

 

4.1. ONDERZOEKSTYPE EN BENADERING 

 

Dit onderzoek is een praktijkgericht onderzoek. De benadering van het onderzoek is kwalita-

tief. In kwalitatief onderzoek gaat het om het begrijpen van de betekenissen die mensen toe-

kennen aan gebeurtenissen in hun dagelijks leven. In een kwalitatief onderzoek wordt sys-

tematisch data verzameld met als doel concepten (verder) te ontwikkelen die helpen om so-

ciale verschijnselen in hun natuurlijke context te begrijpen. De nadruk ligt daarbij op beteke-

nissen, ervaringen en gezichtspunten van alle betrokkenen. Het onderzoek wil meer zicht 

brengen op ‘hoe men dit doet’ (Boeije, 2014).  

Het betreft een beschrijvend onderzoek waarbij als onderzoeksstrategie gebruik wordt ge-

maakt van een casestudy. Het kenmerkende aan een casestudy is dat er empirisch onder-

zoek wordt gedaan van een hedendaagse kwestie in de eigen praktijk met gebruik van 

meerdere bronnen als bewijsmateriaal (Robson, 2011). De focus ligt op een specifieke casus 

of een aantal casussen en hun sociale context die worden bestudeerd (Boeije, 2014).  

Er wordt gebruik gemaakt van een flexibel design. Binnen een flexibel design blijft er ruimte 

over om lopende het proces, het onderzoek een andere wending te geven op basis van ana-

lyse van tussentijds verzamelde data (Robson, 2011).  

 

 4.2. WERKWIJZE EN SELECTIE RESPONDENTEN: 

 

HULPVERLENERS:  

Beschrijving van de respondenten: de hulpverleners zijn werkzaam voor Lindenhout en hebben 

een vergelijkbare achtergrond aan kennis en vaardigheden waarmee wordt bedoeld dat allen 

HBO geschoold zijn (Maatschappelijk werk dan wel Sociaal pedagogische hulpverlening).  Zij 

zijn getraind in oplossingsgericht werken en het werken volgens het model van Verve (Mont-

foort & Slot, 2013). 

Selectiecriteria:  

De hulpverlener voert ambulante trajecten uit in gezinnen. Daaronder zijn begrepen de am-

bulante gezinsbegeleidingsmodules en intensieve gezinsbegeleidingsmodules aan gezinnen. 

Door alleen hulpverleners te interviewen die een zelfde hulpverleningsmodule uitvoeren kun-

nen antwoorden vergeleken worden met elkaar. De hulpverlener heeft minimaal 1 jaar werk-

ervaring als hulpverlener. Minimaal 8 en maximaal 10 hulpverleners doen mee aan het on-

derzoek.  

Benadering van de respondenten:  

Ten eerste zijn hulpverleners uitgenodigd tijdens de kick-off bijeenkomst na de reorganisatie 

van Lindenhout (januari 2015) middels persoonlijk uitgedeelde flyers om mee te doen aan 

het onderzoek. Toen dit niets opleverde is er een mail gestuurd aan alle ambulant hulpverle-

ners van Lindenhout,  met de uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek (zie bijlage 6). 

Toen dit tot te weinig aanmeldingen leidde zijn hulpverleners, via klankbordgroepleden 

(werkzaam in de verschillende regio’s)  rechtstreeks gevraagd deel te nemen aan het onder-
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zoek. Ook de projectleider heeft in de eigen regio hulpverleners rechtstreeks gevraagd deel 

te nemen aan het onderzoek.  

Bijstelling van het oorspronkelijke plan:  

Het oorspronkelijke plan was onderzoek op grond van kwantitatief (minimaal 25 responden-

ten) en kwalitatief onderzoek. Toen dit niet mogelijk bleek vanwege het feit dat 25% van alle 

medewerkers zijn ontslagen in die periode, is gekozen voor casestudy. Dit kwalitatieve on-

derzoek is uitgewerkt in het onderzoeksontwerp.  

Daarnaast was het de bedoeling onderzoek te doen in een team. Vanwege alle ontslagen 

bleek ook dat niet mogelijk. Om die reden hebben hulpverleners uit de diverse regio’s deel-

genomen aan het onderzoek.  

De definitieve groep respondenten:  

In de opzet van dit onderzoek is een koppeling gemaakt tussen de hulpverlener en diens 

cliënt. Dit betekent dat als de hulpverlener in zijn caseload geen cliënten heeft die voldoen 

aan de selectiecriteria, de hulpverlener niet kan meedoen aan het onderzoek. Bij 3 deelne-

mers is gebleken dat zij geen cliënten hadden in hun caseload die voldeden aan de selectie-

criteria of deze niet wilden meedoen aan het onderzoek. De uiteindelijke groep deelnemers 

bestond uit 7 respondenten.  

Gevolgen voor conclusies:  bij een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek kunnen 

er hardere conclusies getrokken worden over de werkwijze van de ambulant hulpverleners 

van Lindenhout. Dit omdat het kwantitatieve onderzoek standpunten en de werkwijze van 

een grotere groep respondenten meet terwijl het kwalitatieve onderzoek kennis oplevert over 

de betekenis die hulpverleners daaraan hechten zodat er zicht komt op motieven en dilem-

ma’s voor de gekozen werkwijze. Het feit dat er alleen sprake is geweest van kwalitatief on-

derzoek heeft gevolgen voor de generaliseerbaarheid van de informatie. Tegelijkertijd leent 

het onderwerp zich uitermate voor kwalitatief onderzoek omdat het onderwerp ‘sociale richt-

lijnen’ invloed heeft op het vlak van overtuigingen en leidt tot dilemma’s waar de hulpverle-

ners zich niet van bewust zijn. Het feit dat de respondenten uit verschillende regio’s afkom-

stig zijn geweest, voorkomt dat vooraf door collega’s met elkaar is gepraat over de inhoud 

van het interview en voorkomt beïnvloeding. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de infor-

matie. 

Daarnaast kan de aanwezigheid van respondenten over de regio’s, het draagvlak voor het 

onderwerp vergroten binnen Lindenhout en de kans vergroten op succes bij het invoeren van 

veranderingen.  

 

CLIËNTEN:  

Beschrijving van de respondenten: de cliënt die is geïnterviewd, is de vader en of moeder in het 

gezin dat begeleid wordt door de ambulant hulpverlener.  

Selectiecriteria: alleen cliënten van de hulpverlener die respondent is, worden gevraagd om 

medewerking. Het betreft dus cliënten die begeleiding ontvangen volgens de module ambu-

lante gezinsbegeleiding of intensieve ambulante gezinsbegeleiding bij Lindenhout. Er is 

sprake van een doelgerichte steekproeftrekking wat moet leiden tot inductieve generaliseer-

baarheid van de uitkomsten (Boeije, 2014). De geïnterviewden zijn allen ouders en ontvan-

gen hulp bij opvoedproblematiek en evt. multiproblematiek. De cliënten ontvangen allen hulp 

vanuit de ambulante of de intensieve ambulante hulpverleningsmodule. Met de cliënten moet 

de hulpverlener minimaal 5 gesprekken hebben gevoerd, zodat (betrokkenheid van) het so-

ciaal netwerk ter sprake heeft kunnen komen. Minimaal 5 en maximaal 8 en cliënten wordt 

gevraagd om hun medewerking. 

Benadering van de respondenten:   

Ten eerste is aan betrokken ambulant hulpverleners (respondenten) gevraagd hun caseload 

te mailen, aan te geven welke module zij uitvoeren en hoe vaak zij hun cliënt hebben ge-
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sproken. Op grond van de selectiecriteria heeft de projectleider meerdere cliënten per case-

load van de hulpverlener geselecteerd. Hierop heeft de betreffende hulpverlener alle gese-

lecteerde cliënten uit zijn caseload, mondeling gevraagd of zij bereid zouden zijn om mee te 

werken en aangekondigd dat zij gebeld konden worden door de projectleider voor het geven 

van uitleg en het maken van een afspraak. Tenslotte heeft de projectleider 1 geselecteerde 

cliënt (diens hulpverlener wist niet wie geselecteerd was) gebeld, uitleg gegeven en een af-

spraak gemaakt voor een interview bij de cliënt thuis.  

Bijstelling van het oorspronkelijke plan: 

Het oorspronkelijke plan was dat de cliënten steekproefsgewijs zouden worden geselecteerd 

aan de hand van de selectiecriteria. Hierbij zou steeds de eerst mogelijke optie in de case-

load geselecteerd worden, wanneer die geen toestemming gaf zou de eerstvolgende op de 

lijst worden geselecteerd.  Dit bleek mogelijk bij de caseload van 3 hulpverleners. Bij de ove-

rige hulpverleners bleek dat zij maar 1 cliënt hadden die voldeed aan de selectiecriteria, 

waardoor een steekproef selectie in zijn totaliteit niet mogelijk was voor alle respondenten.  

De definitieve respondenten:  

Er zijn uiteindelijk 7 cliënten geïnterviewd. De definitieve respondenten bestonden uit cliën-

ten die allen vader waren of moeder, opvoedhulp ontvingen vanuit de ambulante of de inten-

sieve ambulante hulpverleningsmodule en er waren minimaal 5 gesprekken met hen gevoerd 

door de hulpverlener. Twee respondenten hadden een allochtone achtergrond, de overige 

cliënten waren autochtoon, waarvan 1 cliënt uit een kamperfamilie kwam. Twee responden-

ten beschikten over weinig tot geen sociaal netwerk in de directe omgeving, twee responden-

ten beschikten over veel sociaal netwerk. Drie respondenten hadden moeite met betrokken-

heid van het sociaal netwerk bij de hulp, terwijl twee andere respondenten juist actief het 

netwerk betrokken bij de hulp.  Bij 3 cliënten betrof het naast opvoedproblemen, multipro-

blematiek. Bij de overige 4 cliënten betrof het alleen opvoedproblemen.  

Gevolgen voor conclusies:  

Hoewel er geen sprake kon zijn van een steekproefselectie voor alle cliënten heeft deze 

werkwijze  geleid tot respondenten die een betrouwbare populatie van de doelgroep vormen 

waarmee hulpverleners werken, daardoor zijn de uitkomsten representatief voor eenzelfde 

populatie.  

 

4.3. ONDERZOEKSACTIVITEITEN HULPVERLENERS EN CLIENTEN:  

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is gekozen voor de volgende onder-

zoeksactiviteiten. Eerst wordt beschreven wat de onderzoeksactiviteiten zijn geweest gericht 

op de hulpverleners. Daarna die op de cliënten.   

 

HULPVERLENERS: 

Deelonderzoeksvraag 2: Welke elementen bevorderen dan wel belemmeren volgens de 

hulpverlener van Lindenhout  de cliënten in het vragen van hulp/steun aan het sociaal net-

werk?  

 

Deelonderzoeksvraag 3: Welke vragen stellen hulpverleners  van Lindenhout in de huidige 

werkwijze aan cliënten om het vragen om hulp/steun aan het sociaal netwerk te bevorderen?   

 

Deelonderzoeksvraag 5 Wat is volgens de hulpverleners van Lindenhout de invloed van de 

sociale richtlijnen op hun werkwijze in het gesprek met de cliënt over het vragen van 

hulp/steun aan het sociaal netwerk?   
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Individuele semigestructureerde interviews 

Gericht op deelvraag 2,3,5 
Doel inzicht krijgen in wat hulpverleners zien aan bevorderende en belemmerende 

factoren bij de cliënt om hulp te vragen,  wat zij methodisch doen om de 
vraagverlegenheid bij cliënten te verminderen en wat belemmeringen voor 
hen zijn.   

Kenmerken  
onderzoeksinstrument 

In een semigestructureerd interview bereidt de interviewer zich grondig voor 
door een lijst onderwerpen of vragen op te stellen. Er blijft daarbij ruimte in 
het verloop van het interview om vragen toe te voegen of weg te laten, dat 
geeft aan dat er sprake is van een open interview (Boeije, 2014).  Er is ge-
werkt met een interviewleidraad. 

Inhoud van het  
onderzoeksinstrument 

De interviewleidraad bestaat uit 2 delen. Het eerste deel bestaat uit schaal-
vragen gericht op de tevredenheid van de hulpverlener over het betrekken 
van het sociaal netwerk bij de hulp en de visie op de gewenste rol van het 
sociaal netwerk bij de hulp. In het 2e deel is aan de hand van het STARR 
model (Reekers, 2004), de hulpverlener bevraagd. Hierin staan 4 vragen 
centraal, namelijk doorvragen op: de werkwijze van de hulpverlener bij de 
geselecteerde cliënt, good practices bij gezinnen van de hulpverlener voor 
het betrekken van het sociaal netwerk, belemmeringen van de hulpverlener 
voor het betrekken van het sociaal netwerk en belemmeringen voor cliënten 
voor het betrekken van het sociaal netwerk. Tot slot is gevraagd welke gefa-
ciliteerde zaken vanuit Lindenhout het netwerk betrekken heeft vergemakke-
lijkt en wat tips zijn voor de organisatie (zie bijlage 2)  

Betrouwbaarheid 
meetinstrument 

Ondanks dat er geen gebruik is gemaakt van een gevalideerd onderzoeksin-
strument, is de betrouwbaarheid van het instrument verhoogd door gebruik 
te maken van een vaste interviewtechniek middels het STARR model (Reek-
ers, 2004). Het is een gedragsgericht model om al vragend het gedrag of 
handelen van iemand te bevragen.  
STARR staat voor: Situatie (context), Taak (doel, rol), Actie (gedrag, hande-
len), Resultaat, Reflectie en evaluatie 
Daarnaast is het instrument ontwikkeld samen met  de klankbordgroep 
waarmee een bijeenkomst heeft plaatsgehad naar aanleiding van een opzet. 
De praktijkbegeleiders hebben steeds feedback gegeven op de versies van 
het onderzoeksinstrument en ook is samen met de 2e interviewer de vragen 
van het meetinstrument doorgenomen om te zorgen dat beiden er mee ‘uit 
de voeten konden’. Het meetinstrument is goedgekeurd door de projectbege-
leider SMW van de HAN.  
Vooraf aan het onderzoek is middels een rollenspel met beide interviewers 
en een collega geoefend met het meetinstrument. Naar aanleiding hiervan 
zijn nog kleine aanpassingen gedaan.   

Werkwijze interviews Er zijn 7 hulpverleners geïnterviewd door 2 interviewers. De interviews met 
de hulpverleners zijn gehouden op de regiokantoren van Lindenhout en 
duurden een uur. Van de interviews zijn geluidsopnames gemaakt en ze zijn 
volledig getranscribeerd.  
1e interviewer: projectleider. 2e interviewer: collega3 vanuit projectgroep.  
Het oorspronkelijke plan was: elke interviewer interviewt 4 hulpverleners.  
Bijstelling van het plan: een hulpverlener deed niet mee aan onderzoek we-
gens selectiecriteria van diens cliënt. Nadat bleek dat interviewer 2 wegens 
tijdgebrek geen kans zag binnen de gestelde termijn de hulpverleners te 
interviewen, leidde dit tot een aanpassing in de verdeling. Interviewer 1 inter-
viewde 5 hulpverleners; interviewer 2 interviewde 2 hulpverleners (zie ook 
voor de opzet van de interviews bijlage 4).  
Afstemming tussen beide interviewers vond plaats door:  
Van te voren oefenen middels het rollenspel om goed de kern en het doel 
van de interviews te begrijpen. Daarnaast is nadat beide interviewers een 

                                                      
3
 Deze collega heeft een vergelijkbare methodische achtergrond als interviewer 1, namelijk HBO-SPH (versus MWD) en IOG 

opleiding, daarnaast zijn beiden geschoold in het oplossingsgericht werken en VERVE en werkzaam in multiproblemgezinnen.  
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koppel (hulpverlener en cliënt) hadden gesproken, de werkwijze opnieuw 
aangepast en op elkaar afgestemd naar aanleiding van de eerste bevindin-
gen.  
De belangrijkste afstemming vond plaats toen bleek dat interviewer 2 uitslui-
tend doorvroeg op de ervaringen van de hulpverlener met de geïnterviewde 
cliënt en niet die van andere cliënten. Ook werd te weinig doorgevraagd op 
gestelde vragen. In de overige interviews is dit wel gebeurd. De desbetref-
fende hulpverlener is gevraagd middels een email die informatie alsnog te 
geven. Dit heeft hij echter niet gedaan.   
Tussendoor hebben de interviewers met elkaar gebeld om af te stemmen en 
bevindingen te delen. Ook zijn de opnames naar elkaar verstuurd, zodat men 
elkaars interviewwijze kon horen. 

 

 

 

Groepsinterview: focusgroepsbijeenkomst 

Gericht op deelvraag  5 
Doel Het doel is enerzijds gericht op Memberchecking, waarbij de resultaten uit 

het onderzoek worden voorgelegd en gevraagd is of dit overeenkomt met 
wat is verteld in de interviews.  
Daarnaast vindt een groepsinterview plaats met als doel onderbelichte 
thema’s aan de orde te brengen en daarover nieuwe aanvullende kennis te 
verkrijgen.     

Kenmerken 
onderzoeksinstrument 

Een focusgroep is een groepsinterview met de focus op een specifiek on-
derwerp waarin gebruik wordt gemaakt van de interacties tussen de deel-
nemers (Boeije, 2014).  
Door de interactie-effecten wordt vaak meer, bredere en diepere informatie 
vergaard (Migchelbrink, 2014).  

Inhoud van het onder-
zoeksinstrument 

Het onderzoeksinstrument is opgedeeld in twee delen.  
Memberchecking met als doel dat de resultaten uit de interviews kunnen 
worden gecheckt, gecorrigeerd en aangevuld. De onderwerpen zijn:   
De analyse van de bevorderende en belemmerende factoren voor het vra-
gen om hulp voor de cliënt, volgens de hulpverleners.  
De analyse van de gestelde vragen van de hulpverleners.  
De analyse van de invloed van de sociale richtlijnen op belemmeringen die 
hulpverleners ervaren in het werken met cliënten met vraagverlegenheid. 
Het tweede deel betreft het groepsinterview waarbij twee onderbelichte 
thema’s centraal staan namelijk:  
in welke mate hulpverleners interne attributie herkennen als oorzaak voor 
vraagverlegenheid en welke sociale richtlijnen invloed hebben op de werk-
wijze van de hulpverleners bij een cliënt die vraagverlegen is4.   

Betrouwbaarheid meet-
instrument 

Er is een eigen instrument ontwikkeld. In een groepsinterview dreigt het 
gevaar dat onder invloed van een groepsproces een bepaalde mening cen-
traal komt te staan en andere meningen niet gehoord worden. Om de be-
trouwbaarheid van de uitkomsten te verhogen is de groep in 3 kleinere 
groepjes opgedeeld, zodat ieder zich vertrouwd genoeg voelde om een 
inbreng te hebben. Vervolgens is de inbreng teruggekoppeld in de grote 
groep om gebruik te kunnen maken van de werkzaamheid van groepsinter-
acties. Dat leidde tot een verbreding en verdieping op het onderwerp.  

Werkwijze 
focusgroepsbijeenkomst 

De focusgroepsbijeenkomst duurde 2 uur, had een grootte van 11 perso-
nen en bestond uit de hulpverleners bij wie interviews waren afgenomen(6), 
de hulpverleners die zouden meedoen maar af waren gevallen (3), en de 
praktijkbegeleiders (2). 1 Betrokkene was wegens ziekte afwezig. Alle be-
trokkenen zijn per mail uitgenodigd. De bijeenkomst is opgenomen op vi-
deo en nadien getranscribeerd en geanalyseerd aan de hand van de code-
boom.   
In het eerste uur zijn de resultaten gepresenteerd aan de hand van een 

                                                      
4
 Om de invloed van de sociale richtlijnen zichtbaar te maken in concreet handelen tijdens de interviews is pas in de focus-

groepbijeenkomst voor het eerst de term: ‘sociale richtlijnen’ benoemd. Dit betekende dat de analyse van de koppeling tussen 

de werkwijze en de sociale richtlijn nog gecheckt moest worden en aangevuld.    
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powerpointpresentatie en is er een gezamenlijk gesprek over gevoerd. De 
resultaten werden enthousiast ontvangen en er was veel herkenning mee. 
De resultaten over de sociale richtlijnen brachten veel herkenning en ook 
erkenning voor de moeite die de hulpverleners dikwijls ervaren bij het be-
trekken van het sociaal netwerk bij de hulp.  
Het tweede uur is besteed aan het in gesprek gaan over interne attributie 
en de invloed van de sociale richtlijnen op de werkwijze van de hulpverle-
ner. Het eerste half uur is de groep opgedeeld in 3 groepen en ging men in 
gesprek aan de hand van 2 gestelde vragen. Het tweede half uur vond een 
terugkoppeling plaats in de groep en discussie (zie bijlage 8). 

 

 

CLIËNTEN:  

Deelonderzoeksvraag 1: Welke elementen bevorderen dan wel belemmeren volgens de cli-

ënten het vragen van hulp/steun aan het sociaal netwerk?  

 

Deelonderzoeksvraag 4: Welke door de hulpverleners gestelde vragen hebben volgens de 

cliënten geholpen hulp/steun te vragen aan het sociaal netwerk?    

 
 
Semigestructureerde interviews 

Gericht op deelvragen 1 en 4 
Doel Inzicht krijgen in wat de cliënten zien als bevorderende en belemmerende 

factoren om hulp en steun te vragen in het sociaal netwerk. Daarnaast 
zicht krijgen op de vragen van de hulpverleners die volgens de cliënten 
hebben geholpen om hulp en steun te vragen.  

Kenmerken 
Onderzoeksinstrument 

In een semigestructureerd interview bereidt de interviewer zich grondig 
voor door een lijst onderwerpen of vragen op te stellen. Er blijft daarbij 
ruimte in het verloop van het interview om vragen toe te voegen of weg te 
laten, dat geeft aan dat er sprake is van een open interview (Boeije, 
2014).  Er is gebruik gemaakt van een interviewleidraad.  

Inhoud van het onderzoeks-
instrument 

De interviewleidraad van de cliënten bestaat uit 2 delen. In het eerste deel 
wordt een stelling en een meerkeuzevraag gesteld aan de cliënt. De stel-
ling is gericht op het verkrijgen van inzicht  in hoeverre de cliënt vindt dat 
het sociaal netwerk betrokken moet worden in het meedenken over oplos-
singen. De meerkeuzevraag bevat mogelijke waar de cliënt zich in kan 
herkennen. In deel 2 wordt aan de hand van de gegeven antwoorden op 
de meerkeuzevraag verder doorgevraagd op 5 gebieden namelijk: hulp 
vragen, hulp bieden, het belang van de kwaliteit van de relatie, ervaringen 
met samen oplossen van problemen en randvoorwaarden voor het vragen 
om hulp. Daarbij wordt steeds gevraagd wat de cliënt hierover denkt en of 
en hoe daarover de hulpverlener met de cliënt heeft doorgepraat (zie bij-
lage 3).  

Betrouwbaarheid meetin-
strument 

Er was geen passend meetinstrument voorhanden. In de meerkeuzevraag 
zijn antwoorden opgenomen die overeenkomen met de benoemde oorza-
ken voor vraagverlegenheid volgens Janssen (2014). Het meetinstrument 
is ontwikkeld samen met de praktijkbegeleiders van Lindenhout en ook is 
samen met de 2e interviewer de vragen van het meetinstrument doorge-
nomen om te zorgen dat beiden er mee uit de voeten konden.  Het meet-
instrument is goedgekeurd door de projectbegeleider SMW van de HAN. 
Vooraf aan het onderzoek is middels een rollenspel met beide intervie-
wers en een collega geoefend met het meetinstrument. Naar aanleiding 
hiervan zijn nog kleine aanpassingen gedaan.  
Ook na het eerst gehouden interview is het meetinstrument nog aange-
vuld met het doorvragen op vertrouwen in de samenwerkingsrelatie.  

Werkwijze interviews Er zijn 7 cliënten geïnterviewd door 2 interviewers. De interviews zijn ge-
houden bij de cliënt in de thuissituatie en duurden een uur. De interviews 
zijn met geluidopnames opgenomen en volledig getranscribeerd.  
De interviewers hebben koppels geïnterviewd dat wil zeggen dat de hulp-
verlener en de bijbehorende cliënt door dezelfde interviewer zijn geïnter-
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viewd. Interviewer 1 heeft 5 cliënten geïnterviewd. Interviewer 2, heeft 2 
cliënten geïnterviewd5 (zie ook bijlage 4 voor de opzet).  
Afstemming tussen beide interviewers vond plaats door:  
Van te voren te oefenen middels het rollenspel om goed de kern en het 
doel van de interviews te begrijpen. Daarnaast is nadat beide hulpverle-
ners een koppel (hulpverlener en cliënt) hadden gesproken, de werkwijze 
opnieuw aangepast en op elkaar afgestemd naar aanleiding van de eerste 
bevindingen. 
In dit proces is ook advies gevraagd aan de praktijkbegeleider nadat bleek 
dat cliënten het moeilijk vonden om aan te geven hoe de hulpverlener had 
geholpen. Het advies was om enerzijds het onderwerp algemener te trek-
ken, los van de situatie om de cliënt te helpen metacommuniceren. An-
derzijds om te vragen naar de gebruikte woorden van de hulpverlener en 
door de situatie te gaan schetsen (houding, wie zit waar, zegt wat) gevoe-
lens op te roepen die de herinnering bij de cliënt versterken. 
Tussendoor hebben de interviewers met elkaar gebeld om af te stemmen 
en bevindingen te delen. Ook zijn de opnames naar elkaar verstuurd, 
zodat men elkaars interviewwijze kon horen.  

 

4.4. DATA ANALYSE:  

De analyse van de hulpverleners en de cliënten zijn twee aparte processen geweest. De 

beschrijving die hieronder volgt is voor beide doelgroepen gevolgd en heeft geleid tot een 

codeboom voor de hulpverleners en een codeboom voor de cliënten (zie bijlage 9 en 10).  

Van zowel de interviews van de hulpverleners als die van de cliënten zijn ieder twee inter-

views (4 in totaal) volledig open gecodeerd om het materiaal grondig te leren kennen (Boeije, 

2014). Het open coderen is verwerkt met pen en papier. De codes die hieruit naar voren 

kwamen, zijn ingevoerd in de computer en in voorlopige categorieën ingedeeld. Fragmenten 

die onder verschillende codes vielen zijn dubbel geplaatst. Niet relevante fragmenten vervie-

len. Daarna is axiaal gecodeerd en is bekeken welke categorieën betekenis hadden. De co-

des zijn geclusterd tot hoofd en subcodes en sloten aan op hoofdthema’s in het praktijktheo-

retisch kader. Er is intensief doorgepraat met een praktijkbegeleider van Lindenhout en ge-

discussieerd over de betekenis van codes, over wat hen van elkaar onderscheidde en wat 

hen met elkaar verbond. Beide codebomen zijn diverse keren aangepast en ook tussentijds 

vond overleg plaats met (een van) de praktijkbegeleiders van Lindenhout. De analyse van de 

gestelde vragen door de hulpverleners nam extra veel tijd in beslag. Dit omdat gezocht is 

naar een analyse-instrument waarlangs de vragen konden worden geanalyseerd. Voor het 

vinden van een analyse-instrument is contact geweest met de klankbordgroep, de praktijk-

begeleiders, het NJI en Movisie. Het NJI en Movisie gaven beiden aan dat zij niet konden 

ingaan op vragen van studenten. Uiteindelijk werd in samenwerking met een praktijkbegelei-

der besloten de ‘Verzamelde activerende vragen’ van Van Hout & Spinders (2004) te benut-

ten en op te nemen in de codeboom. Toen bleek dat de subcode: contextuele vragen, te 

breed was (het merendeel van de gestelde vragen viel onder deze codering) zijn deze con-

textuele vragen open gecodeerd en vervolgens axiaal gecodeerd en in categorieën onderge-

bracht. Dit is in nauwe samenwerking gebeurd met de praktijkbegeleider. Er is samen geke-

ken naar de betekenis, de functie en het doel van de vraag en wat hen met elkaar verbond of 

van elkaar onderscheidde. Dit leidde tot een categorisering van de contextuele vragen die 

voorzien zijn van een naam corresponderend met methodische vraagtechnieken vanuit de 

literatuur.  

Om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de gestelde vragen als interventie bij cli-

enten met vraagverlegenheid zijn de vragen nogmaals via de flowchart geanalyseerd. Daar-

                                                      
5
 Er heeft een aanpassing plaatsgehad op het oorspronkelijke plan, zie onder werkwijze interview hulpverleners.  
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bij is zowel gekeken naar welke vragen wel en niet gesteld kunnen worden aan vraagverle-

gen cliënten. Daarnaast is bekeken hoeveel vragen van de hulpverleners binnen en buiten 

dit kader vielen om globaal iets te kunnen zeggen over de adequaatheid van de gestelde 

vragen van de hulpverleners. Met 'globaal' wordt bedoeld dat alleen in zijn algemeenheid iets 

kan worden gezegd over de gestelde vragen omdat niet per gestelde vraag bekend is in wel-

ke de relatie de bevraagde cliënt heeft gestaan tot het onderwerp (voorbijgan-

ger/zoeker/koper/co-expert), wat uiteindelijk bepaalt of een gestelde vraag wel of niet ade-

quaat is.  

De visie van de hulpverleners op het sociaal netwerk is geanalyseerd aan de hand van de 

definitie van Baars (1994) en Hendrix (1997). Daarbij is rekening gehouden met het feit dat 

alle hulpverleners vanuit de organisatieopdracht en vanuit de noodzaak die zij waarnemen bij 

de cliënt, gericht zijn op het verkrijgen van hulp en steun vanuit het sociaal netwerk wat dus 

lijkt overeen te komen met handelen vanuit een functionele visie. Bij de analyse zijn de hulp-

verleners die uitsluitend op een functionele manier praten over het sociaal netwerk ge-

schaard onder de functionele visie van Hendrix (1997) en de hulpverleners die uitspraken 

doen die blijk geven van een meer integrale visie van Baart (1994), geschaard onder de in-

tegrale visie.    

Omdat tijdens de interviews bewust niet is gesproken over de term ‘sociale richtlijnen’ om te 

voorkomen dat het holle termen werden, zijn tijdens de analyse verbanden gelegd tussen 

uitspraken rond het handelen en de werkwijze en de sociale richtlijnen en de visie van de 

hulpverleners. De conclusies hiervan per hulpverlener zijn naar elke hulpverlener gemaild 

om te controleren of deze zich kon vinden in de interpretatie. Elke hulpverlener kon zich vin-

den in de getrokken conclusies.  

Tussendoor in het proces en aan het einde nogmaals is ook selectief gecodeerd waarbij ge-

keken is welke onderwerpen steeds terugkeerden en hoe ze zich tot elkaar verhielden. Er is 

bekeken onder welke omstandigheden bepaalde elementen helpend of belemmerend zijn en 

of er dilemma’s voor hulpverleners ontstaan en er is bekeken waardoor dit ontstaat.  

Tijdens de focusgroepsbijeenkomst zijn de resultaten besproken, waarbij 1 aanvulling is ge-

daan. Deze is verwerkt in het resultatenhoofdstuk. Verder zijn in de focusgroepsbijeenkomst 

aanvullende vragen gesteld om onderbelichte thema’s door te spreken. Deze informatie is, 

na transcribatie, op deductieve wijze geanalyseerd volgens de codeboom van de hulpverle-

ners.  

De gehele analysefase is ook steeds teruggekoppeld aan de projectgroep van de SMW op-

leiding.  

 

Na het doen van onderzoek heeft nog een specificatie van de onderzoeksvragen plaatsge-

had omdat ze te breed werden beoordeeld, ook moesten ze meer worden toegespitst op de 

sociale richtlijnen en attributies. Het onderzoeksontwerp was ten tijde van het onderzoek nog 

niet goedgekeurd. Naar aanleiding van de feedback op het definitieve onderzoeksontwerp is 

de hoofdvraag en deelvraag 3 opnieuw aangepast. De feedback van de beoordelaar op die 

wijziging was dat volgens wetenschappelijk onderzoek twijfels bestaan over de beïnvloed-

baarheid van sociale normen. Om die reden en omdat er in de interviews niet is gevraagd  

welke elementen de invloed van sociale richtlijnen verminderen, maar welke elementen het 

vragen om hulp bevorderen, zijn deze twee vragen in een 3e versie aangepast. Om de kop-

peling te houden tussen de bevorderende elementen en de invloeden van sociale richtlijnen 

en attributies, is ervoor gekozen deze wel in de hoofdvraag te blijven benoemen.     

Omdat de interviewvragen zijn opgesteld aan de hand van de indicatoren van de concepten 

in plaats van op grond van de onderzoeksvragen, bevatte de respons van de hulpverleners 

en cliënten de relevante informatie voor beantwoording van de nieuwe versie (deel)vragen.  
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1e versie onderzoeksvragen 2e  versie onderzoeksvragen 3e versie onderzoeksvragen 

Hoofdvraag: 

Wat zijn werkzame elementen  die 

de hulpverlener kan inzetten om 

vraagverlegenheid van gezinnen 

met betrekking tot hun sociale 

netwerk te verminderen?   

 

 

Welke werkzame elementen, die 

volgens cliënten en hulpverleners 

van Lindenhout de invloed van 

sociale richtlijnen en attributies 

verminderen, kunnen de hulpver-

leners van Lindenhout inzetten om 

cliënten te ondersteunen bij het 

vragen van hulp/steun aan hun 

sociaal netwerk en wat zijn be-

lemmeringen?   

Wat zijn volgens cliënten en hulpver-

leners van Lindenhout, ondanks ne-

gatieve invloeden van sociale richtlij-

nen en attributies, bevorderende 

elementen op het vragen om 

hulp/steun, die door de hulpverleners 

van Lindenhout kunnen worden inge-

zet om de cliënt te ondersteunen in 

het vragen om hulp/steun aan het 

sociaal netwerk en wat zijn belemme-

ringen?  

 

cliënt:   

1.Wat heeft cliënt nodig van de 

hulpverlener om betrokkenheid 

van het sociaal netwerk te realise-

ren? 

1.Welke elementen bevorderen 

dan wel belemmeren volgens de 

cliënten het vragen van hulp/steun 

aan het sociaal netwerk 

Ongewijzigd 

4.Welke door de hulpverleners 

gestelde vragen hebben volgens 

de cliënten van Lindenhout gehol-

pen hulp/steun te vragen aan hun 

sociaal netwerk  

Ongewijzigd 

2.Wat is de gewenste rol volgens 

de cliënt van het  

sociaal netwerk 

Deze vraag is vervallen en komt 

terug onder de nieuwe deelvraag 

1.  

Ongewijzigd 

Hulpverlener  

1.Wat zijn werkzame elementen in 

de huidige werkwijze en wat zijn 

houdingsaspecten die de ambu-

lant hulpverlener nu inzet om 

vraagverlegenheid van gezinnen 

met betrekking tot hun sociale 

netwerk te verminderen 

2.Welke elementen bevorderen 

dan wel belemmeren volgens de 

hulpverlener van Lindenhout de 

cliënten in het vragen van 

hulp/steun aan het sociaal net-

werk?   

Ongewijzigd 

3. Welke vragen stellen hulpverle-

ners  van Lindenhout in de huidige 

werkwijze aan cliënten om sociale 

richtlijnen en attributies van cliën-

ten te beïnvloeden zodat zij 

hulp/steun kunnen vragen aan hun 

sociaal netwerk?   

 

3. Welke vragen stellen hulpverleners 

van Lindenhout in de huidige werk-

wijze aan cliënten om het vragen om 

hulp/steun aan het sociaal netwerk te 

bevorderen? 

5.Wat is volgens de hulpverleners 

van Lindenhout de invloed van de 

sociale richtlijnen op hun werkwijze 

in het gesprek met de cliënt over 

het vragen van hulp/steun aan het 

sociaal netwerk? 

Ongewijzigd 

2.Wat vindt de hulpverlener de 

gewenste rol van het sociaal net-

werk bij het hulpverleningstraject?  

 

Deze vraag is vervallen en komt 

terug in de resultaten onder de 

nieuwe deelvraag 1 en 5.  

X 
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4.5. VALIDITEIT:  

De validiteit van het onderzoek is geborgd door:   

Data triangulatie: er zijn meerdere onderzoeksmethoden gebruikt om data te verzamelen. In 

dit onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen, namelijk de ambu-

lant hulpverleners en de cliënten. Daarnaast heeft er een focusgroepsbijeenkomst plaatsge-

had met de hulpverleners om het thema te verbreden en te verdiepen en verbanden te leg-

gen tussen de werkwijze van de hulpverleners en de invloed van de sociale richtlijnen daar-

op. Verder is aanvullend op de validiteit dat het verzamelen van de data door twee intervie-

wers is gedaan omdat dit de kans verkleint op het verzamelen van eenzijdige informatie. De 

invloed van dit laatste punt is beperkter dan het oorspronkelijke plan doordat uiteindelijk de 

2e interviewer maar 2 koppels kon interviewen en niet heeft kunnen helpen bij de analyse 

van de data.  

Memberchecking: heeft plaatsgevonden omdat de verkregen data zijn teruggekoppeld aan de 

respondenten. Bij de cliënten heeft dit beperkt plaatsgehad, namelijk door een korte nabe-

spreking na afloop van het interview. Bij de hulpverleners heeft dit plaatsgehad middels de 

focusgroepsbijeenkomst waarin tijdens het eerste uur de resultaten zijn gepresenteerd en 

besproken. De groep werd in de mogelijkheid gesteld correcties en of aanvullingen te geven. 

Die werd op een punt gegeven, wat is toegevoegd aan de resultaten. Daarnaast is per hulp-

verlener de conclusie van de invloed van de sociale richtlijnen op zijn werkwijze en diens 

visie op het sociaal netwerk toe gemaild. Dit om te bevestigen dat de verbinding die gelegd 

werd tussen de sociale richtlijnen, de visie en de werkwijze van de betreffende hulpverlener, 

juist was en herkend werd. Alle hulpverleners herkenden zich in de aan hen gestuurde con-

clusies.  

Opnames: van de interviews zijn geluidsopnames gemaakt waarna deze volledig zijn getrans-

cribeerd. Door deze werkwijze is tijdens de analyse gebruik gemaakt van wat letterlijk door 

respondenten is gezegd, wat de betrouwbaarheid van de analyse verhoogd. Dit geldt ook 

voor de focusgroepsbijeenkomst, waarvan een videoregistratie is gemaakt. Ook deze opna-

me is daarna getranscribeerd en geanalyseerd.  

Peer debriefing and support: de interviewleidraden voor de hulpverleners zijn tot stand geko-

men in samenwerking met de klankbordgroep, waar de opzet is besproken. Ook zijn de prak-

tijkbegeleiders en de 2e interviewer betrokken geweest bij het uiteindelijke resultaat van de 

interviewleidraad. Dit geldt ook voor de interviewleidraad van de cliënt, echter is hierbij niet 

de klankbordgroep betrokken geweest. Voor beide interviews geldt dat de projectgroep van 

Lindenhout gevraagd is om feedback, wat echter niet tot stand is gekomen (zie ook betrouw-

baarheid meetinstrument onder paragraaf 4.3.) 

De ontwikkeling van de codeboom is in samenwerking met de 2 praktijkbegeleiders van Lin-

denhout tot stand gekomen. Met de een is de codeboom in 2 lange telefoongesprekken 

doorgesproken, met de andere praktijkbegeleider heeft een aantal bijeenkomsten plaatsge-

had. Met name het ontwikkelen van een instrument waarlangs de hulpverlenervragen geana-

lyseerd konden worden heeft veel gezamenlijke tijd- en denkwerk gekost. De analyse van de 

gestelde vragen heeft gezamenlijk met de praktijkbegeleider plaatsgevonden. Daarnaast is 

feedback gevraagd aan de andere praktijkbegeleider op de analyse van de sociale richtlijnen 

en hun invloed op de werkwijze van de hulpverlener. De gegeven feedback is verwerkt.  

Voor alle onderzoeksactiviteiten geldt dat deze besproken zijn binnen de projectgroep van de 

HAN, waar gegeven feedback is verwerkt.   
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5. RESULTATEN:  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de interviews met cliënten en hulpverleners be-

schreven en de resultaten uit de focusgroepsbijeenkomst met de hulpverleners, om ant-

woord te geven op deelvragen 1 t/m 5. Deelvraag 1 en 2 worden gezamenlijk beschreven, 

deelvraag 3, 4 en 5 afzonderlijk.  

 

5.1. RESULTATEN DEELVRAAG 1 EN 2  

 

In deze paragraaf worden de resultaten beschreven uit het onderzoek voor de beantwoor-

ding van deelvraag 1 en deelvraag 2. Om het gemakkelijk leesbaar te houden is ervoor ge-

kozen om bij elk item te beschrijven wat door zowel de cliënten als door de hulpverleners 

over dit element is gezegd. Om de samenhang tussen factoren duidelijk te maken zijn per 

element zowel de bevorderende als de belemmerende factoren benoemd. Achtereenvolgens 

komt aan de orde de cliëntfactoren, sociale netwerkfactoren, invloeden van sociale richtlijnen 

en ondersteuning vanuit de hulpverlener. Ten slotte wordt per deelvraag een conclusie ge-

formuleerd.  

 

Deelonderzoeksvraag 1:  

 

 

 

 

 

Deelonderzoeksvraag 2:  

 

 

 

 

 

Uit de interviews met cliënten en hulpverleners zijn de volgende factoren naar voren geko-

men die van bevorderend of belemmerend zijn op het vragen van hulp en steun aan het so-

ciaal netwerk door cliënten: 

5.1.1. Cliëntfactoren 

5.1.2. Sociale netwerkfactoren 

5.1.3. Invloed van sociale richtlijnen 

5.1.4. Ondersteuning vanuit de hulpverlener 

 

5.1.1. CLIËNTFACTOREN: 

 

5.1.1.1. AARD EN DE ERNST VAN DE PROBLEMATIEK  

Cliënten:  

Alle cliënten vertellen dat ze niet graag hulp vragen aan het sociaal netwerk. De soort pro-

blematiek (materieel of immaterieel) speelt wel een rol in het wel of niet vragen van hulp 

maar het belang dat er aan wordt gehecht verschilt van persoon tot persoon. Bovendien blijkt 

na doorvragen dat men meer belang hecht aan wie de persoon is met wie het probleem ge-

Welke elementen bevorderen dan wel belemmeren volgens de cliënten van Linden-

hout het vragen van hulp/steun aan het sociaal netwerk?  

Welke elementen bevorderen dan wel belemmeren volgens de hulpverlener van Lin-

denhout  de cliënten in vragen van hulp/steun aan het sociaal netwerk?  
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deeld wordt dan de aard van het probleem. Iedere cliënt blijkt met iemand uit zijn sociaal 

netwerk immateriële problemen te delen.  

Belemmerend op het vragen van hulp zijn problemen waar ‘men nog mee zit’. Opvallend is 

dat sommige cliënten opvoedproblemen uitdrukkelijk als hun ‘eigen probleem’ ervaren en 

vinden dat ze dat zelf moeten oplossen. Benoemd wordt: “ze zijn van mij, dus ik los dat zelf 

op” (Respondent 1, persoonlijke mededeling, 20 mei 2015) en “het is mijn kind, het is ons 

probleem, we moeten dat zelf oplossen” (Respondent 4, persoonlijke mededeling, 10 juni 

2015).  

Ernstige problematiek (gediagnosticeerd) blijkt bij enkele cliënten helpend te zijn voor het 

vragen van hulp en steun aan het sociaal netwerk. De problematiek is dan extern verklaar-

baar en kan niet geweten worden aan het handelen van de cliënt. Dit geldt echter niet voor 

alle cliënten.  

Behalve extern verklaarbare problematiek, blijken ook de volgende factoren nodig te zijn 

voor het vragen van hulp:  

-  een nabij en goed functionerend sociaal netwerk dat de cliënten aanmoedigt tot het vra- 

   gen van hulp en steun 

-  de interventie van de hulpverlener die hen uitlegt dat zij een betere moeder zijn als zij ook  

   voor zichzelf zorgen.  

Bij de gezinnen waar ondanks de gestelde diagnose bij het kind, toch moeite is met het vra-

gen om hulp en steun in het sociaal netwerk bestaan de belemmerende factoren uit een in-

tern attributiepatroon, veel belang hechten vanuit de opvoeding aan het zelfstandig oplossen 

van problemen en privacyredenen (sociale richtlijnen) en sociaal netwerkfactoren als: verder 

weg wonende familie, negatieve interacties in de familie, tegenstrijdige meningen/oordeel in 

het sociaal netwerk.  Een voorwaarde voor het vragen om hulp en steun is dat men het pro-

bleem waarbij men hulp gaat vragen heeft geaccepteerd.  

Hulpverleners:  

Belemmerend op het vragen om hulp voor cliënten is dat mensen over het algemeen niet 

graag om hulp vragen: "we hebben geleerd om het zelf op te lossen met zijn allen in onze 

maatschappij" (Respondent h3, persoonlijke mededeling, 27 mei 2015). Daarnaast is het 

volgens hulpverleners moeilijker om hulp te vragen bij immateriële problemen. Benoemd 

wordt dat opvoedproblemen te gevoelig liggen om hulp bij te vragen vanuit het sociaal net-

werk. Daarnaast kunnen de mogelijkheden van het sociaal netwerk beperkt zijn wat belem-

merend werkt op het vragen van hulp.  

Bevorderend op het vragen van hulp zijn materiële problemen, waarbij men gemakkelijker 

hulp vraagt. Benoemd wordt dat materiële hulp praktisch van aard is. Het is minder complex 

omdat er geen sprake hoeft te zijn van tegenstrijdige adviezen, meningen en oordelen vanuit 

het sociaal netwerk, terwijl men toch iets voor elkaar kan betekenen.  

Een voorwaarde voor het vragen van hulp bij problemen is dat men erkent dat het niet goed 

met hen gaat.  

 

5.1.1.2. ATTRIBUTIEPATRONEN  

Cliënten:  

Een belemmerende factor voor het vragen van hulp is interne attributie. Benoemd wordt dat  

wanneer men de oorzaak van een probleem aan zichzelf wijt en zichzelf voelt falen, men 

geen hulp vraagt. Een cliënt zegt hierover: “dat komt ook omdat ik heel gauw de oorzaak bij 

mezelf zoek, hé, als er iets is denk ik, ja het zal wel aan mij liggen. En eh… dus ja, dan ga je 

ook niet zo gauw daarover praten” (Respondent 6, persoonlijke mededeling, 5 juni 2015).  

Een bevorderende factor voor het vragen van hulp is het opdoen van succeservaringen. 

Door te ervaren dat het goed gaat met hun kind bij de oppas en ze inderdaad zelf ontspan-

nen waardoor ze de zorg voor hun kind beter aankunnen, neemt het gevoel van falen af en 
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wordt omgezet in een gevoel van zelfbewustzijn, waarbij het gevoel ontstaat een goede 

moeder te zijn.  

Daarnaast is externe attributie een bevorderende factor op het vragen om hulp en steun.  

Benoemd wordt dat bij een gestelde diagnose de omgeving het probleem beter begrijpt en 

het makkelijker is om hulp te vragen. Een cliënt geeft aan: “oh het lag dus toch niet helemaal 

aan ons” (Respondent 7, persoonlijke mededeling, 5 juni 2015).  

Voor overige bevorderende factoren zie paragraaf  5.1.1.1. onder de ernstige problematiek.  

Hulpverleners:  

De hulpverleners benoemen attributies niet als belemmerende of bevorderende factoren tij-

dens de interviews. Uit de werkwijze van sommige hulpverleners blijkt echter dat ze wel in-

terventies inzetten waarmee de invloed van interne attributie vermindert, zie paragraaf 

5.1.4.3 onder interventies van de hulpverlener.  

Wanneer tijdens de focusgroepsbijeenkomst wordt uitgelegd wat attributies zijn, benoemen 

de hulpverleners dat ze interne attributie herkennen als reden voor cliënten om geen hulp te 

vragen. De hulpverleners herkennen ook uit eigen ervaring dat men niet graag hulp vraagt 

als men zich voelt falen in vergelijking met hun sociale omgeving.  

 

5.1.1.3. OVERIGE FACTOREN 

Als overige cliëntfactoren zijn naar voren gekomen eerdere ervaringen die iemand heeft op-

gedaan en het feit of iemand zich teruggetrokken of contactzoekend opstelt.  

 

EERDERE ERVARINGEN:  

cliënten: Negatieve eerdere ervaringen zijn volgens cliënten belemmerend op het vragen om 

hulp en steun. Een cliënt benoemt dat als familie teveel weet, ze roddelen achter zijn rug om 

en hem uitlachen of hem ondankbaar vinden voor geboden hulp. De cliënt benoemt dat het 

vragen om hulp hem afhankelijk maakt. Dit wordt ook herkend door een andere cliënt die 

benoemt dat ze het daarom het liefste zelf oplost. Opvallend is dat deze cliënten negatief 

praten over familieleden, maar wel elk beschikken over enkele sociaal netwerkleden aan wie 

zij wel hulp/steun vragen en geven.   

Bevorderend op het vragen van hulp is de wetenschap om terug te kunnen vallen op ouders 

of vrienden en het feit dat al tijdens de opvoeding is geleerd dat 'hulp vragen mag':  “mijn 

moeder zei altijd ik wil dat wat er ook is dat je daarmee bij mij kan komen” (Respondent 7, 

persoonlijke mededeling, 5 juni 2015).  

Hulpverleners:  

De hulpverleners benoemen dat negatieve eerdere ervaringen belemmerend zijn op het vra-

gen van hulp en steun. Benoemd wordt dat het vertrouwen in medemensen door negatieve 

ervaringen afneemt waardoor men geen hulp gaat vragen.  Daarnaast wordt benoemd dat 

cliënten vanuit het onvoldoende of onveilig gehecht zijn in hun jeugd moeite hebben met het 

aangaan van positieve en duurzame verbindingen. Als voorwaarde voor het vragen van hulp 

wordt benoemd dat een ander zich moet durven en kunnen verbinden aan een ander.   

Het is van belang dat er aandacht is voor opgebouwd destructief recht en de aandacht wordt 

gericht op betrouwbaar gedrag van belangrijke sociaal netwerkleden, zodat vertrouwen kan 

groeien als tussenstap tot het vragen om hulp en steun. Andere hulpverleners benoemen de 

beschadigingen bij cliënten maar vragen zich af waar de grenzen en mogelijkheden liggen 

van de gezinsbegeleider of vinden dat dit valt onder therapie.  

 

TERUGGETROKKEN OF CONTACTZOEKEND  

cliënt: Belemmerend op het vragen om hulp is het wanneer de cliënt zich teruggetrokken op-

stelt. Het is bevorderend op het vragen om hulp als iemand van nature gemakkelijk hulp 

vraagt. Uit de interviews blijkt dat de meeste cliënten zelf initiatief tot contact nemen met ie-
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mand of meerdere personen uit hun sociaal netwerk. Daarbij hangt het af van meerdere hier 

beschreven factoren welke persoon ze benaderen. Een aantal cliënten geeft aan ‘erg op 

zichzelf’ te zijn. “Nee, ik zal nooit zomaar met iemand een gesprek aangaan en zomaar alles 

vertellen. Het is wel goeiedag en hallo maar verder…nee” (Respondent 1, persoonlijke me-

dedeling, 20 mei 2015). Bij sommige cliënten resulteert dit er in dat hun sociaal netwerk klein 

is.  

Hulpverleners:  

Benoemd wordt dat sommige cliënten ‘erg op zichzelf zijn’ en niet de wens en behoefte lijken 

te hebben om hun sociaal netwerk uit te breiden. Deze factor kan belemmerend werken op 

het vragen om hulp en steun.   

 

5.1.2 SOCIALE NETWERKFACTOREN:  

Naast cliëntfactoren spelen ook sociale netwerkfactoren een bevorderende of belemmerende 

rol op het vragen van hulp en steun door de cliënt.  

 

5.1.2.1. BESCHIKBAARHEID VAN HULPBRONNEN: 

Er is een relatie tussen het vragen van hulp en steun en de beschikbaarheid van hulpbron-

nen. Er komen 2 factoren naar voren namelijk de woonafstand tussen de cliënt en het soci-

aal netwerk en negatieve of positieve interacties tussen de cliënt en het sociaal netwerk.  

 

Woonafstand tussen cliënt en sociaal netwerk:  

cliënten:  

cliënten benoemen het dichtbij wonen van het sociaal netwerk als een bevorderende factor 

op het vragen van zowel materiële als immateriële hulp. Opvallend is dat enkele allochtone 

cliënten ook materiële hulp ontvangen van familie en vrienden die verder weg wonen. Voor 

het overige is het verder weg wonen van het sociaal netwerk een belemmerende factor voor 

het vragen van materiële hulp. De afstand is geen belemmerende factor  voor het telefonisch 

vragen en ontvangen van  immateriële hulp en steun.  

Hulpverleners:  hulpverleners geven aan dat de aanwezigheid van sociaal netwerk en het in 

de buurt wonen van het sociaal netwerk een bevorderende factor is op het vragen van beide 

vormen van hulp en steun.  

 

Positieve of negatieve interacties in het sociaal netwerk 

Cliënt: 

De cliënten benoemen voorbeelden waaruit blijkt dat negatieve interacties tussen hen en het 

sociaal netwerk belemmerend werken op het vragen van hulp en steun. Men noemt voor-

beelden waaruit blijkt dat er sprake is van afwijzing, ruzie in de familie, geroddel, eigen pro-

blematiek, verslaving.  

Ook het ontbreken van acceptatie en begrip wordt gezien als een negatieve interactie en 

leidt ertoe dat men afstand houdt en de problemen niet meer deelt. Iemand die zich voor-

heen negatief uitliet ‘draait inmiddels bij’, zo geeft een cliënt aan. Benoemd wordt dat het 

gebrek aan begrip of negatieve uitlatingen er toe leiden dat de cliënt niet meer praat over de 

problemen en geen hulp of steun meer vraagt aan die persoon. 

De cliënten benoemen ook voorbeelden waaruit blijkt dat positieve interacties juist bijdragen 

aan het vragen van hulp en steun. Men legt een link tussen positieve interacties en vertrou-

wen door te benoemen dat men te vertrouwen is, helpt en aanmoedigt.  

Opvallend is dat het gebruik van de termen ‘familie en vrienden’ niet synoniem is aan ‘sociaal 

netwerk’. Sommige cliënten geven uitdrukkelijk aan dat zij hun familie niet vertrouwen en 
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nooit hulp zouden vragen. Bijvoorbeeld uitwonende kinderen scharen zij niet onder ‘familie’ 

en zouden zij wel om hulp en steun vragen.  

Hulpverleners: alle hulpverleners benoemen de belemmerende invloed van negatieve interac-

ties op het vragen van hulp aan het sociaal netwerk. De hulpverleners benoemen voorbeel-

den van  complexe familierelaties met (veel) negatieve interacties waarbij sprake is van ern-

stige problematiek. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de veiligheid van kinderen. Men be-

noemt dat het betrekken van het sociaal netwerk complex is in die gevallen. De interacties 

zijn vaak afwisselend positief en negatief waardoor hoop ontstaat, wat daarna toch weer be-

schadigd raakt. Juist bij opvoedproblemen voelt men zich kwetsbaar en is vertrouwen cruci-

aal. De relatie tussen de cliënt en het sociaal netwerk kan ook door betrokkenheid bij de hulp 

nog meer  verstoord raken door loyaliteitsconflicten tussen het sociaal netwerk en de cliënt. 

Bijvoorbeeld wanneer onderling wordt besloten dat het sociaal netwerk belt als het niet goed 

gaat met het kind thuis. Wat is dan ‘niet goed’? Wanneer belt men? Benoemd wordt dat ge-

durende het proces na een netwerkberaad, het voorkomt dat er alsnog meningsverschillen 

ontstaan en ruzie komt.  

Ook plaatst het sociaal netwerk zich soms boven de cliënt, wijst af of veroordeelt wat de on-

derlinge relaties nog meer onder druk zet. Respondent h3 zegt: “en toen kwam ik terug en 

toen stond er op die flap allemaal wat die moeder moest doen…En toen gingen ze allemaal 

haar de les lezen” (persoonlijke mededeling, 27 mei 2015).  

Daarnaast wordt benoemd dat cliënten soms moeten leren aanvaarden dat de ander in hun 

sociaal netwerk “het niet kan waarmaken”  (Respondent h4,  persoonlijke mededeling, 3 juni 

2015). 

Een voorwaarde voor ondersteuning bij complexe en negatieve interacties in gezinnen is dat 

er voldoende uren beschikbaar zijn voor de hulpverlener. Daarnaast moet de hulpverlener 

zich bewust zijn van onderlinge loyaliteiten tussen de cliënt en het sociaal netwerk en tegen-

gestelde belangen, en steeds afwegen welke acties bevorderend en welke juist belemme-

rend kunnen werken op het realiseren van hulp en steun voor de cliënt.  

Een kanttekening die benoemd wordt is dat  hulpverleners soms ook ten onrechte veronder-

stellen dat een netwerkberaad niets zal opleveren. Men benoemt dat men ook moet leren 

‘loslaten’.  

Positieve interacties tussen de cliënt en het sociaal netwerk leiden tot het vragen om hulp en 

steun. Hulpverleners benoemen dat ze in dat geval interventies niet nodig vinden omdat de  

hulp al plaats vindt. Voorbeelden die genoemd worden zijn: cliënten die hulp en steun ont-

vangen vanuit de kerk of van betrokken familieleden. Wel wordt samengewerkt met deze 

betrokkenen om taken af te stemmen.  

 

5.1.2.2.  KWALITEIT VAN DE ONDERLINGE RELATIE  

Cliënt: Wanneer het gaat om de kwaliteit van de onderlinge relatie tussen de cliënt en het 

sociaal netwerk, komen 3 aspecten naar voren die bevorderend werken op het vragen van 

hulp en steun.  De mate van het contact, de aard van de relatie en de vertrouwensband.  

De cliënten zien of spreken (telefonisch) mensen met wie zij problemen delen 1 of meerdere 

keren per week. De personen met wie het meest gedeeld wordt zijn ouders, zussen, kinde-

ren en een ex. van een cliënt. Daarnaast wordt gesproken over hulp en steun van goede 

vriend(en).  

Het hebben van een vertrouwensband is een voorwaarde voor het vragen om hulp en steun.  

 

Elementen die cliënten koppelen aan vertrouwen zijn:   

-  Het is belangrijk dat degene aan wie je hulp/steun vraagt je (probleem) begrijpt.  

 Begrijpen houdt  in dat de ander het probleem dat er is of dat je hebt erkent. Toen de     
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 schoonouders van een cliënt de diagnose van haar  zoontje niet erkenden, vroeg ze 

 hen ook niet gemakkelijk om hulp.   

-  Hulpgevers moeten aansluiten op de behoefte van de cliënt. Zo benoemt een cliënt dat 

haar schoonmoeder schoenen kocht voor haar zoontje zonder overleg, terwijl ze dit liever 

zelf had gedaan. Een andere cliënt benoemt dat er geen tegenstrijdige adviezen gegeven 

moeten worden.  

-  Hulpgevers moeten zich onbevooroordeeld op 

 stellen.  

-  Hulpgevers moeten duidelijk aangeven of ze 

  wel/niet kunnen helpen bij een hulpvraag.   

-  De hulpvrager moet ervan overtuigd zijn dat de 

  ander vertrouwelijk omgaat met de besproken in 

 formatie.  

-  Delen van dezelfde ervaringen maakt het vragen van 

 hulp en steun makkelijker.  

-  Door samen dingen te doen bouw je een relatie op, waardoor je elkaar leert kennen en 

 er ruimte ontstaat voor het geven en ontvangen van hulp en steun. 

Hulpverleners:   

Benoemd wordt dat een voorwaarde voor het vragen van hulp en steun is het hebben van 

een kwalitatief goede relatie, waarin vertrouwen is. Ook een goede communicatie is als 

voorwaarde genoemd voor het vragen van hulp en steun. Zo wordt benoemd dat er veel mis 

gaat in de communicatie en of praten over problemen lastig is als het gebruikelijk is dat er 

alleen over koetjes en kalfjes wordt gepraat. De door cliënten genoemde eerste 5 elementen 

bij vertrouwen worden ook door de hulpverleners genoemd als voorwaarde voor het vragen 

van hulp en steun.  

De hulpverleners benoemen daarnaast twee belemmerende factoren voor het vragen van 

hulp. Namelijk wanneer sociaal netwerkleden zelf problemen hebben of het druk heeft, zal de 

cliënt hen niet snel om hulp vragen. Ook wordt de zorg uitgesproken of het sociaal netwerk 

het bieden van  hulp op den duur kan volhouden.  

Opvallend is dat enkele hulpverleners denken dat hun cliënt niemand heeft om hen te helpen 

of steunen, terwijl uit de interviews blijkt dat elke cliënt iemand benoemt die hen helpt en 

steunt.  

 

5.1.2.3. MENING VAN HET SOCIAAL NETWERK OVER HULP VRAGEN:  

Cliënten: De positieve mening van sociaal netwerkleden over het vragen van hulp en steun is 

een bevorderend element op het vragen om hulp/steun. Cliënten benoemen dat ze aange-

moedigd worden om iets te zeggen over problemen omdat anderen anders niet weten dat ze 

hulp nodig heeft. Een andere cliënt zegt: "ze zeggen denk es aan jezelf, doe nou maar, je 

hebt het nodig” (Respondent 4, persoonlijke mededeling, 10 juni 2015). De cliënten leggen 

daarbij de link met een nabij wonend sociaal netwerk dat in materieel opzicht kan helpen.  

Opvallend is het dat enkele cliënten ondanks eerdere negatieve (jeugd) ervaringen, negatie-

ve interacties in het sociaal netwerk en een teruggetrokken houding, toch een of enkele be-

trouwbare relaties hebben die hen aanmoedigen tot het vragen van hulp en steun en hen tot 

steun zijn.  

Belemmerend op het vragen van hulp is het volgens cliënten wanneer sociaal netwerkleden 

aangeven dat ze hun problemen zelf moeten oplossen. Men hoort dat het probleem aan 

henzelf ligt of dat ze dankbaar moeten zijn voor reeds geboden hulp. Tegenstrijdige menin-

gen vanuit het sociaal netwerk kunnen er toe leiden dat de cliënt geen hulp en steun vraagt. 

Zo heeft een cliënt weliswaar ouders die haar aanmoedigen tot het vragen van hulp, terwijl 



Met de een heb je een klik omdat je dan 

dezelfde verwantschap voelt, zeg maar 

tegen dezelfde problemen aanloopt…. 

Ja dat heb zij ook, 

oh dat heb ik ook 
Respondent 6, persoonlijke mededeling, 5 juni 2015 
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haar man het probleem niet begrijpt en een broer hulpvragen maar onzin vindt. De negatieve 

mening over hulp vragen versterkt het gevoel dat ze vanuit haar opvoeding heeft meegekre-

gen, namelijk dat je je problemen zelf behoort op te lossen en de ‘vuile was niet buiten 

hangt’.  

Hulpverleners: de invloed van de mening van het sociaal netwerk op het vragen van hulp en 

steun is niet benoemd in de interviews.  

 

5.1.2.4. INVLOED VAN HET ZELF BIEDEN VAN HULP AAN ANDEREN:  

Cliënten:   

Voor de cliënten is het helpen van anderen normaal en prettig. ‘Helpen’ wordt ook benoemt 

als een familietrek ‘zo zijn wij’ en er wordt met trots over gesproken. Men vindt het helpen 

van anderen fijn om te doen, wordt er blij van en ontleent er kracht aan omdat men een an-

der kan steunen en van betekenis kan zijn voor anderen.  

Ook wordt benoemd dat wanneer gezien wordt dat bij anderen ook niet alles ‘perfect’ gaat 

men zichzelf toch nog wel “wat waard vindt” (Respondent 6, persoonlijke mededeling, 5 juni 

2015). Door ‘vergelijkend warenonderzoek’ ontdekt de cliënt dat anderen ook problemen 

hebben, dit vermindert de invloed van interne attributie bij haar en versterkt haar eigenwaar-

de.  

Een cliënt benoemd dat het deel uitmaken van een groep waar men afwisselend hulp vraagt 

en biedt een voorwaarde is voor haar om zelf hulp te vragen. Deze cliënt heeft dat gehad in 

haar vorige woonplaats en mist het dat ze dit nu niet meer heeft.   

Voorbeelden van materiële hulp die cliënten bieden zijn:  oppassen, logeren, verhuizen, 

mensen laten eten, vrienden van kinderen veel over de vloer hebben tot het in huis nemen 

van een stiefdochter terwijl er eigenlijk onvoldoende woonruimte is.  

Voorbeelden van immateriële hulp die cliënten bieden zijn: meeleven bij ziekenhuisbezoek, 

luisteren en adviseren op het gebied van relatieproblemen, opvoedproblemen. Een cliënt 

geeft aan dat ze zelf mishandeld is geweest door haar ex. en nu haar vriendin adviseert over 

hoe ze in gesprek kan gaan met haar ex. over het meenemen van de kinderen op vakantie 

naar het buitenland: “Niet te hard praten, niet boos praten, als lieve praten, misschien hij zegt 

ja. Dan kan jij, ja kan jij naar vakantie bedoel ik”(Respondent 3, persoonlijke mededeling, 26 

mei 2015).  

Hulpverleners: in de interviews is niet gericht gevraagd naar de hulpgeversrol van cliënten. 

Slechts een respondent heeft spontaan benoemd dat cliënten niet alleen hulpvragers maar 

ook hulpgevers zijn.  

Wel is benoemd dat mensen het ‘normaal vinden’ om anderen te helpen (zie de norm tot 

helpen). In de focusgroepsbijeenkomst benoemen de hulpverleners dat er meer aandacht 

zou moeten zijn voor de hulpgeversrol van de cliënt omdat dit de eigenwaarde van cliënten 

versterkt. Men benoemt dat wanneer men zichzelf minder voelt falen, men gemakkelijker 

durft hulp te vragen. Gerefereerd wordt aan de balans van geven en ontvangen die in even-

wicht behoort te zijn.  

 

5.1.3. INVLOED VAN DE SOCIALE RICHTLIJNEN:  

De uitspraken van cliënten die verband lijken te hebben met de sociale richtlijnen zijn ge-

plaatst onder de betreffende sociale richtlijn. Deze factoren hebben een  bevorderende of 

belemmerende rol op het vragen om hulp/steun aan het sociaal netwerk.  
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5.1.3.1. SOCIALE RICHTLIJN GERICHT OP HELPEN:  

Cliënt:  

Wat sterk naar voren komt is dat cliënten vinden dat je de ander hoort te helpen, voor zover 

dat in je mogelijkheid ligt als de ander je om hulp vraagt. Opvallend is dat enkele cliënten 

‘helpen’ benoemen als een familietrek ‘zo zijn wij’ en er met trots over praten.  

Een cliënt linkt het vragen van hulp heel direct aan het onderdeel uitmaken van een groep. 

Zowel materiële als immateriële hulp kan dan gevraagd worden. Ze benoemt voorbeelden 

waaruit blijkt dat het in de groep heel normaal wordt gevonden om de ander te helpen.   

Hulpverlener:  

Bevorderend op het vragen van hulp en steun is volgens de hulpverleners gebruik maken 

van de wetenschap dat mensen bereid zijn anderen te helpen. Ze benutten dit in hun inter-

venties om cliënten de drempel om hulp te vragen te laten nemen, zie paragraaf 5.1.4.3.  

Men benoemt dat mensen uit het sociaal netwerk vaak wel bereid zijn om te helpen en dat 

het als pijnlijk wordt ervaren als een hulpaanbod wordt afgewezen.  Het slagen van een aan-

bod of een vraag om hulp hangt volgens de hulpverleners samen met het kiezen van een 

goede timing.  

 

5.1.3.2. SOCIALE RICHTLIJN GERICHT OP ZELFSTANDIGHEID EN AUTONOMIE: deze 

sociale richtlijn richt zich vooral op het behoud van de eigen kracht en autonomie (Janssen 

2014).   

Cliënten:  

De cliënten benoemen veel belemmerende factoren voor het vragen om hulp en steun.  De 

cliënten geven aan dat ze problemen zelf willen of zelf behoren op te lossen. Ze stellen het 

vragen van hulp en steun uit.  

Men wil problemen zelfstandig oplossen. Sommige cliënten praten daarover met trots en 

benoemen het als een persoonlijkheidskenmerk en een kenmerk van de familie. Respondent 

7 (persoonlijke mededeling, 5 juni 2015) zegt:  “zo zijn wij” en respondent 1 (persoonlijke 

mededeling, 20 mei 2015) zegt: “mijn vader die was net zo. Die vroeg ook geen hulp. Die 

deed ook alles zelf alleen”.   

Met hun uitspraken lijken ze verband te leggen met de sociale richtlijn gericht op zelfstandig-

heid. Enkele cliënten lijken een link te leggen tussen de aard van de problematiek en de so-

ciale richtlijn gericht op zelfstandigheid en autonomie. Zo behoren zij opvoedproblemen zelf 

op te lossen en een ander er niet mee lastig te vallen. Opvallend is ook dat zelfstandigheid 

wordt geplaatst tegenover afhankelijkheid. Dat laatste is ongewenst: “En daarom zeggen 

mijn ouders altijd: op je eigen benen staan is beter dan van iemand afhankelijk zijn. Als jij 

iemand kan ga jij hulp vragen, maarre probeer jezelf te redden” (Respondent 2, persoonlijke 

mededeling, 28 mei 2015).  

 

Bij doorvragen komen er negatieve motieven naar voren voor het zelfstandig willen oplossen. 

Men wil zelfstandig problemen oplossen om te voorkomen dat erover ze geroddeld wordt of 

dat ze ondankbaar gevonden worden voor de ontvangen hulp en om te voorkomen dat een 

ander zich beter voelt dan hen. De drijfveer voor het zelfstandig oplossen is het voorkomen 

van afwijzing en veroordeling. Men wil controle houden over de kwetsbare informatie over 

zichzelf die wordt gedeeld.  

Ook wordt het zelfstandig oplossen gekoppeld aan voorkomen dat de “vuile was wordt bui-

tengehangen” of “voorkomen dat men zielig wordt gevonden” (Respondent 6, persoonlijke 

mededeling, 5 juni 2015). De drijfveer voor zelfstandig oplossen is het voorkomen van een 

negatief oordeel van de sociale omgeving over (het handelen van) de cliënt. 
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Het zelf oplossen wordt ook gekoppeld aan jeugdervaringen.  Een cliënt geeft aan dat ze het 

altijd zelf heeft moeten oplossen als reden waarom ze heel lang wacht met hulp vragen en 

het zelf blijft proberen op te lossen.  

Hulpverleners: De hulpverleners benoemen voorbeelden waaruit blijkt dat cliënten veel belang 

hechten aan zelfstandigheid en dat dit ertoe leidt dat ze geen hulp en steun willen vragen 

aan anderen. Het vragen van hulp en het zelfstandig willen oplossen wordt in een bredere 

context geplaatst, namelijk dat het normaal is in onze samenleving om je eigen problemen 

op te lossen. Maar ook wordt de behoefte om zelf problemen op te lossen teruggebracht tot 

een persoonlijkheidskenmerk.  

Als negatief motief om zelfstandig problemen te willen oplossen wordt de koppeling gelegd 

met jeugdervaringen:  “men denkt: ik red mezelf wel want ik heb het altijd alleen gedaan” 

(Respondent h3, persoonlijke mededeling, 27 mei 2015). Een voorwaarde om hulp te vragen 

is dat je er aan toe moet zijn om zaken ‘uit handen te geven’. Hier wordt de link gelegd met 

de controle los durven laten door een ander erbij te betrekken. Daarnaast dat men het pro-

bleem moet accepteren en erkennen voordat dat hulp en steun vragen mogelijk wordt.   

 

5.1.3.3. NORM TOT VRIJHEID, PRIVACY EN BEHOUD VAN CONTROLE: deze sociale 

richtlijn richt zich vooral op het behoud van controle, eigen regie en privacy (Janssen, 2104).  

Cliënten:  

De cliënten benoemen veel belemmerende factoren voor het vragen om hulp en steun. Alle 

cliënten herkennen dat ze niet graag met een ander praten over hun problemen. Opvallend 

daarbij is dat cliënten in eerste instantie praten over de behoefte aan privacy en de proble-

men voor zichzelf willen houden terwijl er bij doorvragen negatieve motieven naar voren ko-

men. Zo “hoort het niet om met iedereen te praten over je problemen” en “de vuile was bui-

ten hangen doe je niet”  want “stel je voor dat een ander denkt dat ik mijn kinderen niet goed 

heb opgevoed” (Respondent 6, persoonlijke mededeling, 5 juni 2015). De cliënt benoemt hier 

de zorg om een negatief oordeel van de sociale omgeving. In het verlengde daarvan komt 

naar voren de zorg om afwijzing door de sociale omgeving. Respondent 2 (persoonlijke me-

dedeling, 28 mei 2015) zegt: “familie bemoeit zich met je en wil van alles weten” en “dan 

achteraf lachen ze je soms uit..” 

De cliënten koppelen deze zorg aan hun motief om liever hulp aan een hulpverlener te vra-

gen dan aan het sociaal netwerk. Opvallend is het feit dat enke-

le cliënten benoemen dat ze hebben geleerd om hulp te vragen. 

Er heeft een verandering plaatsgehad in het belang dat zij hech-

ten aan privacy voor wat betreft de zorg voor hun kind. Daar 

waar ze voorheen niet wilden dat anderen zich bemoeiden met 

‘hun zaken’, willen ze dat nu juist wel en noemen als reden dat 

ze er alleen niet uit zouden komen.  Als factoren van belang 

benoemen zij acceptatie van het probleem van het kind (dia-

gnose), een positieve benadering van het sociaal netwerk dat 

aanmoedigt om hulp en steun te vragen en interventies van de 

hulpverlener gericht op het vergroten van hun eigenwaarde.  

Hulpverleners: De hulpverleners benoemen voorbeelden waaruit blijkt dat cliënten hechten 

aan privacy en dat dit ertoe leidt dat ze geen hulp en steun willen vragen aan anderen. 1 

Hulpverlener benoemt expliciet dat er een behoefte aan privacy bestaat: “het eigen persoon-

lijke, dat mag toch ook? Tot een bepaalde mate is het openbaar gebied en daarna niet meer” 

(Respondent h3, persoonlijke mededeling, 27 mei 2015).  

De overige benoemde motieven om geen hulp te vragen zijn negatief van aard. Benoemd 

wordt  dat cliënten niet willen dat anderen weet hebben van hun problemen. Mensen willen 

I: want wat zouden zij dan over 
jou kunnen denken als je dat 

aanbod aanneemt? 
 

r: dat ik heel zielig ben en heel 
veel problemen heb. En dat 

ben ik helemaal niet.  
(Respondent 6, persoonlijke 

mededeling, 5 juni 2015) 
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geen bemoeienis, zijn bang voor geroddel, schamen zich voor anderen. Men is bang voor 

het oordeel en de afwijzing vanuit het sociaal netwerk. “Ze geloofde niet dat er iemand aan 

haar kant stond en dat ze haar zouden afvallen, dat zij degene was die het allemaal fout 

deed en faalde” (Respondent h7, persoonlijke mededeling, 3 juni 2015).  

Wanneer men een ander onvoldoende vertrouwt, deelt men geen problemen. Dit wordt ech-

ter niet hardop gezegd door cliënten. Benoemd wordt dat ze een  behoefte hebben aan pri-

vacy. Dit lijkt op een verband te wijzen tussen de sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy 

en controlebehoud en vertrouwen. Hulpverleners geven aan dat het vertrouwen in de mede-

mens soms eerst moet groeien voordat de cliënt er aan toe is iemand te betrekken bij de 

hulp en dat daar tijd voor nodig is. 

 

5.1.3.4. SOCIALE RICHTLIJN GERICHT OP WEDERKERIGHEID: Deze sociale richtlijn richt 

zich op de balans die er behoort te zijn in het geven en nemen tussen mensen onderling 

(Linders, 2014). 

Cliënten: Opvallend is dat er door cliënten gesproken wordt over schuld en schaamte wan-

neer ze hulp ontvangen en niets of te weinig terug kunnen doen. 1 cliënt geeft aan dat dit 

onderwerp van gesprek is met haar psycholoog en dat ze moet leren accepteren dat haar 

hulpgever haar wil helpen. Het sturen van een bedankkaartje of het drinken van een kop kof-

fie met haar hulpgever neemt het schuldgevoel niet weg. Men voelt zich schuldig omdat men 

het zelf zou behoren op te lossen, maar dit is niet mogelijk. Van daaruit wordt ook benoemd 

dat men het gevoel heeft anderen ‘lastig te vallen’.  Hiermee lijkt een link te worden gelegd 

tussen de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en de sociale richtlijn gericht op weder-

kerigheid.  

Opvallend is het belang dat cliënten hechten aan het feit dat zij ook dingen terug kunnen 

doen voor anderen en dat het 'over en weer gaat'. Wanneer zij vanuit de rol van hulpgever 

praten is dit voor sommige cliënten anders. Zo benoemt een cliënt dat ze niets terugverwacht 

voor haar hulp.  Andere cliënten vinden echter ook vanuit de positie van hulpgever dat het 

een kwestie is van geven en nemen.   

Benoemd wordt dat alleen hulp gevraagd wordt aan mensen die te vertrouwen zijn, zie para-

graaf 5.1.2.2. Hiermee lijkt een verband te worden gelegd tussen de sociale richtlijn gericht 

op wederkerigheid en vertrouwen.  

Ook het tonen van belangstelling en interesse wordt gezien als ‘geven’. Wanneer belangstel-

ling of interesse uitblijft wordt er geen hulp en steun (meer) gevraagd.  

Hulpverleners: Uit de interviews met de hulpverleners zijn geen uitspraken naar voren geko-

men die wijzen op invloed van de sociale richtlijn gericht op wederkerigheid. Uit de interven-

ties van hulpverleners blijkt dat ze wederkerigheid in het onderlinge contact willen bevorde-

ren en proberen bewustwording op gang te brengen dat anderen vaker willen helpen dan de 

cliënt denkt.  

 

5.1.3.5. ANGST DE ANDER TOT LAST TE ZIJN:‘De angst tot last te zijn’ komt in het onder-

zoek van Jansen (2014) naar voren als een oorzaak van vraagverlegenheid. Vanwege de 

onduidelijkheid of de angst tot last te zijn een uitwerking is van een sociale richtlijn of een 

factor die op zichzelf staat is het in dit onderzoek weggelaten uit het conceptueel model. In 

de vragenlijst is het item wel opgenomen omdat de factor ook vanuit het vooronderzoek be-

noemd werd.  

Cliënten: 

In de interviews benoemen cliënten ‘de angst een ander tot last te zijn’ als een belemmering 

om hulp te vragen. De cliënten doen uitspraken die verband lijken te leggen tussen de angst 

de ander tot last te zijn en de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid. Je behoort je eigen 
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problemen op te lossen en van daaruit ontstaat de angst ‘de ander lastig te vallen’. Een cliënt 

voegt daar nog de aard van het probleem aan toe: sommige problemen behoor jezelf op te 

lossen.  

"Dat van eh lastig vallen met mijn probleem ja wel een beetje natuurlijk. Want net wat ik zei 

van eh ja het is mijn kind. Het is ons probleem. En eh, we moeten dat zelf oplossen" (Res-

pondent 4, persoonlijke mededeling, 10 juni 2015). Daarnaast lijkt de angst tot last te zijn 

gekoppeld te worden aan de sociale richtlijn gericht op wederkerigheid. Men voelt zich 

schuldig omdat ze hulp vragen en de ander ‘belasten’.  

Hulpverleners:  

De hulpverleners geven aan dat cliënten ‘de angst anderen tot last te zijn’ vaak noemen als 

reden om geen hulp te vragen. Bovendien is ‘angst om de ander tot last te zijn’, zo groot dat 

het hulpverleners niet lukt om cliënten vanuit een ander gezichtspunt naar de situatie te laten 

kijken: "Oké en dan zeggen ze nog wel van ja, zou ik ook wel voor die ander doen, maar nee 

ik ga dat niet, nee dat ga ik niet vragen, dat is te belastend voor die ander" (Respondent h3, 

persoonlijke mededeling, 27 mei 2015). Gehoorde motieven waarom men denkt de ander tot 

last te zijn, zijn dat anderen te druk zijn, waardoor men met een hulpvraag de ander nog ex-

tra zou belasten. Daarnaast wordt benoemd dat men de vraag te groot en te belastend vindt 

voor de ander, bijvoorbeeld als het gaat om een gediagnosticeerd kind laten logeren in het 

sociaal netwerk. Ook wordt benoemd dat de beoogde hulpgever zelf genoeg problemen 

heeft: “dan zegt ze, mijn zus heeft zelf ook al allerlei problemen, die kan ik niet nog meer 

belasten” (Respondent h5, persoonlijke mededeling, 10 juni 2015).  

 

5.1.4. ONDERSTEUNING DOOR DE HULPVERLENER:  

Naast cliënt- en sociale omgevingsfactoren en de invloed van sociale richtlijnen, speelt ook 

de ondersteuning door de hulpverlener een rol bij het vragen van hulp en steun door de cli-

ënt.  

5.1.4.1. VERWACHTING VAN DE HULP EN HULPVERLENER:  

Cliënt: Belemmerend op het vragen om hulp aan het sociaal netwerk is dat cliënten benoe-

men dat ze liever hulp krijgen van een hulpverlener dan van iemand vanuit het sociaal net-

werk bij opvoedingsproblemen. Cliënten geven aan dat ze gemakkelijker praten met een 

vreemde, dat de hulpverlener zich neutraal en onbevooroordeeld opstelt, kennis heeft van 

zaken en dat de zwijgplicht en privacy gewaarborgd is. Daarnaast heeft men soms juist pro-

fessionele hulp ingeschakeld omdat het sociaal netwerk onvoldoende kon helpen of omdat 

een ander hun problemen niets aan gaat, waarbij het belang van privacy een rol speelt. De 

cliënten stellen hun argumenten voor hulp van de hulpverlener tegenover ervaringen die ze 

hebben opgedaan met hun sociaal netwerk en onderbouwen daarmee waarom ze liever hulp 

krijgen van een hulpverlener: "familie wil alles weten en lacht je uit" (Respondent 2, persoon-

lijke mededeling, 28 mei 2015 ) en "mensen geven tegenstrijdige of niet werkende adviezen 

en mensen zijn bevooroordeeld" (Respondent 6, persoonlijke mededeling, 5 juni 2015).  

Hulpverlener: de hulpverleners benoemen een aantal belemmerende factoren op het vragen 

om hulp en steun. Ze geven aan dat eerdere (laagdrempelige) hulp ontoereikend was. Ou-

ders hebben met een reden professionele hulp gevraagd en zien de hulpverlener als specia-

list die kennis van zaken heeft en zich neutraal opstelt. Daarnaast worden privacyredenen 

benoemt als een belemmerende factor: "het is wel vertrouwd voor de cliënt dat het dan bin-

nenblijft en niet naar buitenkomt" (Respondent h6, persoonlijke mededeling, 9 juni 2015).  
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Als factoren van belang worden genoemd dat een cliënt er aan toe moet zijn om iets te delen 

met zijn sociaal netwerk en het probleem zelf moet hebben geaccepteerd. Dit is een proces 

dat tijd nodig heeft.   

 

 5.1.4.2. KWALITEIT VAN DE SAMENWERKING:  

Cliënten: Een goede samenwerkingsrelatie met de hulpverlener is volgens de cliënten hel-

pend bij het vragen om hulp en steun. De hulpverlener wordt ervaren als ondersteunend, 

bemoedigend, deskundig, geeft goede adviezen, luistert, zet aan het nadenken en moedigt 

aan om hulp en steun voor zichzelf te vragen. Een cliënt zegt: "ze zei, zorg dat je netwerk op 

de hoogte is, dat ze weten wat er speelt, dat je je verhaal kwijt kunt en er niet zelf mee blijft 

zitten" (Respondent 7, persoonlijke mededeling, 5 juni 2015) . Een andere cliënt linkt de 

goede samenwerkingsrelatie aan de groei van vertrouwen bij zichzelf: "door hem heb ik weer 

wat vertrouwen in de staat gekregen" (Respondent 2, persoonlijke mededeling, 28 mei 

2015).  

Hulpverleners: Benoemd wordt de functie van het fungeren als rolmodel. Doordat de cliënt 

vertrouwen krijgt in de hulpverlener, groeit het vertrouwen in mensen om hen heen. Bij een 

cliënt resulteerde dit er volgens de hulpverlener in dat deze voldoende vertrouwen had ge-

kregen om weer contact met iemand te durven gaan zoeken.     

 

5.1.4.3. INTERVENTIES DOOR DE HULPVERLENER:  

Cliënten:  

Een bevorderende factor op het vragen om hulp zijn interventies van de hulpverleners.  Zo is  

tegen cliënten gezegd: "je bent een betere moeder als je ook voor jezelf zorgt"  (Respondent 

4, persoonlijke mededeling, 10 juni 2015) en "als jij uitvalt wie moet er dan voor hem zor-

gen?" (Respondent 7,  persoonlijke mededeling, 5 juni 2015). Hierdoor voelden de cliënten 

zich een betere moeder en nam het gevoel van falen als opvoeder af. De cliënten benoemen 

dit item in combinatie met het feit dat de sociale omgeving hetzelfde zei over hulp vragen.  

Hulpverleners:  

Volgens de hulpverleners zijn bevorderende factoren op het vragen om hulp, interventies die 

de cliënt helpen om niet eenzijdig de problemen aan zichzelf te wijten, waardoor men zich 

voelt falen. Men benoemt dat cliënten vanuit een versterkt zelfvertrouwen gemakkelijker hulp 

en steun vragen.  Interventies die worden toegepast zijn onder andere: geven van erkenning 

en complimenten, psycho educatie, normaliseren door vertellen over de ervaringen van an-

dere ouders, herlabelen door te zeggen dat de cliënt juist een goede moeder is als ze hulp 

vraagt. Dit omdat als ze voor zichzelf zorgt, ze ook goed voor haar kind kan (blijven) zorgen.  

Daarnaast zijn bevorderende factoren op het vragen om hulp interventies die cliënten prikke-

len tot het nadenken over nieuw gedrag, namelijk hulp vragen.  

Interventies die worden toegepast zijn onder andere 'perspectiefverandering' door spiegelen: 

"wat zou jij doen als men je dat vroeg?" (Respondent h6, persoonlijke mededeling, 9 juni 

2015). Ook wordt benoemd dat het voor mensen pijnlijk kan zijn als hun hulpaanbod wordt 

afgewezen. Door deze interventie wordt de mogelijkheid geboden dat de hulpvrager tegelij-

kertijd hulpgever kan zijn. De hulpvrager helpt namelijk de hulpaanbieder om zich niet afge-

wezen te voelen als hij hulp aanvaart. Benoemd word dat de positie van hulpgever gemakke-

lijker is voor mensen dan die van hulpvrager. Verder wordt gebruik gemaakt van de sociale 

richtlijnen gericht op wederkerigheid en helpen. Men probeert bewustzijn op gang te brengen 

dat anderen vaker willen helpen dan de cliënt denkt. Men steekt in op het feit dat cliënten 

afwijzing voorkomen door zelf het antwoord al in te vullen van de ander en gaat daarover in 

gesprek.  
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Een andere belangrijke factor is het samen gaan doen met de cliënt. Benoemd wordt dat 

men samen naar school gaat om een vraag te stellen of dat er een gesprek plaatsvindt met 

de cliënt, hulpverlener en grootouders 

Ten slotte wordt benoemd als een bevorderende factor dat het vragen om hulp beschouwd 

moet worden als een proces waarvoor de cliënt tijd nodig heeft en waarop regelmatig even 

terug gekomen wordt.  
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CONCLUSIE DEELONDERZOEKSVRAAG 1  

Welke elementen bevorderen dan wel belemmeren volgens de cliënten van Lindenhout het vragen 

van hulp/steun aan het sociaal netwerk?  

 

Onderstaand zijn in de tabel bevorderende en belemmerende elementen volgens cliënten 

van Lindenhout, van elkaar onderscheiden beschreven. Het is een kunstmatige indeling om-

dat uit de resultaten blijkt dat de elementen nauw met elkaar samenhangen. Dit geldt zowel 

per deelgebied, cliënt- of sociaal netwerkfactoren, sociale richtlijnen en ondersteuning vanuit 

de hulpverlener als voor het feit dat een element bevorderend dan wel belemmerend kan 

werken op het vragen van hulp aan het sociaal netwerk afhankelijk van de andere elemen-

ten. Uit de analyse blijkt dat een samenhang van verschillende elementen die per situatie en 

per persoon kan verschillen leidt tot het wel of niet vragen om hulp aan het sociaal netwerk.   

 

Bevorderende elementen Belemmerende elementen 

Cliëntfactoren: Cliëntfactoren: 

Problemen die je hebt geaccepteerd Problemen waarmee je zit  

Externe attributie  Interne attributie 

Positieve eerdere ervaringen  Negatieve eerdere ervaringen 

Open houding naar anderen toe Teruggetrokken houding naar anderen toe 

 Sociale richtlijnen: norm tot zelfstandigheid, 

norm tot privacy, norm tot wederkerigheid 

 Angst tot last te zijn 

Sociaal netwerkfactoren:  Sociaal netwerkfactoren: 

Dichtbij wonend sociaal netwerk  Ver weg wonend sociaal netwerk v.w.b. materiële 

problemen  

Positieve interacties in het sociaal netwerk Negatieve interacties in het sociaal netwerk 

Positieve mening van sociaal netwerk over vra-

gen van hulp 

Negatieve mening van het sociaal netwerk over 

vragen van hulp 

Goede kwaliteit van de relatie Slechte kwaliteit van de relatie 

Zelf bieden van hulp  

Ondersteuning van de hulpverlener Ondersteuning van de hulpverlener: 

Kwaliteit van de samenwerking  Verwachtingen van de (hulp) hulpverlener 

Interventies door de hulpverlener  

 

Concluderend kan gezegd worden dat cliënten moeilijk hulp vragen bij problemen waar ze 

nog mee zitten. Hieronder worden ook opvoedproblemen geschaard. De cliënten hebben de 

indruk dat zij hun eigen problemen behoren op te lossen en schamen zich voor het feit dat zij 

hun eigen problemen niet kunnen oplossen. Vanuit de indruk dat zij hun eigen probleem be-

horen op te lossen willen ze ook anderen niet belasten door hulp en steun te vragen. De so-

ciale richtlijnen, te weten de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en autonomie, de so-

ciale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controle behoud en de sociale richtlijn gericht op 

wederkerigheid lijken een onderliggend motief te zijn dan wel een versterkende rol te spelen 

op de moeite die cliënten hebben bij het vragen om hulp en steun. Daarnaast zijn de cliënten 

bang voor afwijzing en oordeel vanuit de sociale omgeving, wat nog sterker is wanneer het 

probleem intern geattribueerd wordt. Zij stellen zich niet graag kwetsbaar op door hulp en 

steun te vragen aan de sociale omgeving. Daarnaast draagt bovengenoemde combinatie 

van variabele negatieve cliënt- en of  sociaal netwerkfactoren en de mogelijkheid tot het vra-

gen van hulp aan een professional  er aan bij dat de cliënt geen hulp of steun vraagt aan het 

sociaal netwerk.  
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Bevorderende elementen:  

Soms werkt een externe verklaring voor het probleem, zoals een gestelde diagnose, bevor-

derend op het vragen om hulp en steun, omdat het dan niet aan de 'client ligt'.  Vanuit de 

sociale omgeving is dan begrip in plaats van veroordeling en afwijzing te verwachten.  

Ook dan is echter een voorwaarde dat de cliënt het probleem moet hebben geaccepteerd en 

dat er een nabij en goed functionerend sociaal netwerk is dat de cliënt aanmoedigt tot het 

vragen van hulp en steun.  

Opvallend is de positieve aanwezigheid van betrouwbare personen voor de cliënt. Ondanks 

negatieve eerdere ervaringen van de cliënt of negatieve huidige ervaringen in het sociaal 

netwerk, vragen zij een betrouwbaar persoon toch om hulp en steun en achten diens mening 

hoog. Daarbij zijn de belangrijkste aspecten van vertrouwen: het feit dat de ander het pro-

bleem dat er is erkent en of begrijpt, dat de ander aansluit op de behoefte van de cliënt, on-

bevooroordeeld zich opstelt en vertrouwelijk omgaat met informatie.  

Opvallend is ook dat wanneer sociaal netwerkleden verder weg wonen en op materieel ge-

bied minder kunnen betekenen, dat zij toch op ander gebied de cliënt kunnen steunen (tele-

fonisch).   

Een ander opvallend aspect is het feit dat cliënten het heel normaal en prettig vinden om 

anderen te helpen. Ze benoemen dat het helpen van anderen hun eigenwaarde versterkt en 

ze hun problemen daardoor beter kunnen relativeren. De ondersteuning door de hulpverle-

ner heeft sommige cliënten geholpen om hulp en steun te gaan vragen of aan het nadenken 

gezet.  
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CONCLUSIE DEELONDERZOEKSVRAAG 2 

Welke elementen bevorderen dan wel belemmeren volgens de hulpverlener van Lindenhout  de cliën-

ten in vragen van hulp/steun aan het sociaal netwerk?  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bevorderende en belemmerende elementen 

op het vragen om hulp en steun van de cliënt aan het sociaal netwerk. Het is een kunstmati-

ge indeling, bedoeld om inzicht te geven, omdat er samenhang bestaat tussen elk element 

en ze elkaar beïnvloeden. Zie de uitleg bij deelonderzoeksvraag 1. 

 

Bevorderende elementen Belemmerende elementen 

Cliëntfactoren: Cliëntfactoren: 

Problemen die je hebt geaccepteerd Problemen waarmee je zit  

Externe attributie  Interne attributie 

Positieve eerdere ervaringen  Negatieve eerdere ervaringen 

Open houding naar anderen toe Teruggetrokken houding naar anderen toe 

 Sociale richtlijnen: norm tot zelfstandigheid, 
norm tot privacy, norm tot wederkerigheid 

 Angst tot last te zijn 

Sociaal netwerkfactoren:  Sociaal netwerkfactoren: 

Dichtbij wonend sociaal netwerk  Ver weg wonend sociaal netwerk  

Positieve interacties in het sociaal netwerk Negatieve interacties in het sociaal netwerk 

 Draagkracht van sociaal netwerkleden: zelf pro-
blemen, niet vol kunnen houden 

Goede kwaliteit van de relatie Slechte kwaliteit van de relatie 

Ondersteuning van de hulpverlener Ondersteuning van de hulpverlener: 

Kwaliteit van de samenwerking  Verwachtingen van de (hulp) hulpverlener 

Interventies door de hulpverlener  

  

 

Concluderend kan gezegd worden dat de hulpverleners de moeite die de cliënten hebben bij 

het vragen om hulp herkennen. cliënten die onvoldoende vertrouwen hebben ontwikkeld in 

medemensen vanuit (jeugd of eerdere) ervaringen, vragen moeilijker hulp en steun. Een 

voorwaarde voor het vragen om hulp en steun is dat men vertrouwen heeft in de medemens 

en dat men het probleem voor zichzelf heeft erkent. Wanneer er sprake is van een slechte 

relatie, slechte onderlinge communicatie, negatieve interacties in het sociaal netwerk dan 

vragen cliënten geen hulp en steun en kunnen zij nog meer beschadigd raken in hun ver-

trouwen. De cliënten vragen volgens de hulpverleners liever geen hulp en steun vanuit een 

behoefte aan privacy en de behoefte aan het zelfstandig willen oplossen enerzijds en vanuit 

de angst voor oordeel en afwijzing vanuit de sociale omgeving anderzijds. Een veel gehoord 

argument is dat cliënten bang zijn anderen tot last te zijn omdat de ander druk is of zelf pro-

blemen heeft.  

 

Opvallend is het dat de hulpverleners 2 bevorderende elementen op het vragen om hulp en 

steun niet benoemen die wel benoemd worden door de cliënten, te weten de positieve me-

ning van het sociaal netwerk op het vragen om hulp en steun en het feit dat cliënten ook zelf 

hulp bieden binnen hun sociaal netwerk.  

Een verklaring hiervoor kan zijn dat tijdens het interview wel bij cliënten is doorgevraagd op 

het thema 'zelf helpen' terwijl bij de hulpverleners is afgewacht of zij het zelf benoemden. Het 

kan echter ook zo zijn dat hulpverleners zich niet realiseren dat cliënten hulpgever kunnen 

zijn, zelfs in deze zware periode van hun leven.  

Verder benoemen de hulpverleners dat interventies die aansluiten op het tempo van de cliënt 

en gericht zijn op groei en herstel van vertrouwen, het vergroten van de eigenwaarde en tot 
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nadenken stemmen, bevorderend zijn op het gaan vragen om hulp en steun van de cliënt. 

Daarbij fungeert de hulpverlener als rolmodel van iemand die te 'vertrouwen' is.   
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5.2. RESULTATEN DEELVRAAG 3  

 

In deze paragraaf zijn de resultaten beschreven uit het onderzoek voor de beantwoording 

van deelvraag 3. In deze deelvraag wordt op een rij gezet welke vragen hulpverleners stellen 

aan cliënten om het vragen om hulp of steun te bevorderen. De hulpverleners is gevraagd 

om alle vragen te benoemen die zij stellen aan cliënten en dus niet alleen de gestelde vra-

gen aan de geïnterviewde cliënt die deel heeft genomen aan dit onderzoek. De reden hier-

voor is om zoveel mogelijk vragen en variëteit in de vragen mee te kunnen nemen in het on-

derzoek die hulpverleners stellen om het vragen om hulp en steun aan het sociaal netwerk te 

bevorderen. Dit omdat hulpverleners mogelijk andere vragen stellen aan cliënten die open-

staan voor betrokkenheid van het sociaal netwerk dan aan cliënten die daar niet voor open 

staan.  

 

Achtereenvolgens wordt beschreven de opzet van de analyse van de gestelde vragen, be-

schrijving van de resultaten van de gestelde vragen, een beschrijving van de analyse van de 

contextuele vragen,  resultaten van de contextuele vragen, beschrijving van de resultaten 

van de contextuele vragen, een beschrijving van de relatie tussen de gestelde vragen en het 

bevorderen van het vragen om hulp/steun van de cliënt aan het  sociaal netwerk, analyse 

van de gestelde vragen volgens de flowchart. Tot slot worden conclusies getrokken.  

 

Deelonderzoeksvraag 3: 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. OPZET VAN DE ANALYSE VAN DE GESTELDE VRAGEN:  

Voor de analyse van de vragen is gebruik gemaakt van onderstaande  ‘Verzamelde active-

rende vragen’ van Van Hout & Spinders (2004), zie ook bijlage 11 voor uitgebreide informa-

tie. Deze vragen bestaan grotendeels uit oplossingsgerichte vragen vanuit de oplossingsge-

richte methodiek. Omdat de hulpverleners van Lindenhout werken vanuit de oplossingsge-

richte methodiek, sluiten de verzamelde activerende vragen van Van Hout & Spinders (2004) 

het beste hier op aan.  

Van Hout & Spinders (2004) hanteren als type vraag ook de ‘open vraag’. Deze is uitgeslo-

ten van het analyse-instrument, dit omdat het een ander type vraag is dan de overige vra-

gen. Veel type vragen kunnen ten slotte ‘open’ of ‘gesloten’ zijn. De analyse van gesloten of 

open vragen levert daarnaast geen kennis op voor beantwoording van de deelvraag.   

De hulpverleners hebben in totaal 124 vragen genoemd die zij aan cliënten stellen. Hiervan 

zijn er 6 gesloten vragen die zijn uitgesloten van analyse. In de analyse zijn de overige 118 

vragen meegenomen.  

 

 

 

 

 

Welke vragen stellen hulpverleners van Lindenhout in de huidige werkwijze aan cliën-

ten om het vragen om hulp/steun aan het sociaal netwerk te bevorderen? 
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Verzamelde Activerende vragen van Van Hout & Spinders (2004) 
 

Wat ging er vroeger beter vraag De draagkracht van de cliënt verkennen en versterken 
door te vragen naar succes in het omgaan met moei-
lijke situaties/problemen in het verleden. 

Wondervraag/ ‘Stel dat’ vraag  De vraag naar het wonder helpt de cliënt zich een 
leven voor te stellen waarin het probleem afwezig is: 
het goed gaat. Dit wekt de hoop op verandering en 
stimuleert het praten over oplossingen.  
Bolt (2008) beschrijft dat ook de ‘Stel dat’ vragen val-
len onder de definitie van wondervraag en hierop een 
variant vormen. Daarom worden ook deze meegeno-
men in de analyse.    

Uitzonderingsvraag Het onderzoeken van de momenten waarop het nega-
tieve gedrag  of het probleem zich niet voordoet: de 
uitzondering op het patroon  

Schaalvragen of scoringsvragen  Scoringsvragen zijn vragen die complexe aspecten in 
het leven van de cliënt concretiseren en  toegankelijk 
kunnen maken voor cliënt en hulpverlener.  

Vragen naar keuze mogelijkheden en het on-
derzoeken van verschillende opties 

Het in kaart brengen van diverse opties is een metho-
de die cliënten kan helpen inzicht te geven in de ver-
schillende mogelijkheden en de voor- en nadelen 
daarvan. 

Copingvragen  Deze vragen zijn er op gericht om te onderzoeken 
welke overlevingsstrategieën de cliënt gebruikt en of 
hij/zij daarover nog tevreden is en ze wil blijven ge-
bruiken. 
Bolt (2008) vult aan dat Copingvragen een variatie 
zijn op de uitzonderingsvraag. Als de cliënt niets posi-
tief kan benoemen kan doorgevraagd worden op hoe 
het de cliënt lukt om staande te blijven. De vraag is 
bedoeld om de cliënt te helpen eigen krachten te ont-
dekken.  

Confronterende vragen Soms is het nodig cliënten met behulp van meer con-
fronterende vragen  in beweging te brengen. Het is de 
kunst ook dan geen beschuldigende toon aan te 
slaan, maar met neutrale en positieve woorden toch 
de ernst van de situatie te benoemen. 

 

Vanuit de systeemtheoretische context hebben Van Hout & Spinders (2004) nog een type vraag toe-

gevoegd aan hun verzamelde vragen. Namelijk:  

 

Contextuele vragen Bij contextuele vragen probeert men de situatie 
en de problemen van de cliënt te plaatsen binnen 
een breder maatschappelijk en historisch ver-
band. Het zijn vragen met een link naar eigen 
cultuur, tradities en een link naar hoe belangrijke 
personen uit de familie denken over de situatie/ 
het probleem en oplossingen.  

 

Van Hout & Spinders (2004) hanteren enkele toegespitste doelvragen, zoals wondervragen, schaal-

vragen en keuze en optievragen. Ze noemen niet de hoofdcategorie ‘doelvragen’ zelf. Omdat sommi-

ge vragen wel te scharen vallen onder doelvragen, maar niet onder een van de toegespitste vragen is 

deze apart toegevoegd aan het analyse-instrument.    

 

Doelvragen 
 

Doelvragen zijn gericht op het bereiken van de 
gewenste situatie voor de cliënt. De vragen stimu-
leren de cliënt zijn wensen te formuleren in con-
crete, observeerbare termen (Bolt, 2008). 
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5.2.1.1. BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN VAN DE GESTELDE VRAGEN  

Volgens bovenstaand analyse instrument zijn de vragen geanalyseerd. In de tabel valt te 

lezen welk type vragen volgens de hulpverleners  zijn gesteld.  

 

 
Figuur 1 
Uitleg: volgens de hulpverleners zijn er in totaal 118 vragen gesteld. Hiervan zijn 100 contextuele vragen gesteld, 7 uitzonde-

ringsvragen, 4 stel dat vragen, 3 doelvragen, 2 vragen gericht op keuzes en opties, 1 copingvraag en 1 confronterende vraag.  

Uit de analyse blijkt dat er geen ‘wat ging er vroeger beter’ vragen  of ‘schaalvragen’ zijn benoemd.     

 

De ‘wat ging er vroeger beter vraag’ en de schaalvraag zijn beiden niet benoemd door de 

hulpverleners.  

 

Confronterende vraag:  

De hulpverlener stelt hier feitelijk een ‘Stel dat’ vraag. De reden dat de vraag toch is inge-

deeld onder de confronterende vraag is dat ernst van de situatie wordt benadrukt met als 

doel de cliënt in beweging te brengen om iets te gaan doen, in dit geval het sociaal netwerk 

gaan betrekken. De betreffende cliënt heeft een hartziekte.  

Voorbeeld: 

Stel je voor dat je kinderen je op een dag op de grond vinden? Wat moet er geregeld worden zodat er 
voor hen gezorgd wordt? (Respondent h3, persoonlijke mededeling, 27 mei 2015) 

 

Copingvraag:  

De hulpverlener vraagt door op hoe de cliënt het volhoudt om haar tot bewustzijn te brengen 

dat ze hulp nodig heeft vanuit het sociaal netwerk. Deze cliënt heeft een zoon met diagnose 

en belt haar hulpverlener omdat ze zwaar overbelast is en het niet meer aankan. De hulpver-

lener laat haar denken over haar krachten en brengt haar zo tot bewustzijn dat ze er ook 

hulp bij mag vragen.  

De betreffende cliënt heeft deze vraag onthouden en benoemd dat ze zich door deze vraag 

ervan bewust werd dat ze niet alles zelf hoeft op te lossen. Zie ook paragraaf   5.3.1. 

Voorbeeld: 

Hoe hou je het vol? Wat heb je nodig om het vol te houden? (Respondent h4, persoonlijke mededeling, 3 juni 

2015) 
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Keuze en optievraag: 

De hulpverleners zetten de cliënt tot nadenken over de verschillende opties die mogelijk zijn, 

gericht op het betrekken van het sociaal netwerk. Opvallend is dat de vragen niet zozeer 

gericht zijn op het op een rij zetten van keuzemogelijkheden, maar zich meer richten op het 

verkennen van mogelijke oplossingen en het gewenste resultaat in de toekomst. Daarmee 

vormen de vragen een overlap met de ‘doelvragen’. De 2e voorbeeldvraag vormt daarnaast 

een overlap met de confronterende vraag en is bedoeld de cliënt bewust te maken van de 

ernst van de situatie en tot handelen te activeren.   

Voorbeelden:  

 Wat zou er nog meer kunnen helpen? (Respondent h4, persoonlijke mededeling, 3 juni 2015) 

Wat gebeurd er als je het niet zou doen? (Respondent h3, persoonlijke mededeling, 27 mei 2015) 

 

Doelvragen:  

De hulpverleners stellen vragen die de cliënt stimuleren om na te denken over de door hen 

gewenste situatie.  

Voorbeelden:  

Hoe wil je graag dat het eruit ziet over een half jaar? Wat moet er gebeuren om daar te komen? (Res-

pondent h3, persoonlijke mededeling, 27 mei 2015) 

Wat verwacht je ervan? Wat wil je ermee bereiken? (Respondent h4, persoonlijke mededeling, 3 juni 2015) 

 

Wonder en ‘Stel dat’ vragen:  

De hulpverleners hebben alleen ‘Stel dat’ vragen gesteld en geen wondervragen. De vragen 

die zij stellen zijn erop gericht  dat de cliënt zich een situatie kan voorstellen waarin het ‘nor-

maal' wordt gevonden om hulp te vragen of hulp te bieden, met als doel belemmeringen weg 

te nemen voor het vragen om hulp of steun. De eerstgenoemde voorbeeldvraag is er daar-

naast ook op gericht om inzichtelijk te krijgen op wie de cliënt in zo’n geval zou kunnen te-

rugvallen. Opvallend is dat de hulpverleners de inhoud van deze vraagstelling aanpassen en 

niet insteken op een gewenste toekomst waarin het probleem afwezig is, maar op een per-

spectiefverandering van de cliënt.  

 Voorbeelden:  

Stel je breekt je been, wie zou je dan vragen? (Respondent h7,  03-06-2015) 

Wie dan ook zit met hetzelfde probleem als jou en die zou naar je toekomen om te vragen van wil je 
meedenken, wat zou je doen? (Respondent h3, persoonlijke mededeling, 27 mei 2015) 

 

Uitzonderingsvragen: 

De hulpverleners proberen de cliënt te helpen om te bedenken wat ze nog wel kunnen vra-

gen, wel kunnen verwachten van de ander. De vragen die ze stellen zijn erop gericht om de 

focus van de cliënt te verleggen van het probleem, dat wat niet kan of daar waar ze teleurge-

steld in zijn geraakt naar dat wat nog wel mogelijkheden en kansen zijn. Opvallend is dat de 

hulpverleners daarbij gericht zijn op herstel van relatie of het stimuleren tot het leggen van 

contact.  

“Nou dan probeer ik niet stil te staan bij wat hij vindt, maar op hun gezamenlijk belang…. dat 

is even een ander denkpatroon” (Respondent h5, persoonlijke mededeling, 10 juni 2015).  

Voorbeelden:  

Wat waardeer je aan je moeder, wat vind je leuk aan je vader? (Respondent h5, persoonlijke mededeling, 10 

juni 2015) 

Wat zou je dan nog wel kunnen vragen? (Respondent h4, persoonlijke mededeling, 3 juni 2015) 

 

Contextuele vragen:  
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Het overgrote deel van de gestelde vragen kan onder de contextuele vragen worden ge-

schaard (100). Omdat dit te weinig informatie geeft over wat de hulpverlener concreet doet, 

zijn de contextuele vragen op inhoud beoordeeld en verder geanalyseerd in type vragen.  

5.2.2. BESCHRIJVING VAN DE ANALYSE VAN DE CONTEXTUELE VRAGEN 

De Contextuele vragen zijn op inhoud beoordeeld en verder geanalyseerd.  

In de onderstaande tabel wordt een omschrijving gegeven van elk vraagtype van de Contex-

tuele vragen.    

Contextuele vragen onderverdeeld in:  
 

 

Verbindende vragen Verbindende vragen zijn interventies van de 
hulpverlener die beogen de goede zorg in de 
betekenisvolle relaties van de cliënt te activeren 
(Verduijn, 2012, p. 12). 

Circulaire vragen Met een circulaire vraag krijgt het gezin inzicht in 
de gedachten en gevoelens van een ander ge-
zinslid over wie een ander uitspraken heeft ge-
daan  (Bolt, 2008).  

Verbredende vragen Vragen waarmee de hulpverlener verschillende 
onderwerpen aansnijdt (Groen, 2011). 

Verdiepende vragen Vragen waarmee de hulpverlener dieper in gaat 
op het besproken onderwerp (Groen, 2011)  

Lineaire vragen  Lineaire vragen leiden tot een reproductie van 
wat de cliënt al paraat heeft. De cliënt gaat er 
niet van nadenken. Kenmerkend is dat deze vra-
gen vooral gericht zijn op situaties of problemen 
(wie, wat, wanneer,waarom, hoe) en daarmee 
een beweging maken van de cliënt naar anderen 
of iets anders (Berge, 2005).  

Suggesties  Geopperd voorstel (Tollenaere & Persijn, 1984). 
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5.2.2.1. BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN VAN DE CONTEXTUELE VRAGEN 

Volgens bovenstaand analyse instrument zijn de vragen geanalyseerd. In de tabel valt te  

lezen welk type vragen volgens de hulpverleners door hen zijn gesteld.  
 

 

Lineaire vragen:  

De hulpverleners stellen deze vragen doelgericht om enerzijds inzicht te krijgen in sociaal 

netwerkleden die de cliënt zouden kunnen helpen of tot steun zijn en anderzijds om de cliënt 

te activeren tot het concreet gaan vragen om hulp en steun aan het sociaal netwerk.  

Voorbeelden:  

Stel je breekt je been, wie zou je dan vragen?  (Respondent h7,  03-06-2015) 

Noem es op, wie er in je netwerk zitten? Wat deel je met deze mensen? (Respondent h5, persoonlij-
ke mededeling, 10 juni 2015) 
Wie zou jou kunnen ontlasten of ondersteunen om het vol te houden of ruimte te houden om het nog 
een beetje leuk te hebben? (Respondent h4, persoonlijke mededeling, 3 juni 2015) 

 

Suggesties:  

De hulpverleners doen een voorstel aan de cliënt gericht op het betrekken van anderen bij 

de hulpverleningsgesprekken, of op het aanzetten van de cliënt om het probleem met ande-

ren te bespreken of een hulpvraag te gaan stellen.   

Voorbeelden:  

Kunnen we niet eens vragen of hij meekomt naar het gesprek? (Respondent h3, persoonlijke mede-
deling, 27 mei 2015) 

Je zou het ook aan je zus kunnen vragen, of zeg ik nou heel iets geks? (Respondent h1, persoonlijke 
mededeling, 20 mei 2015) 
Misschien kun je eens praten met iemand die dat al eerder heeft gedaan? (Respondent h4, persoon-
lijke mededeling, 3 juni 2015) 

 

 

Verbindende vragen:  

De hulpverleners stellen vragen die gericht zijn op de betekenis van de relaties tussen de 

cliënt en een sociaal netwerklid en proberen met hun vragen verbindingen tussen de cliënt 

en anderen te versterken of te herstellen (inter-relationeel). De hulpverleners laten door het 
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Figuur 2 Uitleg: Volgens de hulpverlener hebben zij 38 lineaire vragen gesteld, 25 verbindende vragen, 14 verdiepende 

vragen, 12 suggesties gedaan, 7 circulaire vragen gesteld en 4 verbredende vragen.  
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stellen van deze vragen het directe doel om de cliënt aan te zetten tot het vragen om hulp en 

steun los en vertragen hun tempo. Ze laten de cliënt ‘stil staan bij’ en nodigen hen uit om na 

te denken over de (kwaliteit van) de onderlinge relaties.   

Voorbeelden:  

Voor wie kun jij wat betekenen? (Respondent h2, persoonlijke mededeling, 27 mei 2015) 

Wat zou anders kunnen, wat helpen zodat je meer op 1 lijn komt met grootouders? (Respondent h7, 
persoonlijke mededeling, 3 juni 2015) 
Ik zie dat je veel emotionele steun vind bij je vader. Kun je me daar iets over vertellen? Noem eens 
een voorbeeld? (Respondent h5, persoonlijke mededeling, 10 juni 2015) 

 

Circulaire vragen:  

De hulpverleners stellen vragen waarbij ze op een indirecte manier sociaal netwerkleden bij 

het gesprek betrekken, ook al wil of kan de cliënt nog geen hulp of steun vragen aan het so-

ciaal netwerk.  

In de vraagstelling is zichtbaar dat de hulpverleners pogen bewustwording te creëren door 

de cliënt zich te laten verplaatsen in ‘hoe iets voor de ander is’ en de verbinding tussen de 

cliënt en zijn sociale netwerk te leggen en te versterken. 

Voorbeelden:  

Waarom is je vader er zo op tegen (cannabisgebruik), heb je daar enig idee van? (Respondent h5, 
persoonlijke mededeling, 10 juni 2015) 

Hoe denk je dat zij dat vindt? (Respondent h3, persoonlijke mededeling, 27 mei 2015) 
Wat heeft het kind nodig? (Respondent h7, persoonlijke mededeling, 3 juni 2015) 

 

Verdiepende vragen:  

De vragen die de hulpverleners stellen richten zich hier op de cliënt zelf (intrapsychisch) en 

niet op de onderlinge relatie tussen de cliënt en het sociaal netwerk. De hulpverleners stellen 

vragen waarbij ze de cliënt bewust maken van onderliggende motieven en overtuigingen die 

belemmerend werken op het  aangaan van contacten en of het vragen om hulp en steun.  

Voorbeelden:  

Waarom vind je hulp vragen zo moeilijk? (Respondent h6, persoonlijke mededeling, 9 juni 2015) 

Kon je gemakkelijk thuis hulp vragen aan je ouders? (Respondent h4, persoonlijke mededeling, 3 juni 
2015) 
Wat is het belang van alleen oplossen? (Respondent h4, persoonlijke mededeling, 3 juni 2015) 

 

Verbredende vragen:  

De hulpverleners stellen vragen waarbij ze de focus van de cliënt verleggen van het onder-

werp ‘zelf hulp vragen’ naar andere onderwerpen of naar hoe andere personen met dit pro-

bleem omgaan. Dit doen ze omdat ze merken dat het gesprek met de cliënt over zelf hulp-

vragen gevoelig ligt. De hulpverleners geven aan dat ze dit type vragen inzetten wanneer ze 

met de cliënt in een patstelling dreigen te belanden en of weerstand bemerken als ze directe 

vragen stellen over het vragen van hulp. 

Voorbeelden:  

Je vindt het met die dokter zo lastig, hoe doet je vriendin dat of hoe doe je dat met andere vrienden? 
(Respondent h1, persoonlijke mededeling, 20 mei 2015) 

Hoe vinden andere moeders op school het? (Respondent h7, persoonlijke mededeling, 3 juni 2015) 
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5.2.3. EFFECT VAN DE VRAGEN BIJ VRAAGVERLEGEN CLIENTEN  

Hoewel bij de hulpverleners steeds is doorgevraagd op het resultaat van hun interventies, 

kunnen zij niet aangeven welk type vragen bij cliënten leidt tot het vragen om hulp en steun 

omdat het te maken heeft met een combinatie van factoren zoals genoemd onder deelvraag 

1 en 2 samen met een combinatie aan interventies die er (uiteindelijk) toe leiden dat cliënten 

wel of niet over de drempel worden geholpen om hulp te vragen.  

De hulpverleners geven aan dat wanneer zij doorgaan met praten over 'het sociaal netwerk 

betrekken'  terwijl de cliënt dat niet wil, zij gevaar lopen om de samenwerkingsrelatie te ver-

liezen. Vanuit de Oplossingsgerichte benadering is er een instrument ontwikkeld wat hulpver-

leners helpt om die interventies te kiezen waarbij de samenwerkingsrelatie behouden blijft. 

Dit Brugse model van de Flowchart is in samenwerking met verschillende wetenschappers 

verder ontwikkeld in het Korzybski instituut (Berg & Dolan, 2002, Cauffman, 2001, 2005; Ise-

baert en Cabié, 1997; Le Fevere de Ten Hove, 2000 in Ovijn & Vandenbroucke, 2011). 

Om iets te kunnen zeggen over het effect van de gestelde vragen ingeval van vraagverlegen 

cliënten, zijn de gestelde vragen geanalyseerd aan de hand van de Flowchart.  

 

5.2.3.1. ANALYSE VAN DE GESTELDE VRAGEN VOLGENS DE FLOWCHART  

Binnen Lindenhout werken hulpverleners met behulp van de Flowchart. De Flowchart be-

schrijft verschillende soorten samenwerkingsrelaties die kunnen bestaan en ontwikkelen tus-

sen hulpverleners, hun cliënten ten aanzien van een bepaald onderwerp. Het instrument 

helpt om voortdurend een inschatting te kunnen maken van de aard van de samenwerkings-

relatie en helpt bij het kiezen van een interventie waarbij het onderwerp besproken blijft, 

maar met behoud van de samenwerkingsrelatie. Daarbij kan er sprake zijn van verschillende 

vormen van samenwerkingsrelatie per onderwerp, bijvoorbeeld er mag gesproken worden 

over financiën, maar niet over de opvoeding. Het kan ook verschillen per gezinslid, bijvoor-

beeld moeder heeft een hulpvraag, maar vader vindt dat er geen probleem is. Door inzet van 

passende interventies groeit het vertrouwen van de cliënt en wordt toegewerkt naar een vol-

gend type relatie, waarbij de hulpverlener steeds meer interventies kan inzetten en het on-

derwerp steeds meer bespreekbaar wordt met behoud van relatie (Bolt, 2008).  

Onderstaande tabel is deels overgenomen van Bolt (2008, p. 127) en aangevuld met rele-

vante aanvullende informatie die Bolt (2008) geeft in de overige tekst. In de 1e kolom wordt 

beschreven welke vorm van samenwerkingsrelatie er kan zijn tussen de hulpverlener en de 

cliënt, ten opzichte van een onderwerp. In de 2e kolom wordt beschreven wat het doel is 

voor de hulpverlener in deze fase. In kolom 3 wordt beschreven wat interventies kunnen zijn 

die de hulpverlener met behoud van de samenwerkingsrelatie kan inzetten. In de 4e kolom  

zijn, gerangschikt op samenwerkingsrelatie,  de vragen die door de hulpverleners zijn gesteld 

toegevoegd.  
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Flowchart  

Samenwerkingsrelatie 
ten aanzien van het  
onderwerp 

Doel van de fase Belangrijkste interventies en 
technieken 

Benutte interventies 

Voorbijgangerrelatie 

Er is geen hulpvraag 
Doel:  
Context scheppen 
waarin een vraag 
gesteld kan worden 

Invoegen/opbouwen relatie. Vragen 
naar mening en visie van de cliënt op 
een onderwerp (circulaire vragen) 
 
Context verhelderen 
 
Zoeken naar krachten (copingvraag) 
 
Zoeken naar alternatieve vraag (won-
dervraag, stel dat vraag)  

Circulair vragen (7) 
 
 
 
 
 
 
Copingvraag (1) 
 
 
Stel dat vraag (4) 
 
 

    

Zoekende relatie 

Er is een hulpvraag maar 
deze is niet werkbaar 

Doel:  
bevorderen van het 
formuleren van 
werkbare doelen 

Versterken van 'zoek' gedrag 
Registratie/observatie opdrachten 
 
 
Toekomstprojecties (wondervraag/stel 
dat vraag)  
 
 
 
Exploreren uitzonderingsvragen en 
schaalvragen, Copingvragen 
 
 
Competentie, Netwerkanalyse, Geno-
gram.  

Verbredende vragen 
(4) 
 
 
Doelvragen (3) 
confronterende vra-
gen (1) 
 
 
Uitzonderingsvragen 
(7) 
 
 
Verbindende vragen 
(25) 
Lineaire vragen  
(gericht op in kaart 
brengen van netwerk) 
(10) 
Verdiepende vragen 
(14) 

    

Koperrelatie 

Er is een werkbare hulp-
vraag maar de (eigen) 
hulpbronnen worden niet 
benut 

Doel: werken aan 
doelen en werkpun-
ten. Versterken van 
vermogen zelf op-
lossingen te vinden 
en daarbij bronnen 
te benutten 

Formuleren van doelen en werkpun-
ten 
 
 
 
Continueringopdracht 'doe meer van 
wat werkt' 
 
Werken aan gedragsverandering, 
mobiliseren van steun, elimineren van 
stressfactoren en taakverlichting 

vragen naar keuzes 
en opties (2) 
 
 
 
Suggesties (12) 
 
 
lineaire vragen (27) 

    

Co expertrelatie 

Er is een werkbare hulp-
vraag en (eigen) hulpbron-
nen worden benut 
 

  Alle vragen die hel-
pend zijn.  

 

Toelichting: Alle door de hulpverleners benutte interventies/gestelde vragen zijn ingedeeld in de eerst mogelijke klanttypische 

relatie waar ze onder vallen. Dit om de overzichtelijkheid te behouden. De interventies uit de voorbijgangerrelatie kunnen ook 

gesteld worden in de daaropvolgende type relaties. Omgekeerd kan dat echter niet. De vragen die aanvullend gesteld kunnen 

worden in de zoekerrelatie kunnen leiden tot een verstoorde samenwerking als ze gesteld zouden worden terwijl er nog sprake 

is van een voorbijgangerrelatie.  

 

Bolt (2008) geeft aan dat een voorbijganger geen probleem ervaart, geen veranderwens 

heeft en geen zicht heeft op eigen mogelijkheden of hulpbronnen of er kan sprake zijn van 
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heel veel problemen. De hulpverlener moet een 'niet weten houding' aannemen in het ge-

sprek. Volgens de Flowchart kan de hulpverlener  dan vragen stellen die gericht zijn op het 

leggen van contact, het vragen naar de mening/visie van de cliënt of belangrijke anderen die 

de cliënt benoemt, het uitvragen van de context en het zoeken naar een alternatieve vraag.  

In de 4e kolom zijn de vragen benoemd die zijn gesteld door de hulpverleners van Linden-

hout. Van deze vragen is effect te verwachten, ze zijn passend en sluiten aan bij de vraag-

verlegen cliënt.  

 

Volgens Bolt (2008) heeft een zoeker wel een hulpvraag maar die is niet werkbaar, bijvoor-

beeld omdat de cliënt contact wil met haar zus als die eerst weer 'normaal gaat doen'. Aan-

gezien de hulpverlener geen invloed heeft op haar zus, is deze vraag niet werkbaar. In dat 

geval kan de hulpverlener de interventies uit kolom 3 inzetten. Alle interventies uit de voor-

bijgangerrelatie kunnen worden ingezet, aangevuld met de interventies die benoemd worden 

onder de zoekerrelaties. Er kunnen in deze fase geen doelen worden gesteld. Daarom moe-

ten de doelvragen zich beperken tot een explorerende functie gericht op wensen voor de 

toekomst (Bolt, 2008).  

In de 4e kolom zijn de vragen benoemd die zijn gesteld door de hulpverleners van Linden-

hout. Er zijn enkele vragen toegevoegd die niet expliciet worden benoemd in de Flowchart 

maar wel passen onder de doelstelling van de zoekerrelatie. Dat zijn: Verbredende vragen, 

Verbindende vragen, Verdiepende vragen en Lineaire vragen die gericht zijn op het in kaart 

brengen van het sociaal netwerk. Met Verbredende vragen wordt het zoekgedrag van de 

zoeker vergroot. Ook Lineaire vragen die zich beperken tot het in kaart brengen van het so-

ciaal netwerk kunnen gesteld worden. Met Verbindende vragen  en Verdiepende vragen 

wordt ingegaan op de onderlinge relaties en betekenissen, deze vragen kunnen worden be-

nut voor het maken van een Genogram. Voor die cliënten die twijfelen over het gaan vragen 

om hulp en steun in het sociaal netwerk kunnen deze vragen adequaat zijn.  

 

Dan zijn er nog 3 typen door hulpverleners gestelde vragen in kolom 4 en die geschaard 

worden onder de Koperrelatie. Dit zijn de (overige) Lineaire vragen, suggesties en vragen 

naar opties en keuzes. Volgens Bolt (2008) kunnen vanaf dit type relatie alle voorgaande 

vragen gesteld worden aan de cliënt, omdat deze open staat voor het gesprek over het be-

treffende onderwerp. Het verschil met de Lineaire vragen die al in de zoekerrelatie gesteld 

kunnen worden, is dat de hulpverlener nu in het gesprek met de cliënt ook kan ingaan op wie 

er kan helpen/steunen vanuit het sociaal netwerk. De cliënt zal ook als dat aan de orde is, 

openstaan voor suggesties.  

 

SAMENGEVAT: De vragen die de hulpverlener kan inzetten bij cliënten met vraagverlegen-

heid zijn volgens de Flowchart voor de cliënt die 'voorbijganger' is: de Circulaire vragen, Co-

pingvragen en 'Stel dat' -vragen. Voor de cliënt die 'zoeker' is kan dit worden aangevuld met 

verbredende vragen, explorerende doelvragen, confronterende vragen, uitzonderingsvragen, 

verbindende vragen, verdiepende vragen en lineaire vragen die uitsluitend gericht op zijn op 

netwerkverkenning.  

 

De hulpverleners hebben 41 vragen (Lineaire vraag, suggesties, keuze en optievraag) ge-

steld die niet passend zouden zijn voor een vraagverlegen cliënt. Dat is 48% van het totaal 

aantal gestelde vragen.  

De hulpverleners hebben 12 vragen (Copingvraag, Stel dat, Circulaire vragen) gesteld die 

passend zijn voor zowel de voorbijganger als de zoeker dat komt overeen met 14% van het 

totaal aantal gestelde vragen.  
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Van de overige 64 vragen (54%) kan niet met zekerheid worden gesteld of ze passend zijn of 

niet. Het is onbekend of de cliënten tot de zoekerrelatie, koper of co-expert relatie  behoor-

den in welk geval de vragen passend waren. Wanneer de cliënten echter tot de voorbijgan-

gerrelatie behoorden, dan zouden de vragen niet passend zijn geweest en zouden deze vra-

gen de samenwerkingsrelatie onder druk hebben gezet.     

 

CONCLUSIE DEELVRAAG 3 

Welke vragen stellen hulpverleners  van Lindenhout in de huidige werkwijze aan cliënten om het vra-

gen om hulp en steun aan het sociaal netwerk te bevorderen?  

 

Er zijn Oplossingsgerichte vragen gesteld door de hulpverleners namelijk: de 'Stel dat'- 

vraag, de Uitzonderingsvraag, Doelvragen, vragen naar Keuzes en Opties, Copingvragen en 

Confronterende vragen. Opvallend is dat dit type vragen weinig is gesteld. In totaal zijn er 18 

oplossingsgerichte vragen gesteld, dat komt overeen met 15% van alle vragen.  

Verder valt op dat de ‘Stel dat’ vragen en de Keuze en optievragen in aangepaste vorm zijn 

gesteld. Voor de keuze en optievragen geldt dat er geen keuzemogelijkheden met elkaar 

worden vergeleken maar de focus wordt verlegd naar de gewenste situatie. Bij de ‘Stel dat’ 

vraag wordt juist de focus niet gelegd op de gewenste situatie maar op een perspectiefver-

andering van de cliënt. 

Een verklaring voor het feit dat er weinig oplossingsgerichte vragen worden gesteld en dat er 

‘aangepaste vragen’ worden gesteld, kan zijn dat de cliënt geen probleem ervaart bij het ‘niet 

betrekken van het sociaal netwerk’ of het ‘niet vragen om hulp en steun’. Wanneer men 

‘geen probleem ervaart’ is zich een situatie voorstellen waarin het probleem afwezig is niet 

relevant evenals het op een rij zetten van opties. Hierdoor kan de hulpverlener meer moeite 

hebben om zijn vraagstelling op de cliënt en diens beleving te laten aansluiten.   

Een andere verklaring voor de aangepaste vorm van de vraagstelling kan zijn, dat de hulp-

verleners de vragen vanuit hun geheugen benoemen wat kan leiden tot een onnauwkeurige 

weergave van de gestelde vraag.  

Daarnaast valt op dat er van de oplossingsgerichte vragen het meest is doorgevraagd op 

uitzonderingen. Met behulp van de uitzonderingsvraag is doorgevraagd op twijfels over de 

relatie of een probleem dat de cliënt ervaart op relationeel vlak. Door de moeite die de cliënt 

ervaart sluit de uitzonderingsvraag van de hulpverlener aan op de cliënt.   

 

Er worden veel Contextuele vragen gesteld (100). De contextuele vragen zijn onder te verde-

len in 3 categorieën namelijk:  

- Vragen en opmerkingen die direct gericht zijn op het verkennen van het sociaal netwerk 

 en aanzetten tot het realiseren van hulp en steun (lineair en suggesties: 40). 

- Vragen gericht op de onderlinge relaties tussen cliënt en het sociaal netwerk (verbin dend, 

 circulair, verbredend, lineaire vragen gericht op netwerkverkenning: 46) 

- Vragen gericht op de motieven en overtuigingen van de cliënt die belemmeren tot het 

 vragen om hulp en steun (verdiepend: 14).  

 

Een verklaring voor het feit dat er veel doelgerichte en directe vragen worden gesteld door 

de hulpverlener kan zijn dat er een opdracht ligt vanuit de organisatie om het sociaal netwerk 

te betrekken bij de hulp. Evenals het feit dat de hulpverlener ziet dat de cliënt is overbelast 

en een noodzaak ziet in het realiseren van hulp en steun en daarbij de belemmeringen die 
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de cliënt heeft met het vragen om hulp en steun aan het sociaal netwerk onvoldoende her-

kend.   

Opvallend bij de vragen die gericht zijn op de onderlinge relatie tussen cliënt en het sociaal 

netwerk is dat er veel meer Verbindende vragen (25), dan Verbredende (6) en Circulaire 

vragen zijn gesteld (7). Een verklaring hiervoor kan zijn dat de hulpverleners van Lindenhout 

gewend zijn systemisch te werken en door te vragen op (de kwaliteit van) onderlinge relaties, 

maar nog te weinig zicht hebben op de belemmeringen bij de cliënt enerzijds en de positieve 

invloed van het sociaal netwerk anderzijds. Dit leidt er dan toe dat zij het onderwerp niet ver-

breden noch het sociaal netwerk op indirecte wijze in het gesprek betrekken. Deze verklaring 

wordt nog versterkt vanuit het feit dat er daarnaast weinig verdiepende vragen worden ge-

steld die erop gericht zijn om belemmeringen om hulp en steun te vragen, vanuit motieven 

en overtuigingen van de cliënt bewust te maken.    

  

Concluderend is te zeggen dat voor 14% van alle gestelde vragen (oplossingsgericht en con-

textueel) geldt dat deze altijd adequaat zijn bij vraagverlegen cliënten. Dit zijn vragen die 

gesteld kunnen worden in de voorbijgangerrelatie met behoud van de samenwerkingsrelatie 

te weten de, Circulaire vragen, Copingvragen en Stel dat vragen.  

Voor 54% van de vragen is het onduidelijk of ze passend zijn of niet. Wanneer de vragen 

gesteld zijn aan cliënten die in de Zoeker-, Koper- of Experrelatie verkeerden, dan hebben 

deze vragen aangesloten op de cliënt. Ingeval de vragen gesteld zijn aan cliënten die in de 

voorbijgangerrelatie verkeerden tot het onderwerp, dan zijn de vragen niet passend geweest. 

Wanneer de cliënt tot de Voorbijgangerrelatie staat tot het onderwerp kunnen de volgende 

vragen worden gesteld: Verbredende vragen, explorerende Doelvragen, Confronterende 

vragen, Uitzonderingsvragen, Verbindende vragen, Verdiepende vragen en Lineaire vragen 

gericht op netwerkverkenning 

Voor 48% van de vragen geldt dat deze niet passend zijn om te stellen omdat ze alleen ge-

steld kunnen worden wanneer de cliënt in de Koperrelatie staat tot het onderwerp. Dit type 

vragen zou de samenwerkingsrelatie in gevaar kunnen brengen tussen hulpverlener en een 

vraagverlegen cliënt.   

Zoals bovenstaand benoemd is opvallend dat de hulpverleners veel doelgerichte vragen stel-

len aan de cliënten en daarbij voorbij lijken te gaan aan diens belemmeringen op dit vlak. Zie 

ook de benoemde mogelijke verklaring hiervoor.  
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5.3. RESULTATEN DEELVRAAG 4  

 

In deze paragraaf zijn de resultaten beschreven uit het onderzoek voor de beantwoording 

van deelvraag 4. De cliënten is gevraagd welke vragen, die de hulpverlener gesteld heeft, zij 

zich nog herinneren. Vervolgens is gevraagd hoe en of hen dit geholpen heeft bij het vragen 

om hulp en steun aan het sociaal netwerk.  

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens beschreven de beschrijving van resultaten van de 

Oplossingsgerichte vragen en vervolgens volgt de beschrijving van de resultaten van de 

Contextuele vragen, waarna de deelvraag wordt beantwoord in de conclusie.  

 

Deelonderzoeksvraag 4:  

 

 

 

 

 

Er zijn in totaal 20 vragen benoemd door de cliënt die volgens hen door de hulpverlener aan 

hen zijn gesteld. 1 vraag is uitgesloten van analyse omdat het een open vraag betreft zonder 

verbinding met het sociaal netwerk. In de analyse zijn dus 19 vragen meegenomen.  

De namen van de cliënten die benoemd worden, zijn gefingeerde namen.  

5.3.1. BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN VAN DE HERINNERDE VRAGEN 

De vragen zijn geanalyseerd volgens de Verzamelde activerende vragen van Van Hout & 

Spinders (2004). Voor uitleg over de omschrijving van de type vragen zie paragraaf 5.2.1. 

onder onderzoeksdeelvraag 3. Onderstaand vindt u in de tabel de vragen geanalyseerd per 

type vraag. Van elk type vraag is een voorbeeld benoemd en het effect dat de type vragen 

had volgens de cliënten. Vervolgens word in de laatste kolom beschreven of de vraag geleid 

heeft tot het concreet vragen om hulp of steun aan het sociaal netwerk.  

Volgens de definitie van Confronterende vragen van Van Hout & Spinders (2004) zijn deze 

vragen erop gericht om cliënten in beweging te brengen. Het gaat er dan om de ernst van de 

situatie te benoemen. Bij de vragen die onder confronterende vragen zijn gecategoriseerd 

ging het niet om ernstige situaties maar bracht het de cliënten wel in beweging. De reden om 

de type vraag toch onder confronterend te categoriseren is dat hoewel het niet  heeft geleid 

tot het direct en concreet vragen om hulp en steun,  het cliënten wel tot nadenken heeft ge-

stemd. De impact van de vraag blijkt ook uit het feit dat eenzelfde soort vraag door meerdere 

cliënten is benoemd.  

  

Welke door de hulpverleners gestelde vragen hebben volgens de cliënten van Lin-

denhout geholpen hulp/steun te vragen aan het sociaal netwerk?    
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Verzamelde activerende vragen 

 Aantal Voorbeelden van ge-
noemde vragen:   

Effect volgens de cliënten: Leidt tot hulp of 
steun vragen aan 
sociaal netwerk:  

Confronterende 
vragen 

4 Je vindt het fijn om an-
deren te helpen, hoe 
denk je dat anderen het 
vinden als je niet ingaat 
op hun hulpaanbod? 

- Aan nadenken gezet 
- Bewustwording dat ze het 
antwoord voor de ander al 
invullen zonder te checken 
- Bewustwording van het feit 
dat men in omgekeerde 
situatie helpen normaal zou 
vinden 
- Men heeft totaal niet stil 
gestaan bij het feit dat men 
hulp kon vragen  

X 

Ik had het niet erg ge-
vonden als iemand mij 
dat had gevraagd en 
toen zei Rikki waarom 
vul je dat dan voor een 
ander wel in? 

Copingvragen 1 Hoe kunnen we zorgen 
dat het goed met je 
gaat? 

Wordt zich ervan bewust dat 
het niet goed met haar gaat 
en dat ze hulp/steun mag 
vragen en niet alles zelf 
hoeft op te lossen.  

Hulp en steun ge-
vraagd en gekregen 
van het sociaal 
netwerk 

Vragen naar 
keuzemogelijk- 
Heden 

X    

Doel vragen X    

Schaal en cij-
fervragen 

X    

Uitzondering- 
Vragen 

1 Wat kun je (wel) doen 
als je ziek bent? 

Bewustwording van wat 
goed gaat. Ook terwijl ze 
ziek is doet ze toch veel.  
Voelt zich sterker door de 
hulpverlener 

X 

Wonder-
vraag/stel dat 
vraag 

1 Stel dat je geen pijn 
hebt, wat kunnen we 
dan doen?  

Bewustwording van het feit 
dat ze iets kan gaan doen. In 
dit geval kennismaken in de 
buurt om meer mensen te 
leren kennen. Dit wil ze gaan 
doen zodra ze zich iets ster-
ker voelt.  

X 

Wat ging er 
vroeger beter 
vraag 

X    

Contextuele 
vragen 

12 Voor analyse zie hieronder 

 

Overige informatie:  

De cliënten kunnen zich maar weinig vragen herinneren en kunnen hiervoor geen duidelijke 

reden geven. Sommigen benoemen dat de vragen al langere tijd geleden zijn gesteld.  

Uit analyse blijkt dat de cliënten door de Confronterende vragen echt tot nadenken zijn ge-

stemd en dat deze vraag  aanleiding gaf voor de hulpverlener om over door te praten.  

 

De Copingvraag heeft de cliënt er toe gebracht om hulp en steun te gaan vragen aan het 

sociaal netwerk. De cliënt benoemt daarbij dat ze is stil gezet bij het feit dat ze hulp mag vra-

gen en niet alles zelf hoeft te doen. Uit de analyse blijkt dat rond deze vraag een gesprek is 

ontstaan waarbij de hulpverlener meerdere vragen heeft gesteld die de cliënt hebben aange-

zet tot nadenken over wat ze eerder heeft ontdekt over ‘wat werkte’. Deze vragen kan de 

cliënt zich echter niet herinneren. Uit verdere analyse van het interview blijkt dat ‘het leren 

hulp vragen en accepteren van hulp’ een thema voor haar is. Ze mag meer voor zichzelf zor-
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gen. Daaruit blijkt dat de hulpverlener goed is aangesloten met haar copingvraag bij de cli-

ent. Een kanttekening is dat de cliënt al hulp en steun ontvangt vanuit haar sociaal netwerk 

en het hier gaat om een nieuwe afstemming van de cliënt met het sociaal netwerk.  

 

5.3.2. BESCHRIJVING VAN DE ANALYSE VAN DE CONTEXTUELE VRAGEN:  

De meeste genoemde vragen door de cliënten zijn ‘Contextuele vragen’. Omdat dit te weinig 

informatie geeft over wat de hulpverlener concreet doet, is opnieuw geanalyseerd wat leidde 

tot een opsplitsing van de contextuele vragen in de volgende categorieën type vragen. Voor 

uitleg over de functie van de type vragen zie paragraaf 5.2.2. onder onderzoeksdeelvraag 3.   

In onderstaande tabel is van elk type vraag een voorbeeld benoemd en het effect dat de type 

vragen had volgens de cliënten. Vervolgens is in de laatste kolom beschreven of de vraag 

geleid heeft tot het concreet vragen om hulp of steun aan het sociaal netwerk. 

Bij de circulaire vraag valt te zien dat dit een sobere versie is van hoe een circulaire vraag 

gesteld behoort te worden. Mogelijk is de vraag anders gesteld, maar herinnert de cliënt zich 

de vraag  op deze manier.  

 

Contextuele vragen  

 aantal Voorbeelden van ge-
noemde vragen:   

Effect volgens de cli-
ënten: 

Leidt tot hulp of 
steun vragen aan 
sociaal netwerk:  

Lineaire vra-
gen 

7 - Welke mensen ken je 
die zouden kunnen hel-
pen?  

-  Men kent geen men-
sen in de buurt 
-  Men voelt zich niet 
vertrouwd genoeg om 
hulp of steun aan deze 
mensen te vragen 
-  Men vindt de gestelde 
vragen niet vervelend 
omdat het bij het werk 
van de hulpverlener 
hoort om dit soort vra-
gen te stellen.  
-  Men herinnert zich de 
vragen maar voelt zich 
er niet mee verder ge-
holpen. 
 

x  
 
 

- Zijn er mensen in je 
omgeving met wie je iets 
zou kunnen delen?  

  - Welke hulp zou je wil-
len?  

Suggesties 4 - Misschien moet je het 
gewoon vragen want dan 
zullen ze het waarschijn-
lijk wel doen 

- Men vindt het waarde-
volle tips 
- 1 cliënt is nog te te-
leurgesteld in het soci-
aal netwerklid en kan de 
stap niet zetten.  
- Een andere cliënt is 
nog te ziek en kan de 
stap niet zetten.  
- Bij een 3e cliënt spelen  
zoveel problemen dat ze 
zich onzeker voelt over 
wat ze moet doen en 
hoe ze dit kan doen. 

  
 
 

- Is het handig een steun-
figuur te zoeken voor je 
zoon? 

- Zullen we samen een 
rondje maken in de 
buurt? 

Circulaire 
vragen 

1 - Wat vind je  
vader/moeder ervan? 
 

De cliënt is stilgezet bij 
het feit dat niet alleen zij 
maar ook grootouders 

er vond al hulp en 
steun plaats van 
grootouders.  
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twijfelden aan de  
diagnose.  
De cliënt vond het een 
relevante vraag omdat 
ze een nauwe band 
heeft met haar ouders. 

 
 

Verbindende 
vragen 

X    

Verbredende 
vragen 

X    

Verdiepende 
vragen 

X    

 

Overige informatie:  

Uit de analyse blijkt dat de cliënten die zich Lineaire vragen herinneren, de cliënten zijn die 

hebben aangegeven geen sociaal netwerk te hebben in de nabije omgeving of mensen on-

voldoende kennen om ze in vertrouwen te willen nemen.   

Het doorvragen op sociaal netwerkleden waarin de cliënt onvoldoende vertrouwen heeft, 

leidt niet tot een gesprek: “Want ze heeft nog doorgevraagd op de kerk en op Rianne enzo.. 

maar ik heb gezegd dat ik geen relatie heb, eigenlijk” (Respondent 5, persoonlijke medede-

ling, 4 juni 2015).  

 

CONCLUSIE  DEELVRAAG 4:  

 

Welke door de hulpverleners gestelde vragen hebben volgens de cliënten van Lindenhout geholpen 

hulp/steun te vragen aan het sociaal netwerk?    

 

Het is opvallend dat de cliënten zich weinig vragen kunnen herinneren die door de hulpverle-

ner zijn gesteld. Tijdens de interviews is doorgevraagd op interventies, op gestelde vragen 

en op houdingsaspecten van de hulpverlener. Op al deze vlakken is gebleken dat de cliënt 

zich dat moeizaam herinnert. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de cliënten vooral gefocust 

zijn op hun eigen probleem en situatie en weinig zicht hebben op wat de hulpverlener op 

methodisch vlak inzet.   

 

Uit de benoemde vragen kan worden geconcludeerd dat vragen die onvoldoende aansluiten 

op de cliënt niet leiden tot het stellen van een hulp of steunvraag aan het sociaal netwerk. 

Hoewel de gegeven suggesties als waardevol worden benoemd door de cliënten, blijkt dat 

cliënten geen hulp of steun hebben gevraagd omdat de suggestie onvoldoende aansloot op 

de (situatie van) de cliënt.  

Dit geldt ook voor de Lineaire vragen. Deze vragen hebben niet geleid tot het vragen om 

hulp of steun en hebben ook niet tot nadenken gestemd. Het is opvallend dat Lineaire vragen 

alleen benoemd zijn door  cliënten die niet over een sociaal netwerk beschikken of onvol-

doende vertrouwen hebben in mensen die ze kennen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de 

vragen vooral een verkennende functie hebben gehad om het sociaal netwerk in kaart te 

brengen.       

 

In de benoemde vragen die wel aansluiten op de cliënt valt een tweedeling te zien. Meerdere 

vragen  hebben tot nadenken gestemd en 1 vraag heeft concreet geleid tot het gaan vragen 

van hulp en steun.  

De vragen die tot nadenken hebben gestemd zijn de Confronterende vragen, de Uitzonde-

ringsvraag, de ‘Stel dat’ vraag en de Circulaire vraag. Daarbij zijn de cliënten het meest tot 
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nadenken gestemd door de Confronterende vragen, die bedoeld zijn om cliënten in bewe-

ging te krijgen.  

De ‘Stel dat’ vraag die bedoeld is om de cliënt te helpen zich een leven voor te stellen waarin 

het probleem afwezig is, heeft er volgens een  cliënt toe geleid dat ze zich sterker voelde.  

Vanuit het concept van de Flowchart wordt het vinden van oplossingen gezien als een pro-

ces en is het stemmen tot nadenken een belangrijke stap in de richting van oplossingen 

(Bolt, 2008). Wanneer dat feit wordt meegewogen, dan zijn vragen die tot nadenken stem-

men helpend voor de cliënt in het proces om hulp en steun te (gaan) vragen.  

 

De Copingvraag heeft concreet geleid tot het vragen om hulp en steun aan het sociaal net-

werk. Uit de analyse is gebleken dat ‘het niet alleen hoeven oplossen’ een thema is voor de 

cliënt waarop goed is aangesloten door de hulpverlener met haar copingvraag. Een kantte-

kening is dat het hier gaat om een situatie waarin al hulp en ondersteuning plaatsvindt en het 

dus gaat om hernieuwde afstemming van de cliënt met zijn sociaal netwerk. Het is aanneme-

lijk dat het resultaat op de gestelde vraag anders zou zijn geweest wanneer de cliënt niet de 

beschikking had gehad over een helpend sociaal netwerk. 

Concluderend draagt volgens de cliënten het stellen van confronterende vragen, uitzonde-

ringsvragen, Copingvragen, circulaire vragen en ‘stel dat’ vragen, bij aan het (gaan) vragen 

om hulp en steun. Dit is echter niet los te zien van andere helpende factoren (zie ook deel-

vraag 1 en 2).  
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5.4. RESULTATEN DEELVRAAG 5 

In deze paragraaf zijn de resultaten beschreven uit het onderzoek voor de beantwoording 

van deelvraag 5. De werkwijze van de hulpverleners wordt beïnvloed door de sociale richtlij-

nen. In de interviews met de hulpverleners is bewust niet gesproken over de term: sociale 

richtlijnen, maar zijn vragen gesteld waardoor invloeden van sociale richtlijnen als grondleg-

ger onder het handelen naar voren  zijn gekomen. Tijdens de focusgroepsbijeenkomst is 

vervolgens naar aanleiding van de bevindingen uit de interviews doorgepraat over de invloed 

van de sociale richtlijnen op de werkwijze van de hulpverleners. De analyse van de invloed 

van de sociale richtlijnen op de werkwijze en de visie op het sociaal netwerk is voor elke 

hulpverlener apart beschreven en ter controle voorgelegd aan de betreffende hulpverlener, 

voorafgaand aan de beschrijving van dit hoofdstuk.  

Na analyse blijkt dat de sociale richtlijnen volgens de hulpverleners van Lindenhout, invloed 

hebben op de overtuiging van de hulpverlener en op indirecte wijze de werkwijze beïnvloe-

den. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de werkwijze van de hulpverleners binnen 

Lindenhout en het ontstaan van handelingsverlegenheid. Daarna wordt beschreven op welke 

5 gebieden de sociale richtlijnen invloed hebben die bijdragen aan de overtuiging van de 

hulpverlener, waarna elk van de factoren wordt beschreven. Vervolgens wordt weergegeven 

hoe een combinatie van factoren de werkwijze van hulpverleners beïnvloed en kan leiden tot 

handelingsverlegenheid en wat hulpverleners nodig hebben om te kunnen omgaan met 

vraagverlegenheid van de cliënt. Tot slot worden conclusies getrokken over de invloed van 

de sociale richtlijnen op de werkwijze van hulpverleners.  

 

Deelvraag 5:  

 

 

 

 

 

 

5.4.1. WERKWIJZE HULPVERLENERS EN HANDELINGSVERLEGENHEID:  

Vanuit de organisatie Lindenhout is de werkwijze dat hulpverleners binnen 6 weken na aan-

vang van de hulp een netwerkanalyse met de cliënt hebben gedaan. Daarin wordt niet alleen 

in kaart gebracht wie de cliënt kent, maar ook wat de cliënt met deze betrokkenen deelt. De 

bedoeling is dat vanaf het begin van het traject het sociaal netwerk op enigerlei wijze betrok-

ken wordt bij het probleem.  

Uit analyse van de interviews blijkt dat de hulpverleners na de netwerkanalyse het onder-

werp laten rusten wanneer de situatie voldoende veilig is voor de kinderen en zij geen nood-

zaak zien tot het betrekken van het sociaal netwerk: de cliënt redt het zelf voldoende en of 

wordt al ondersteund vanuit het sociaal netwerk. 

De hulpverleners gaan wel in gesprek over het sociaal netwerk en proberen het te betrekken 

bij de hulp wanneer er sprake is van een onveilige situatie voor het kind.  

  

Wat is volgens de hulpverleners van Lindenhout de invloed van de sociale richtlijnen 

op hun werkwijze in het gesprek met de cliënt over het vragen van hulp/steun aan het 

sociaal netwerk?   
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Dit doen zij ook wanneer er (nog) geen onveilige situatie is, maar zij de noodzaak inzien van 

het betrekken van het sociaal netwerk omdat de cliënt overbelast is of dreigt te raken. Ten-

slotte benoemen enkele hulpverleners dat zij in gesprek gaan wanneer zij zien dat er be-

lemmeringen zijn bij de cliënt om hulp en steun te vragen. 

De handelingsverlegenheid ontstaat wanneer de cliënt geen betrokkenheid van het sociaal 

netwerk wil, terwijl de hulpverlener dit wel noodzakelijk acht. Dan ontstaan er dilemma’s 

waarbij een combinatie van factoren doorslaggevend is voor het handelen van de hulpverle-

ner. Onderstaand wordt beschreven hoe de sociale richtlijnen, volgens de hulpverleners, 

invloed hebben hun overtuiging.   

 

Invloed van de sociale richtlijnen op de overtuiging van de hulpverlener:  

 

 
Toelichting:  

De sociale richtlijnen beïnvloeden de visie op de cliënt en het sociaal netwerk. De hulpverlener heeft een (onbewuste) herken-

ning met de motieven van de cliënt om geen hulp te willen en twijfels over het gevoerde beleid.  

 

5.4.2. INVLOEDEN VAN SOCIALE RICHTLIJNEN OP DE OVERTUIGING VAN 

DE HULPVERLENER:  

1. (Onbewuste) herkenning met en begrip voor de argumenten van de cliënt om het sociaal  

    netwerk niet te betrekken, vanuit gedeelde sociale richtlijnen. 

2. Gevoerde beleid door de overheid en de organisatie vanuit herkenning met de sociale  

    richtlijnen.  

3. Visie op de rol van de cliënt in het hulptraject 

4. Visie op het sociaal netwerk 

 4a. Functionele visie op het sociaal netwerk 

 4b. Integrale visie op het sociaal netwerk 

 

 

 

invloed 
van 

Sociale 
richtlijnen 

onbewuste 
herkenning 

met 
motieven 
van client 

visie op 
client 

Functionele 
visie op SN 

Integrale 
visie op SN  

twijfels over 
gevoerde 

beleid 
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1.(Onbewuste)herkenning met en begrip voor de argumenten van de cliënt om het sociaal netwerk 

niet te betrekken:  

Uit analyse van de interviews en later bevestigd tijdens de focusgroepsbijeenkomst blijkt dat 

de hulpverleners zich niet bewust zijn van de invloed van de sociale richtlijnen op zichzelf en 

hun werkwijze, terwijl ze het bij nabespreking allen herkennen.  

Opvallend is dat tijdens de interviews maar 1 hulpverlener de link legt tussen de eigen moei-

te om hulp te vragen en de moeite die de cliënt daarmee heeft. Tijdens het interview geeft 

een hulpverlener aan:    

 Ik was een keer in een moeilijke periode heel open tegen iemand en was verbaasd 

 hoeveel het me deed. De antwoorden die ze me gaf. En dat het voor mij een leer- 

 ervaring was van eh… oja, als je jezelf kwetsbaar opstelt, dan kun je daar heel veel 

 aan hebben. Ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk ook niet zo in mekaar zat  
 (Respondent  h7, persoonlijke mededeling, 3 juni 2015). 

 

De herkenning is erin gelegen dat niet alleen de cliënt maar ook de hulpverlener zelf zijn 

problemen wil oplossen en niet graag hulp vraagt. Dit wordt tijdens de focusgroepsbijeen-

komst  door alle hulpverleners beaamd. Het merendeel van de hulpverleners ervaart het 

‘zelfstandig oplossen’ als iets dat je wilt, maar ook iets dat je behoort te doen omdat anderen 

het ook doen.  

Wanneer het ‘zelfstandig oplossen’ wordt beschouwd als een persoonlijkheidskenmerk is 

opvallend dat er niet eens wordt nagedacht over hulp vragen. Het zelf oplossen, desnoods 

met gebruik van internet, is vanzelfsprekend. Het zelfstandig oplossen van problemen wordt 

gezien als iets positiefs. De hulpverleners koppelen de behoefte aan en de opdracht om pro-

blemen zelfstandig op te lossen aan de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en auto-

nomie en geven aan dat we in een maatschappij leven waarin je 'je eigen boontjes' behoort 

te doppen.   

Opvallend is dat tijdens de interviews vaker een link wordt gelegd tussen de eigen moeite om 

hulp en steun te vragen vanuit schaamtegevoelens en de moeite die cliënten ervaren bij het 

vragen om hulp en steun vanuit schaamtegevoelens. Drie hulpverleners benoemen dit. Men 

wil het 'persoonlijke' zelf oplossen. 

Hoewel een aantal hulpverleners tijdens de interviews aangeeft dat ze de moeite om hulp en 

steun begrijpen vanuit de eigen moeite daarmee, blijkt tijdens de focusgroepbijeenkomst dat 

men zich onvoldoende realiseert hoe krachtig deze weerstandgevoelens bij cliënten moeten 

zijn. Tijdens de focusgroepbijeenkomst geven alle hulpverleners aan dat ze zich nog nooit 

hebben gerealiseerd wat het betrekken van het sociaal netwerk betekent voor de cliënt. 

Wanneer ze zich voorstellen dat er rond een opvoedprobleem in hun gezin een netwerkbe-

raad zou worden georganiseerd, dan realiseert men zich dat de schaamte enorm is en be-

grijpt men direct de motieven van de cliënt om dit niet te willen. Zo wordt benoemd dat men 

niet zou willen dat de buurvrouw weet heeft van hun  opvoedproblemen. 

De hulpverleners koppelen de gevoelens van schaamte om hulp te vragen en de behoefte 

aan privacy aan de sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controlebehoud en geven 

aan dat in onze maatschappij niemand graag de 'vuile was' buitenhangt.  

Zowel in de interviews als in de focusgroepbijeenkomst is minder herkenning met het feit dat 

cliënten moeite kunnen hebben om hulp te vragen omdat ze de balans van geven en nemen 

niet in gevaar willen brengen met betrokkenen. Echter, een vaak gehoord argument is vol-

gens de hulpverleners dat cliënten anderen niet tot last willen zijn. Ook kan men zich voor-

stellen dat cliënten niet steeds een beroep willen doen op dezelfde sociaal netwerkleden.  De 

hulpverleners koppelen de sociale richtlijn gericht op wederkerigheid aan de moeite om de 

balans van geven en nemen in gevaar te brengen.  
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De hulpverleners concluderen dat ze vanuit een onbewuste herkenning met de sociale richt-

lijnen (eenzelfde socialisatie), de motieven van de cliënten beter begrijpen dan ze zich be-

wust zijn. De onbewuste herkenning met de motieven van de cliënt kan er volgens de hulp-

verleners toe leiden dat men het gesprek over het sociaal netwerk laat rusten. Een hulpver-

lener zegt tijdens de focusgroepsbijeenkomst: “Die schaamte herken je misschien bij jezelf 

om iets aan de buurvrouw te vragen en dan ga je daar misschien mee aan de haal in plaats 

van door te vragen, wat maakt dan dat” (Respondent h1, 

persoonlijke mededeling, 9 september 2015).   

 

2. Twijfels over gevoerde beleid door organisatie en overheid 

t.a.v. sociaal netwerk: 

Meerdere hulpverleners zetten vraagtekens bij het idee 

van een participatie maatschappij waarbij het sociaal 

netwerk taken van de hulpverlener kan overnemen bij 

afsluiting van de hulp en of dat betrokkenheid van het sociaal netwerk per definitie tot betere 

en duurzamere oplossingen voor de cliënt leidt. Men benoemt 4 redenen.  

 

Ten eerste dat gezinnen niet altijd beschikken over prettige en duurzame sociale contacten 

of zelf in staat zijn duurzame verbindingen aan te gaan vanuit eerder opgedane negatieve 

ervaringen. Ten tweede benoemt men dat hulp aan multiproblem gezinnen deskundigheid 

vereist: “met enge wratten ga ik toch ook naar de huisarts en niet naar de buurvrouw?” (Res-

pondent h1, persoonlijke mededeling, 20 mei 2015). 

Ten derde worden redenen benoemd voortkomend vanuit de sociale richtlijnen.   

Zo zijn er twijfels over de haalbaarheid van het beleid van de overheid gericht op het ‘samen 

oplossen van problemen’ in een maatschappij waar we gewend zijn onze eigen problemen 

op te lossen (invloed van sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid). Ook vraagt men zich af 

in hoeverre de overheid aan mensen kan opleggen dat ze hulp of steun moeten vragen aan 

bijvoorbeeld buren (invloed van sociale richtlijnen gericht op zelfstandigheid en vrijheid). 

Daarbij wordt benoemd dat het bieden van hulp en steun een proces is dat plaatsvindt bin-

nen onderlinge relaties. Dit zijn zaken die niet geregeld kunnen worden met wetten.   

Opvallend is dat vanuit het belang dat wordt gehecht aan de sociale richtlijnen gericht op 

zelfstandigheid en vrijheid, ook benoemd wordt dat de hulpverlener het recht wil hebben om 

vanuit de eigen deskundigheid het hulpverleningsproces op een passende manier vorm te 

geven samen met de cliënt. Het feit dat het uitvoeren van een netwerkanalyse wordt ‘opge-

legd’ door de organisatie roept dan ook gemengde gevoelens op. Het wordt ervaren van be-

lemmerend tot lastig. Echter alle hulpverleners geven aan dat de ‘verplichting door de orga-

nisatie’ ook helpt de drempel te nemen, omdat ze door ermee te oefenen meer succeserva-

ringen opdoen en ervaren wat het voor cliënten kan betekenen.  

Ten vierde wordt benoemd dat het beleid van de overheid berust op een bezuinigingsmaat-

regel wat een onjuist motief wordt gevonden voor het betrekken van het sociaal netwerk. Het 

betrekken van het sociaal netwerk moet passend en zinvol zijn en draait om maatwerk.   

 

3. Visie op de rol van de cliënt in het hulptraject:  

De hulpverleners hebben een sterke visie op de rol van de cliënt in het hulptraject. Ze hech-

ten sterk aan het feit dat cliënten zelf de regie hebben over hun hulpproces en zelf mogen 

beslissen of en aan wie zij hulp en steun willen vragen aan hun sociale omgeving. Het gaat 

om hun leven, hun probleem en hun oplossing. Respondent h3 (persoonlijke mededeling, 27 

mei 2015) zegt daarover:  

 Ik ben toch volgend in wat de cliënt wil. Zij zijn de regiehouder over hun eigen hulp-

 verleningsproces en als ik hen over een drempel kan helpen om die vraag te stellen, 



Wat de gemeente graag zou willen of 

wat Den Haag roept over participeren, 

ja ik ga mijn buren niet belasten, dat wil 

ik niet en dat wil volgens mij niemand 
Respondent 1, persoonlijke mededeling, 20 mei 2015 
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 dan vind ik dat alleen maar fantastisch. Maar als het ergens blijft hangen en het gaat 

 niet verder, dan houdt het op. 

Het belang dat zij hechten aan de eigen regie wordt volgens de hulpverleners versterkt door 

de  invloed van de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en autonomie en de sociale 

richtlijn gericht op vrijheid, behoud van controle en privacy.  

Daarbij wordt benoemd dat het paternalistisch en arrogant is om een ander in zijn ‘eigen 

kracht’ te willen zetten. Iemand bepaalt ten slotte zelf of hij in zijn ‘eigen kracht’ staat of niet. 

Opvallend is dat vraaggericht werken hulpverleners stelt voor een dilemma voortkomend uit 

het belang dat wordt gehecht aan autonomie en vrijheid van de cliënt: “als je vraaggericht 

werkt, moet je dan doorgaan op onderwerpen waar hij geen koper voor is” (Respondent h2, 

persoonlijke mededeling, 27 mei 2015). Ook wordt benoemd dat men de cliënt serieus wil 

nemen en het belangrijk vindt dat de cliënt grip houdt op wat er gebeurd en zich veilig kan 

blijven voelen.  

Daarnaast wordt onderstreept dat alleen wanneer de cliënt zelf het nut inziet van het sociaal 

netwerk betrekken, dit leidt tot verandering.  Benoemd wordt dat wanneer je cliënten pro-

beert te overtuigen dat ze iets moeten gaan doen, je de samenwerkingsrelatie kunt verliezen.  

In de focusgroepsbijeenkomst realiseert men zich dat men  zoveel waarde hecht aan de ei-

gen regie en het recht op privacy dat men (onbewust) de indruk heeft niet respectvol te han-

delen ten aanzien van de cliënt als men aan zou dringen dat de cliënt hulp en steun vraagt 

aan het sociaal netwerk. Men concludeert dat men daarbij teveel voorbij gaat aan belemme-

ringen die cliënten hebben op dit vlak.  

 

4. De visie op het sociaal netwerk:  

In het praktijktheoretisch kader zijn de visies van Hendrix (1997) en Baart (1994) op het so-

ciaal netwerk beschreven, waarbij de visie van Baart (1994) als uitgangspunt is genomen 

voor het onderzoek. Aan de hand van beide visies zijn de interviews van de hulpverleners 

geanalyseerd.  

Daarbij is rekening gehouden met het feit dat alle hulpverleners vanuit de organisatieop-

dracht en vanuit de noodzaak die zijn zien bij de cliënt tot ontlasting, gericht zijn op het ver-

krijgen van hulp en steun vanuit het sociaal netwerk wat dus lijkt overeen te komen met han-

delen vanuit een functionele visie. Bij de analyse zijn de hulpverleners die uitsluitend op een 

functionele manier praten over het sociaal netwerk geschaard onder de functionele visie en 

de hulpverleners die uitspraken doen die blijk geven van een meer integrale visie, geschaard 

onder de integrale visie.    

 

Functionele visie volgens Hendrix (1997) 
 

Integrale visie volgens Baart (1994) 

Het sociaal netwerk is een potentiële bron van 
steun wanneer er problemen zijn of dreigen 
(Hendrix, 1997, p. 15) 
 

een sociaal netwerk voldoet aan de elementaire 
behoefte van mensen om ergens ‘bij te horen’ en 
draagt bij aan de ontwikkeling en handhaving van 
identiteit, zelfrespect en biedt de mogelijkheid om 
elkaar praktische en emotionele steun te geven. 
Het deel uitmaken van de sociale groep betekent 
dat men over en weer aan elkaar kan geven en 
van elkaar kan ontvangen en zich kan ontwikke-
len (Baart, 1994). 
 

Na analyse van de visie van de hulpverleners:  

2 hulpverleners 5 hulpverleners 
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4 a. Functionele visie op het sociaal netwerk:  

Wat opvallend is in de uitspraken van de hulpverleners die handelen volgens de functionele 

visie is dat zij uitsluitend naar het sociaal netwerk kijken vanuit het nut dat dit kan hebben 

voor de cliënt.  

Het sociaal netwerk wordt vooral gezien vanuit het oogpunt dat de cliënt overbelast is en 

ondersteuning of ontlasting nodig heeft om het vol te houden. Men benoemt dat er misschien 

minder professionele hulp nodig is als cliënten vanuit het sociaal netwerk meer steun erva-

ren. Het sociaal netwerk kan geboden hulp overnemen na afloop van de professionele hulp.  

Vanuit het belang dat wordt gehecht aan de sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en 

controle behoud voor de cliënt, wordt benoemd dat het sociaal netwerk vooral op materieel 

gebied moet worden ingezet en niet betrokken worden bij immateriële problemen. Dit omdat 

cliënten geen "bemoeienissen willen in hun leven" (Respondent h6, persoonlijke mededeling, 

9 juni 2015) en omdat de mening van het sociaal netwerk averechts kan werken.  

De sociale richtlijn gericht op wederkerigheid wordt ingezet als argument om de cliënt te 

overtuigen om hulp en steun te vragen aan het sociaal netwerk, door uitleg te geven dat an-

deren vaker bereid zijn om iets te doen dan de cliënt denkt.  

Respondent h5 (persoonlijke mededeling, 10 juni 2015) verwoordt:  

Het sociaal netwerk is een belangrijk hulp- en ondersteuningsmiddel om doelen te realise-

ren….het gaat erom dat ze weten van het nut en de kwaliteit van het netwerk, van het inzet-

ten van je netwerk. Misschien als je het goed neerzet dat ouders het veel langer volhouden. 

Opvallend is dat alle hulpverleners op een functionele manier praten over het sociaal net-

werk in termen van: ‘hulpbronnen, sociaal netwerk inzetten’ etc.  

 

4 b Integrale visie op het sociaal netwerk: 

Bij de hulpverleners die blijk geven van een meer integrale visie op het sociaal netwerk is 

kenmerkend dat gesproken wordt over het sociaal netwerk als een mogelijkheid om elkaar te 

helpen, te ondersteunen, maar ook van betekenis voor elkaar te zijn, te ontwikkelen, hobby's 

te delen en plezier te maken.  

Het belang van de interactie tussen de cliënt en het sociaal netwerk weegt zwaarder dan het 

belang dat wordt gehecht aan zelfstandigheid en autonomie, vrijheid en privacy voor de cli-

ënt:  “een soort mindset te veranderen van eh je kunt hulp vragen, het is niet erg om hulp te 

vragen en mensen helpen je graag” (Respondent h3, persoonlijke mededeling, 27 juni 2015).  

De hulpverleners hechten veel waarde aan de balans van geven en nemen tussen de cliënt 

en zijn sociaal netwerk en koppelen dit aan de sociale richtlijn gericht op wederkerigheid. 

Enkele hulpverleners zien de cliënt niet alleen als hulpvrager maar ook als hulpbieder in zijn 

sociaal netwerk. Dat de cliënt en zijn sociaal netwerk niet los van elkaar kunnen worden ge-

zien blijkt ook uit de  uitspraak van respondent h4 (persoonlijke mededeling, 3 juni 2015). dat 

“een kind bestaat bij de gratie van zijn sociale omgeving”.  

Opvallend is dat er niet uitsluitend gekeken wordt vanuit het belang en oogpunt van de cliënt, 

maar  ook naar de betekenis van de situatie voor sociaal netwerkleden. Zo hebben ook soci-

aal netwerkleden tijd nodig om bijv. een gestelde diagnose te aanvaarden. Sociaal netwerk-

leden hebben hun eigen belangen, eigen problemen en kunnen aangeboden hulp niet altijd 

vol houden maar ook helpen ze graag en voelen zich gekwetst wanneer aangeboden hulp 

wordt geweigerd.  

Daarnaast wordt er benoemd dat behalve het feit dat de cliënt zijn rechten heeft, de hulpver-

lener ook verantwoordelijkheden heeft waardoor de hulpverlener er toch voor kiest het over 

het sociaal netwerk te hebben ook als de cliënt dit niet wil.  

Behalve de sociale richtlijn gericht op wederkerigheid zijn van invloed op de integrale visie, 

systemische inzichten en overtuigingen met betrekking tot zingeving en basisbehoeften. Zo 
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benoemt men dat het sociaal netwerk een mogelijkheid biedt voor mensen om zich aan el-

kaar te verbinden, van betekenis te kunnen zijn voor elkaar en tot de basisbehoeften be-

hoort.  Er wordt gesproken over het sociaal netwerk in termen van: ‘betekenis’, ‘verbinding’ 

en  ‘vertrouwen’. 

 

5.4.3. WELKE FACTOREN BEÏNVLOEDEN DE WERKWIJZE OP WELKE WIJZE?   

In de vorige paragrafen is beschreven dat van invloed is op de werkwijze van hulpverleners 

het feit dat er een organisatie opdracht is, de hulpverlener bij de cliënt een noodzaak ziet om 

steun/ontlasting te realiseren en de 5 onderwerpen die,  beïnvloed vanuit sociale richtlijnen,  

bijdragen aan de overtuiging(en)  van de hulpverlener.  

Uit analyse is daarnaast naar voren gekomen dat van invloed is het feit of hulpverleners zicht 

hebben op belemmeringen bij cliënten om het sociaal netwerk te betrekken, de beschikbaar-

heid van professionele competenties en opgedane succeservaringen. Onderstaand worden 

de factoren en hun samenhang beschreven aan de hand van 3 balansen.  

 

De balans staat voor de factoren die van invloed zijn op de werkwijze van de hulpverlener bij 

cliënten die vraagverlegen zijn. Daarbij in te steken op het feit of het gesprek over het sociaal 

netwerk kan worden voortgezet (in aangepaste vorm) of moet worden gestaakt door de hulp-

verlener om de samenwerkingsrelatie te behouden, er van uitgaande dat het sociaal netwerk 

betrekken een proces is bij vraagverlegen cliënten.  

 

De afzonderlijke bouwstenen kunnen leiden tot dilemma's voor de hulpverlener en het ver-

oorzaken van handelingsverlegenheid waardoor de balans doorslaat naar rechts en het ge-

sprek over het sociaal netwerk wordt gestaakt. De combinatie van factoren kan er ook toe 

leiden dat de balans doorslaat naar links en het gesprek over het sociaal netwerk blijft 

plaatsvinden.    

De factoren zijn gecategoriseerd in 3 deelgebieden met bijbehorende kleur die correspon-

deert met de kleuren van de bouwstenen in onderstaande balans.   

 

Kader waar binnen gewerkt wordt:   

De opdracht vanuit de organisatie en de noodzaak bij de cliënt tot ontlasting/steun 

Overtuiging van de hulpverlener:   

De 5 onderwerpen die beïnvloed door de sociale richtlijnen, bijdragen aan de overtuiging van 

de hulpverlener    

Professionele competenties 

- Zicht op belemmeringen bij de cliënt om hulp en steun te vragen 

- Professionele competenties/tools 

- Succeservaringen 

 .  
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Het gesprek over het sociaal netwerk wordt gestaakt  vanuit een functionele visie op het so-

ciaal netwerk waarbij geen zicht is op belemmeringen bij de cliënt en een gemis aan tools.  

 

 
 

Toelichting:  

Aan de linkerkant van de balans weegt mee de organisatie opdracht, die een drijfveer is voor 

hulpverleners om in gesprek te gaan over het sociaal netwerk evenals het feit dat de hulpver-

lener de noodzaak van betrokkenheid van het sociaal netwerk voor de cliënt ziet. De hulpver-

lener heeft door het verplichte kader van de netwerkanalyse succeservaringen opgedaan en 

benoemt dat hij daardoor meer de waarde van het sociaal netwerk en de mogelijkheden er-

vaart.  

Toch weegt de combinatie van de overige factoren aan de rechterkant van de balans zwaar-

der en leidt er toe dat het gesprek gestaakt wordt door de hulpverlener, wanneer er weer-

stand blijft bij de cliënt.  

De hulpverlener hecht grote waarde aan de eigen regie van de cliënt, waarbij de cliënt zijn 

eigen oplossingen mag bedenken en zelf mag bepalen of en wie hij wil betrekken bij zijn 

problemen. De hulpverlener ziet het sociaal netwerk vanuit zijn functionele visie, vooral als 

een bron van waaruit hulp en steun kan worden gerealiseerd. Wanneer de cliënt  geen ge-

bruik wil maken van de mogelijke oplossingen vanuit het sociaal netwerk en motieven en 

argumenten aandraagt, dan begrijpt de hulpverlener dit vanuit eigen socialisatie en de her-

kenning met gedeelde sociale richtlijnen. Dit leidt er toe dat hij sneller geneigd is het gesprek 

over het sociaal netwerk te staken. Daarbij twijfelt de hulpverlener over de haalbaarheid van 

het gevoerde overheids- en organisatiebeleid. Volgens de hulpverleners hebben de sociale 

richtlijn gericht op zelfstandigheid en de sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en contro-

lebehoud invloed op deze genoemde factoren.  

Gesprek over 
SN blijft 

plaatsvinden  

Gesprek over 
SN wordt 
gestaakt 
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De invloed op de werkwijze is dat de betreffende hulpverleners uitleg geven over het nut van 

het betrekken van het sociaal netwerk, dat men probeert de cliënt te overtuigen en het voor-

deel te laten inzien van het betrekken van het sociaal netwerk en suggesties doet. De hulp-

verleners die handelen van uit een functionele visie op het sociaal netwerk stellen voor het 

merendeel doelgerichte en activerende vragen aan de cliënt (zie deelvraag 3) die gericht zijn 

op het realiseren van hulp en steun uit het sociaal netwerk. Doelgericht houdt in dat concreet 

wordt doorgevraagd op wie zou kunnen helpen, steunen of meedenken. Men geeft aan dat 

wanneer de cliënt ‘niet wil’ dit leidt tot weerstand en de samenwerkingsrelatie in gevaar kan 

komen. Opvallend daarbij is dat gesproken wordt over weerstand en niet van belemmeringen 

bij de cliënt om hulp en steun te vragen. De hulpverleners laten het onderwerp dan rusten en 

komen er weer op terug als de cliënt meer ‘urgentie’ ervaart, wat mogelijk leidt tot meer moti-

vatie bij de cliënt om het sociaal netwerk te betrekken. Men geeft aan dat men meer tools 

zou willen hebben om met dit onderwerp om te gaan.   

 

Het gesprek over het sociaal netwerk vindt plaats vanuit een integrale visie op het sociaal 

netwerk waarbij de hulpverlener zicht heeft op belemmeringen bij de cliënt, tools heeft en 

succeservaringen heeft opgedaan.  

 

 
Toelichting:  

Aan de rechterkant van de balans weegt mee dat de hulpverlener veel waarde hecht aan de 

eigen regie van de cliënt, waarbij de cliënt zijn eigen oplossingen mag bedenken en zelf mag 

bepalen of en wie hij wil betrekken bij zijn problemen. Bovendien heeft de hulpverlener vanuit 

een herkenning met de motieven van de cliënt, begrip voor de motieven en argumenten van 

de cliënt om geen hulp of steun aan het sociaal netwerk te willen vragen. Daarbij twijfelt de 

hulpverlener over de haalbaarheid van het gevoerde overheids- en organisatiebeleid. Vol-

gens de hulpverleners hebben de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en de sociale 

richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controlebehoud invloed op deze genoemde factoren.  

 

Gesprek over SN 
blijft plaatsvinden 

Gesprek over SN 
wordt 

gestaakt/loopt vast 
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De 6 factoren aan de linkerkant van de balans hebben meer gewicht en leiden er toe dat de 

balans naar links uitslaat. De hulpverlener blijft toch in gesprek met de vraagverlegen cliënt.   

Naast het feit dat er sprake is van een organisatiedoel en een noodzaak bij de cliënt, zijn er 

nog  4 factoren bepalend voor deze werkwijze. De hulpverlener heeft een integrale visie op 

het sociaal netwerk en hecht veel belang aan een goed onderling contact tussen de cliënt en 

het sociaal netwerk dat meer voor elkaar betekent dan alleen het bieden van hulp en steun. 

Volgens de hulpverleners draagt de sociale richtlijn gericht op wederkerigheid bij aan de 

waarde die wordt gehecht aan de relatie tussen de cliënt en het sociaal netwerk.   

Na het opdoen van positieve en succeservaringen door hulpverleners vanuit eigen privé er-

varingen als in hun werkzaamheden, benoemt een aantal hulpverleners dat zij meer belang 

aan het sociaal netwerk voor de cliënt zijn gaan hechten.  

Niet alleen de integrale visie is bepalend voor het in gesprek blijven met het sociaal netwerk. 

Bij 2 hulpverleners leidt het beschikken over een integrale visie toch niet tot het door blijven 

praten over het sociaal netwerk met vraagverlegen cliënten. Bepalende factoren zijn de be-

schikking hebben over de juiste tools en het feit dat de hulpverlener ziet dat er sprake is van 

belemmeringen bij de cliënt in plaats van 'weerstand'.  

In de werkwijze resulteert dit er in dat de hulpverleners wanneer zij belemmeringen bemer-

ken bij de cliënt om het sociaal netwerk te betrekken, ze meer vragen stellen die gericht zijn 

op het verbreden en verdiepen van het gesprek tot onderwerpen als de eigen opvoeding, het 

vertrouwen in mensen, op overtuigingen die gegroeid zijn over het aangaan van relaties en 

het vragen om en het bieden van hulp en steun. Ook wordt er doorgevraagd op de kwaliteit 

van onderlinge relaties. Wanneer duidelijk is dat er sprake is van bijvoorbeeld beschadigd 

vertrouwen, worden de interventies daar meer op afgestemd. Respondent h4 (persoonlijke 

mededeling, 3 juni 2015) zegt: “jullie denken dat mensen niet te vertrouwen zijn, maar de 

directeur is wel te vertrouwen, weet je wat hij voor jullie doet en hoe hij met jullie meeleeft?” 

De hulpverlener probeert met deze interventie het aantal mensen dat het gezin 'te vertrou-

wen vindt', te vergroten. Een andere hulpverlener probeert met haar vragen de relatie tussen 

een moeder en een jonge adolescent te versterken door te vragen wat deze moeder nog wel 

voor haar kan betekenen. De hulpverlener houdt het gesprek daarmee gaande over het on-

derwerp: het sociaal netwerk betrekken, maar volgt het tempo van de cliënt.  

 

Het gesprek over het sociaal netwerk wordt gestaakt vanuit een integrale visie waarbij een gemis is 

aan tools en geen zicht is op belemmeringen van de cliënt 
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Toelichting:  

Aan de linkerkant van de balans weegt mee dat de organisatieopdracht een drijfveer is voor 

hulpverlener om met de cliënt in gesprek te gaan over het sociaal netwerk. Daarnaast ziet de 

hulpverlener een noodzaak bij de cliënt om te praten over het sociaal netwerk vanwege het 

feit dat deze is overbelast. De hulpverlener heeft een integrale visie op het sociaal netwerk 

en hecht veel waarde aan het sociaal netwerk voor de cliënt. Door succeservaringen is de 

zorg om de samenwerking te verliezen kleiner geworden, waardoor meer doorgepraat wordt 

over het sociaal netwerk. Volgens de hulpverleners draagt de sociale richtlijn gericht op we-

derkerigheid bij aan de waarde die wordt gehecht aan de relatie tussen de cliënt en het soci-

aal netwerk.   

 

Ondanks deze factoren weegt de combinatie van de overige 4 factoren aan de rechterkant 

van de balans zwaarder en leidt dit er toe dat het gesprek over het sociaal netwerk (uiteinde-

lijk) wordt gestaakt bij vraagverlegenheid van de cliënt.  

De hulpverlener hecht grote waarde aan de eigen regie van de cliënt, waarbij de cliënt zijn 

eigen oplossingen mag bedenken en zelf mag bepalen of en wie hij wil betrekken bij zijn 

problemen. Wanneer de cliënt  geen gebruik wil maken van de mogelijke oplossingen vanuit 

het sociaal netwerk en motieven en argumenten aandraagt, dan begrijpt de hulpverlener dit 

vanuit eigen socialisatie en de herkenning met gedeelde sociale richtlijnen. Dit leidt er toe dat 

hij sneller geneigd is het gesprek over het sociaal netwerk te staken. Daarbij twijfelt de hulp-

verlener r over de haalbaarheid van het gevoerde overheids- en organisatiebeleid. Volgens 

de hulpverleners hebben de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en de sociale richtlijn 

gericht op vrijheid, privacy en controlebehoud invloed op deze genoemde factoren.  

Opvallend is daarbij dat hoewel gesproken wordt over het feit dat de cliënt ‘geen koper is’ 

(wat in de oplossingsgerichte termen betekent dat er sprake is van belemmeringen bij de 

cliënt om een probleem te zien of erkennen), uit de vraagstelling blijkt dat er geen zicht is of 

onvoldoende bewustzijn van belemmeringen bij de cliënt op dit gebied.  

Gesprek over 
SN blijft 

plaatsvinden  

Gesprek over 
SN loopt 

vast/wordt 
gestaakt 
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Vanuit de noodzaak tot handelen voor de cliënt en het belang dat zij hechten aan de betrok-

kenheid van het sociaal netwerk benoemen de hulpverleners dat zij uitleg geven over het nut 

van het betrekken van het sociaal netwerk om de cliënt te beïnvloeden zodat deze uit eigen 

vrije keuze er mee instemt om het sociaal netwerk te betrekken.  

In hun vraagstelling is te zien dat hoewel zij ook vragen stellen die verbindend, circulair, of 

verbredend zijn, het merendeel van de vragen toch doelgericht en activerend is.   

Er wordt doorgevraagd op met wie men iets kan bespreken, wie men hulp kan vragen en er 

worden suggesties gedaan. Men geeft aan dat men meer tools zou willen hebben om met dit 

onderwerp om te gaan.   
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CONCLUSIE  DEELVRAAG 5 

Wat is volgens de hulpverleners van Lindenhout de invloed van de sociale richtlijnen op hun werkwijze 

in het gesprek met de cliënt over het vragen van hulp/steun aan het sociaal netwerk?    

Volgens de hulpverleners beïnvloeden de sociale richtlijnen hun werkwijze op indirecte wijze, 

namelijk vanuit  twijfels over het gevoerde overheids- en organisatiebeleid, een (onbewuste) 

herkenning met de motieven van de cliënt vanuit gedeelde sociale richtlijnen en via de in-

vloed op de visie op de cliënt en het sociaal netwerk.   

 

Ten eerste valt op dat de vraagverlegenheid van de cliënt volgens de hulpverleners leidt tot 

handelingsverlegenheid van henzelf. De hulpverleners benoemen dat ze onder invloed van 

de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en autonomie en de sociale richtlijn gericht op 

vrijheid, privacy en controlebehoud een sterke visie hebben op de rol van de cliënt in het 

hulptraject en veel waarde hechten aan de eigen regie en eigen oplossingen van de cliënt. 

De hulpverlener ziet het als respectvol handelen om de cliënt ruimte te geven en wil zich (en 

zijn oplossingen) niet ongevraagd opdringen. Bovendien begrijpt hij vanuit een (onbewuste) 

herkenning met gedeelde sociale richtlijnen de argumenten van de cliënt om geen hulp of 

steun te vragen aan het sociaal netwerk. Dit leidt er toe dat hij sneller geneigd is het gesprek 

over het sociaal netwerk te staken uit zorg de samenwerkingsrelatie te verliezen.  

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitkomst is opvallend omdat de hulpverlener gewend is te werken met cliënten met  

multiproblematiek en een methodiek die erop gericht is met in standhouding van de samen-

werking, de meest gevoelige en moeilijke onderwerpen te bespreken.  

Het lijkt erop dat de handelingsverlegenheid van de hulpverleners voortkomt uit een conflict 

dat ontstaat tussen de doelgerichte en oplossingsgerichte manier van werken van de profes-

sional en zijn visie op de rol van de cliënt in het hulptraject. De hulpverlener probeert in ge-

sprek met de cliënt oplossingen (hulp en steun) vanuit het sociaal netwerk te realiseren  

vanuit het feit dat dit een opdracht is van de organisatie, maar ook omdat hij ziet dat het ge-

zin overbelast is. Wanneer de hulpverlener daarnaast vanuit een functionele visie het sociaal 

netwerk vooral ziet als een stut en steunsysteem,  dan versterkt dit zijn eenzijdige en doelge-

richte werkwijze. Door de (dreigende) patstelling met de cliënt gaat de hulpverlener twijfelen 

aan de legitimiteit van zijn handelen en ervaart een welhaast ethisch dilemma. Zijn overtui-

ging is dat de cliënt zelf de regie voert over het hulptraject en dat alleen zijn eigen oplossin-

gen helpend zijn, en niet die van de hulpverlener of omdat de organisatie of overheid vindt 

dat het sociaal netwerk zou moeten bijdragen aan oplossingen. De hulpverlener kan hierdoor 

Sociaal netwerk  

Hulpverlener  zorg  om 

zich op te dringen 

Cliënt  behoort  geen 

hulp te vragen 

Zorg om de samen-

werkingsrelatie te 

verliezen 
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de indruk krijgen zich en zijn oplossingen ongevraagd op te dringen, onjuist en niet legitiem 

te handelen en uit zorg de samenwerking te verliezen het gesprek staken.  

Deze verklaring lijkt te worden ondersteund vanuit het feit dat hulpverleners ondanks hun 

visie op de eigen regie van de cliënt, wel in gesprek blijven gaan over het sociaal netwerk 

wanneer zij zien dat er sprake is van een belemmering bij de cliënt om hulp en steun te vra-

gen. Het aandragen van oplossingen mag dan conflicteren met de eigen regie van de cliënt, 

zodra de hulpverlener belemmeringen opmerkt bij de cliënt dan lijkt dat dilemma te worden 

opgeheven.   

 

Ten tweede draagt een integrale visie op het sociaal netwerk er aan bij dat de hulpverlener 

vanuit de waarde die hij hecht aan het sociaal netwerk voor de cliënt, blijft doorpraten over 

het sociaal netwerk en ook meer oog heeft voor wat de cliënt voor het sociaal netwerk kan 

betekenen.  

Het feit dat de samenwerkingsrelatie met de cliënt minder in gevaar lijkt te komen is ver-

klaarbaar doordat de hulpverlener de cliënt niet uitsluitend ziet als hulpvrager maar ook als 

hulpbieder en daardoor ook de focus heeft op diens kracht. Door de cliënt bewust te maken 

van de balans van geven en nemen durft deze mogelijk wel hulp of steun te vragen vanuit de 

gedachte dat hij ook dingen voor de ander doet. De sociale richtlijn gericht op wederkerig-

heid die invloed heeft op de integrale visie van de hulpverlener, heeft zo een positieve in-

vloed op het vragen om hulp en lijkt de negatieve invloed van de andere sociale richtlijnen op 

het vragen om hulp en steun in te perken (zelfstandigheid en autonomie, vrijheid, privacy en 

controlebehoud).  

 

Ten derde is ondanks het hebben van een integrale visie,  bepalend of de hulpverlener be-

schikt over de juiste professionele competenties/tools in het gesprek over het sociaal net-

werk met de cliënt en succeservaringen heeft opgedaan.  

Opvallend is dat de hulpverleners behoefte hebben aan tools, terwijl ze zijn opgeleid in het 

hanteren van de Flowchart uit de methodiek ‘oplossingsgericht werken’. Een verklaring voor 

het feit dat het gesprek over het sociaal netwerk bij weerstand van de cliënt uiteindelijk toch 

gestaakt wordt is, dat de hulpverlener het sociaal netwerk betrekken ziet als een ‘oplossing’ 

waar de cliënt wel of niet voor kan kiezen en niet ziet dat de cliënt een belemmering ervaart 

bij het vragen om hulp en steun, waar de hulpverlener de Flowchart bij zou kunnen inzetten.  

 

 

Deelvraag 1 - 5  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de deelonderzoeksvragen beschreven. Er is beschre-

ven  wat belemmerende en bevorderende elementen zijn voor cliënten om wel of niet hulp en 

steun aan het sociaal netwerk te vragen. Ten tweede is er beschreven welke vragen de 

hulpverleners stellen om cliënten te helpen hulp en steun te (gaan) vragen. Daarbij is geke-

ken wat het effect is van de gestelde vragen volgens de Flowchart en volgens de cliënten. 

Ten derde is er beschreven welke belemmeringen en dilemma's hulpverleners zelf ervaren 

om het sociaal netwerk te blijven bespreken ook als de cliënt dat niet wil. In het volgend 

hoofdstuk volgen de conclusies.  
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6. CONCLUSIES:  

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken naar aanleiding van de beschreven resultaten.  

De beschreven resultaten zijn een weergave van wat door hulpverleners en cliënten van Lin-

denhout daarover is gezegd. Naar aanleiding van de bevindingen volgt daarna een bijgesteld 

conceptueel model van de concepten. Daarna volgt een discussie paragraaf, waarna achter-

eenvolgens wordt ingegaan op de invloed van sociale richtlijnen, validiteit, betrouwbaarheid 

en generaliseerbaarheid van de uitkomsten. 

 

In dit onderzoek heeft de volgende vraag centraal gestaan: 

 

Hoofdvraag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag door de uitkomsten in conclusies te beschrij-

ven. Eerst worden de conclusies beschreven gericht op de bevorderend elementen op het 

vragen om hulp en steun van de cliënt aan het sociaal netwerk, waarna de conclusies gericht 

op de belemmeringen worden beschreven.  

 

6.1. CONCLUSIES BEVORDERENDE ELEMENTEN 

 

CONCLUSIE 1:  

Bevorderend op het vragen om hulp en steun is de aanwezigheid van sociaal netwerkleden 

die betrouwbaar worden geacht door cliënten en hun positieve mening over het vragen van 

hulp en steun.  

 

Toelichting: Uit de interviews van de hulpverleners en cliënten kan worden geconcludeerd 

dat hoewel de cliënten hechten aan het zelfstandig oplossen van hun problemen en oordeel 

en afwijzing vanuit hun sociale omgeving willen vermijden, zij hulp en steun vragen aan 

mensen die zij vertrouwen. Vertrouwen houdt in dat degene aan wie men hulp vraagt hen of 

het probleem dat zij hebben erkent en of begrijpt. Beoogde hulpgevers moeten aansluiten op 

de behoefte van de cliënt, zich onbevooroordeeld opstellen en vertrouwelijk omgaan met de 

verkregen informatie. Ook wanneer cliënten negatieve eerdere ervaringen hebben opgedaan 

of dat er sprake is van negatieve interacties binnen het sociaal netwerk, dan kan de aanwe-

zigheid van een betrouwbaar persoon er toch toe leiden dat men hulp en of steun vraagt aan 

deze persoon. De mening van betekenisvolle sociaal netwerkleden is van belang voor cliën-

ten en hun positieve mening heeft er aan bijgedragen dat cliënten hulp en steun zijn gaan 

vragen.  

Opmerkelijk is dat het belang van de mening van het sociaal netwerk voor de cliënt niet is 

benoemd door de hulpverleners. De focus van de hulpverleners is meer gericht op het pro-

bleem van de cliënt en wie daarbij kan helpen dan op de mening van het sociaal netwerk 

over de situatie. Dit blijkt ook uit het feit dat er weinig circulaire vragen zijn gesteld aan cliën-

Wat zijn volgens cliënten en hulpverleners van Lindenhout, ondanks negatieve in-

vloeden van sociale richtlijnen en attributies, bevorderende elementen op het vra-

gen om hulp/steun, die door de hulpverleners van Lindenhout kunnen worden inge-

zet om de cliënt te ondersteunen in het vragen om hulp/steun aan het sociaal net-

werk en wat zijn belemmeringen?  
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ten, waarin de hulpverlener door te vragen wat belangrijke betrokkenen zouden zeggen over 

dit probleem, het sociaal netwerk indirect bij het gesprek zou kunnen betrekken.   

 

CONCLUSIE 2:  

Bevorderend op het vragen om hulp en steun van de cliënt is, het verkrijgen van ondersteu-

ning van de hulpverlener die vanuit een integrale visie op het sociaal netwerk hulp biedt en 

beschikt over professionele competenties en kennis over invloeden van de sociale richtlijnen 

op zichzelf en de cliënt.     

 

Toelichting: 

Bevorderend op het vragen om hulp en steun van de cliënt, is het wanneer de hulpverlener 

vanuit een integrale visie op het sociaal netwerk met de cliënt in gesprek is over het sociaal 

netwerk en de cliënt niet uitsluitend ziet als hulpvrager, maar ook als hulpgever. Dit sluit ook 

beter aan op de  cliënten die aangeven dat zij zich minder voelen falen wanneer zij zien dat 

een ander ook problemen heeft en zich sterker en blijer voelen wanneer zij anderen helpen.  

De motieven die cliënten aandragen om geen hulp te willen lijken verband te houden met de 

invloed van de sociale richtlijnen. De hulpverleners geven aan dat de sociale richtlijnen in-

vloed hebben op hun overtuigingen en hun werkwijze en dat ze zich daar doorgaans onbe-

wust van zijn. Het draagt bij aan hun handelingsverlegenheid en kan er toe leiden dat het 

gesprek over het sociaal netwerk wordt gestaakt.  

Het is belangrijk dat de hulpverlener zich bewust is van de belemmeringen bij de cliënt om 

hulp en steun te vragen en de invloeden van de sociale richtlijnen en zijn begrip hiervoor en 

dit meeneemt in zijn afweging.  

Daarnaast is van groot belang dat de hulpverlener beschikt over de juiste professionele 

competenties/tools in het gesprek over het sociaal netwerk met de cliënt en succeservarin-

gen heeft opgedaan.  

De vragen die de hulpverlener kan inzetten bij cliënten met vraagverlegenheid, waarbij de 

samenwerkingsrelatie behouden blijft, zijn volgens cliënten en volgens de werkwijze van de 

Flowchart: Circulaire vragen, Copingvragen, 'Stel dat'- vragen, Uitzonderingsvragen, Verbin-

dende vragen en Confronterende vragen. Volgens de werkwijze van de Flowchart kan inge-

val van een zoekerrelatie daaraan worden toegevoegd: Verbredende vragen, explorerende 

Doelvragen, Verdiepende vragen en Lineaire vragen gericht op netwerkverkenning.  

Of de vragen daadwerkelijk leiden tot het vragen om hulp en steun is  niet los te zien van de 

cliënt- en sociale omgevingsfactoren.  

 

CONCLUSIE 3:  

De hulpverlener kan cliëntfactoren,  sociale netwerkfactoren en kennis omtrent invloeden van 

de sociale richtlijnen,  inzetten om cliënten te ondersteunen bij het vragen van hulp en steun 

aan het sociaal netwerk. Dit doet hij met behulp van interventies vanuit een goede samen-

werkingsrelatie met de cliënt.  

 

Toelichting:  

De werkzame elementen, volgens cliënten en hulpverleners, die kunnen worden ingezet 

door de hulpverlener bij vraagverlegenheid van de cliënt zijn interventies gericht op:  

1. Cliëntfactoren:  

-  groei in acceptatie van het probleem door de cliënt  

-  (waar mogelijk ) op het bevorderen van externe attributie bij de cliënt 

-  op het verkrijgen van inzicht in en het bevorderen van bewustzijn bij de cliënt over eerdere   

   positieve ervaringen op het gebied van hulp en steun vragen  

-  groei van vertrouwen in medemensen 
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2. Sociaal netwerkfactoren:  

- Het verkrijgen van inzicht in en het bevorderen van bewustzijn bij de cliënt  op positieve  

 interacties en positieve meningen over hulp vragen in het sociaal netwerk 

- Het verkrijgen van inzicht in en het bevorderen van bewustzijn bij de cliënt over betrouw

 bare relaties in het sociaal netwerk en hoe zij over en weer elkaar helpen en voor elkaar 

 van betekenis zijn.  

3.Sociale richtlijnen:  

- Het verkrijgen van inzicht in en het bevorderen van bewustzijn bij de cliënt over de  

 (positieve) invloed van de sociale richtlijnen op het vragen van hulp vanuit opvoeding en  

 streekgewoonten.  

 

6.2. CONCLUSIES BELEMMERENDE ELEMENTEN 

 

CONCLUSIE 1: 

Volgens cliënten en hulpverleners dragen  sociale richtlijnen bij aan de vraagverlegenheid 

van cliënten, specifiek bij problemen waar men nog mee zit. Dit betreft de sociale richtlijn 

gericht op zelfstandigheid en autonomie, de sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en 

controlebehoud en de sociale richtlijn gericht op wederkerigheid.   

 

Toelichting:  

Opvoedproblemen worden door cliënten en hulpverleners geschaard onder problemen waar 

men nog mee zit. Uit de interviews met hulpverleners en cliënten kan worden geconcludeerd 

dat cliënten de indruk hebben dat ze hun eigen problemen behoren op te lossen en zich voe-

len falen als het niet lukt zelf de problemen op te lossen. Het gevoel van falen dat de cliënt 

hierdoor ervaart wordt versterkt wanneer anderen in hun omgeving dit soort problemen wel 

lijken aan te kunnen (interne attributie). Vanuit de indruk dat men zelf problemen hoort op te 

lossen wil men anderen niet tot last zijn. Men is bang een te groot beroep op de ander te 

doen en die te (over) belasten. Wanneer men wel een beroep doet op de ander dan voelt 

men zich schuldig wanneer men het gevoel heeft onvoldoende terug te kunnen doen. Er 

wordt sterk gehecht aan privacy en men wil voorkomen of controle houden over met wie 

kwetsbare informatie wordt gedeeld omdat men bang is voor afwijzing en oordeel van de 

sociale omgeving. De motieven van de cliënten lijken voort te komen uit de sociale richtlijn 

gericht op zelfstandigheid en autonomie, de sociale richtlijn gericht op wederkerigheid en de 

sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controlebehoud.  

Dat mensen moeilijker hulp zoeken bij intieme problemen die stigmatisering in de hand wer-

ken of persoonlijk falen impliceren blijkt uit diverse onderzoeken (Greenley & Mechanic, 

1975;  Overbeck, 1977; Gross, Fisher, Nadler, Stiglitz & Craig, 1979; Shapiro, 1980, in Ama-

to & Bradshaw, 1985). Amato & Bradshaw (1985) verklaren dit vanuit het feit dat intieme 

problemen dicht liggen bij iemands zelfconcept en dus bedreigend zijn voor diens eigen-

waarde. Wanneer men bang is voor het oordeel van de sociale omgeving, dan vraagt men 

geen hulp omdat men gezichtsverlies kan leiden of bang is om als incompetent te worden 

beschouwd. Dat de sociale richtlijnen invloed hebben op de motivatie en het gedrag van 

mensen wordt onderschreven door Hochschild (1979) die aangeeft dat sociale richtlijnen 

emoties en gedrag aansturen. Cate, Huijts & Kraaykamp (2013) benoemen dat mensen van 

jongsaf leren hoe zij zich behoren te gedragen in het gezin en Lubbers, Jaspers & Ultee 

(2009) geven aan dat mensen ook na de opvoeding van elkaar leren hoe men zich behoort 

te gedragen om 'erbij te horen'. Volgens Cialdini & Goldstein (2004) zijn de sociale richtlijnen 

van fundamenteel belang omdat ze zorgdragen voor 'effectief gedrag' van mensen en het 

bijdraagt aan betekenisvolle relaties en een (groeps)identiteit.  
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CONCLUSIE 2:   

Een combinatie van variabele negatieve cliënt- en of  sociaal netwerkfactoren en de moge-

lijkheid tot het vragen van hulp aan een professional dragen er aan bij dat de cliënt geen hulp 

vraagt aan het sociaal netwerk.  

 

Toelichting:  

Uit de interviews met hulpverleners en cliënten kan worden geconcludeerd  dat negatieve 

cliëntfactoren het vragen om hulp belemmeren. Te weten: interne attributie, eerdere negatie-

ve (jeugd)ervaringen en een teruggetrokken houding ten opzichte van anderen. Verder is het 

van groot belang voor de cliënt aan wie er hulp wordt gevraagd. Negatieve sociaal netwerk-

factoren die het vragen om hulp belemmeren zijn: een slechte kwaliteit van de relatie, nega-

tieve interacties in het sociaal netwerk en een negatieve mening van sociaal netwerkleden 

over het vragen van hulp. De belangrijkste benoemde punten zijn: het gebrek aan aansluiten 

op de behoefte van de cliënt, het niet erkennen of begrijpen van het probleem, het geven van 

een oordeel of negatieve mening of afwijzen c.q. afkeuren van (het gedrag van) de cliënt. 

Ook wanneer het sociaal netwerk door persoonlijke problemen of door woonafstand geen 

hulp kan bieden werkt dit belemmerend op het vragen van hulp.   

Dat cliënten geen hulp vragen wanneer zij negatief oordelen over de beoogde hulpgever 

blijkt ook uit onderzoek van Amato & Bradshaw (1985). Wanneer de cliënt denkt dat de be-

oogde helper niet beschikbaar is, bijvoorbeeld vanwege drukte, niet veel kan doen, er wan-

trouwen is of een eerdere negatieve ervaring heeft, zal hij geen hulp en steun vragen. Men-

sen die vanuit een intern attributiepatroon schaamte of afkeuring ervaren zijn volgens Amato 

& Bradshaw (1985) ook erg gevoelig over de keuze van een passende hulpbron.  

 

CONCLUSIE 3: 

De invloed van de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en autonomie en de sociale 

richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controlebehoud op de hulpverlener, dragen er volgens 

de hulpverleners toe bij dat de hulpverlener het gesprek over het sociaal netwerk staakt als 

hij stuit op vraagverlegenheid van de cliënt.  

 

Toelichting:  

Een belemmerende factor op het vragen om hulp en steun van de cliënt, is het feit dat de 

hulpverlener het gesprek over het sociaal netwerk uiteindelijk staakt bij blijvende weerstand 

van de cliënt uit zorg de samenwerkingsrelatie te verliezen. De hulpverlener hecht veel 

waarde aan de eigen regie en eigen oplossingen van de cliënt en ziet het als respectvol 

handelen om de cliënt ruimte te geven. Bovendien begrijpt hij vanuit een (onbewuste) her-

kenning met gedeelde sociale richtlijnen de argumenten van de cliënt om geen hulp of steun 

te vragen aan het sociaal netwerk.  

Hij gaat twijfelen aan de legitimiteit van zijn handelen en ervaart een ethisch te noemen di-

lemma tussen ruimte geven aan de behoeften en wensen van de cliënt en zijn opdracht tot 

het betrekken van het sociaal netwerk. Dit versterkt de twijfel over de haalbaarheid van het 

gevoerde organisatie- en overheidsbeleid.  

Volgens de hulpverleners versterkt de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid en autono-

mie de indruk die de hulpverlener heeft dat de cliënt het recht heeft om eigen beslissingen te 

nemen. De sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controlebehoud versterkt volgens 
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hen de indruk die de hulpverlener heeft dat de cliënt de vrijheid heeft, recht op privacy en 

behoud van controle over zijn hulptraject.  

De hulpverleners zijn zich niet bewust van de invloed van sociale richtlijnen op hun overtui-

ging en werkwijze, maar geven bij de nabespreking aan de invloed  en de samenhang duide-

lijk te herkennen. Zie ook de toelichting bij conclusie 1 onder belemmerende elementen.  

 

 

CONCLUSIE 4:  

De hulpverleners gaan met hun eenzijdige doelgerichte werkwijze voorbij aan de vraagverle-

genheid van de cliënt.   

 

Toelichting:  

De hulpverleners zijn eenzijdig gericht op het realiseren van steun en hulp vanuit het sociaal 

netwerk en stellen vragen aan de cliënt om deze hulp/steun tot stand te brengen. Bij vraag-

verlegen cliënten leidt dit tot weerstand. De hulpverleners concluderen dat zij met hun een-

zijdige doelgerichte werkwijze voorbij gaan aan belemmeringen die de cliënt heeft om het 

sociaal netwerk te willen of kunnen betrekken.  

De sterke gerichtheid op het realiseren van hulp en steun vanuit het sociaal netwerk heeft 

diverse redenen. Zo is er sprake van een opdracht vanuit de organisatie om het sociaal net-

werk te betrekken. Daarnaast vindt de hulpverlener het betrekken van het sociaal netwerk 

noodzakelijk wanneer hij ziet dat de cliënt overbelast is. Als de hulpverleners daarnaast van-

uit een functionele visie het sociaal netwerk vooral zien als een stut en steunsysteem,  dan 

versterkt dit hun doelgerichte werkwijze.  

De doelgerichte werkwijze blijkt ook uit het feit dat de hulpverleners het meest Lineaire vra-

gen stellen en suggesties doen over mogelijke betrokkenheid van het sociaal netwerk. De 

hulpverleners geven aan dat het hen niet lukt om cliënten te overtuigen en dat men hulp en 

steun vanuit het sociaal netwerk zelf moet willen. Volgens de cliënten sloten deze Lineaire 

vragen en suggesties onvoldoende op hen aan. Ze zijn er niet door aan het nadenken gezet 

en ook hebben de vragen niet geleid tot het vragen om hulp en steun aan het sociaal net-

werk.  

Vanuit de werkwijze van de Flowchart kan worden geconcludeerd dat deze vragen niet pas-

send zijn vanuit het feit dat een vraagverlegen cliënt in de voorbijganger- of zoekerrelatie 

staat ten aanzien van het betrekken van het sociaal netwerk. Alleen de Lineaire vragen die 

zich beperken tot het in kaart brengen van het sociaal netwerk zouden passend kunnen zijn, 

mits de cliënt in de zoekerrelatie verkeerd.     

 

De resultaten leiden tot een herzien Conceptueel kader op de volgende pagina.  
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Herzien Conceptueel kader:  

 

 

 

cliënt vraagt en biedt hulp aan sociaal netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting:  

 

 

 

 

Toelichting:  

Het conceptueel model is gecentreerd rond invloeden van sociale richtlijnen zowel op de 

cliënt, het sociaal netwerk als de hulpverlener. Wanneer gesproken wordt over de sociale 

richtlijnen (SR) dan wordt daarmee gedoeld op de sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid 

en autonomie, de sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controlebehoud en de sociale 

richtlijn gericht op wederkerigheid.  

De cliënt vindt het moeilijk om hulp te vragen en heeft het gevoel dat hij opvoedproblemen 

zelf behoort op te lossen. De cliënt vergelijkt zichzelf met zijn sociale omgeving en heeft de 

indruk dat hij faalt als het niet lukt om zijn probleem op te lossen, terwijl dit andere mensen 

wel lijkt te lukken. Dit wordt interne attributie genoemd. De cliënt voelt zich kwetsbaar en wil 

zijn problemen niet delen met anderen of alleen met mensen die hij vertrouwt en is bang 

voor afwijzing en veroordeling. Omdat de cliënt vindt dat hij zijn probleem zelf moet oplossen 

heeft hij de indruk anderen (ten onrechte) te belasten met zijn probleem wanneer hij hulp zou 

vragen. Dit wordt de angst tot last te zijn genoemd.  

De sociale richtlijn gericht op zelfstandigheid kan de indruk die de cliënt heeft dat hij zijn ei-

gen probleem behoort op te lossen versterken. Ingeval de cliënt het probleem intern attribu-

eert versterkt dat ook het gevoel van falen of schaamte. De sociale richtlijn gericht op vrij-

heid, privacy en controlebehoud kan de behoefte aan privacy versterken. De sociale richtlijn 
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gericht op wederkerigheid kan de waarde die de cliënt hecht aan de balans tussen geven en 

nemen tussen hemzelf en het sociaal netwerk, versterken. Alle drie de sociale richtlijnen 

kunnen hierdoor de angst om een ander tot last te zijn versterken. 

De hulpverlener hecht veel waarde aan de eigen regie van de cliënt en het recht en de vrij-

heid van de cliënt om zelf te beslissen of en wie hij betrekken wil bij het hulptraject. Volgens 

de hulpverleners versterken de sociale richtlijnen de waarde die zij hechten aan autonomie, 

eigen regie, privacy en controlebehoud te weten, de sociale richtlijn gericht op zelfstandig-

heid en autonomie en de sociale richtlijn gericht op vrijheid, privacy en controlebehoud.  

Een integrale visie op het sociaal netwerk van de hulpverlener, succeservaringen en de be-

schikking over professionele competenties, dragen er aan bij dat de hulpverlener in gesprek 

blijft met de cliënt over het sociaal netwerk, ondanks negatieve invloeden van sociale richtlij-

nen en attributies. De hulpverlener ziet het sociaal netwerk als een mogelijkheid voor de cli-

ënt en het sociaal netwerk om over en weer aan elkaar te kunnen geven en van betekenis te 

kunnen zijn, maar is ook een plaats om te plezier te maken en te ontwikkelen. Volgens de 

hulpverleners versterkt de sociale richtlijn gericht op wederkerigheid de waarde die zij hech-

ten aan de balans van geven en nemen waarbij men over en weer aan elkaar geeft.  

Vanuit het belang dat de hulpverlener hecht aan het sociaal netwerk voor de cliënt en suc-

ceservaringen, spant de hulpverlener zich in om toch in gesprek te blijven over het sociaal 

netwerk. Hiervoor heeft hij de beschikking nodig over de juiste professionele competenties.   

Dit houdt in dat hij zicht heeft op belemmerende en bevorderende cliënt- en sociaal netwerk-

factoren, zicht heeft op mogelijke invloeden van de sociale richtlijnen op zichzelf en de cliënt 

en kennis heeft van methodische interventies die kunnen worden ingezet met behoud van de 

samenwerkingsrelatie.  

 

6.3. DISCUSSIE 

Invloeden van sociale richtlijnen 

In dit onderzoek is geconcludeerd dat de sociale richtlijnen een belangrijke invloed lijken te 

hebben op overtuigingen van zowel cliënten als hulpverleners over 'wat men wel en niet be-

hoort te doen'. Dit kan leiden tot belemmeringen bij de cliënten om hulp en steun te vragen 

aan het sociaal netwerk en tot belemmeringen bij de hulpverleners om in gesprek te blijven 

als de cliënt dat niet wil, waarbij de invloed van de sociale richtlijnen des te meer belemme-

rend kan zijn omdat het een onbewust proces betreft (Cialdini & Goldstein (2004).    

Dit onderzoek is gebaseerd op breed wetenschappelijk onderzoek dat uitgaat van socialisa-

tieprocessen en het bestaan van invloeden van groepsregels op mensen. Tot die groep we-

tenschappers behoren bijvoorbeeld Hochschild (1979), Cialdini & Goldstein (2004), Linders 

(2010) en Janssen (2014). 

Er zijn echter ook wetenschappers zoals bijvoorbeeld Bell & Cox (2015) die vinden dat er 

onvoldoende causaal verband bestaat om aan te tonen dat sociale richtlijnen de oorzaak 

vormen van gedrag. Het zou volgens hen net zo goed omgekeerd kunnen zijn of er zou een 

andere oorzaak onder het gedrag kunnen liggen. Een alternatieve verklaring voor de gevon-

den bevindingen kan dan in geval van de hulpverleners zijn, dat zij ook waarde hechten aan 

de eigen regie van de cliënt en bij weerstand dilemma's ervaren als er geen onderliggende 

invloed is van de sociale richtlijnen. Het zou kunnen dat de hulpverleners door de aangebo-

den informatie in de focusgroepbijeenkomst en meegenomen in de groepsdynamiek geen 

alternatieve oorzaken meer hebben kunnen bedenken voor zowel de belemmeringen van 

cliënten als voor zichzelf.   

Toch blijft in dat geval de vraag onbeantwoord hoe het komt dat cliënten zichzelf een norm 

lijken te stellen en opmerkingen maken als: 'je hoort je vuile was niet buiten te hangen', je 
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hoort je eigen problemen op te lossen' en dit koppelen aan de angst voor afwijzing en oor-

deel van hun sociale omgeving. Want van wie hoort dat dan wel of niet?  

Voor de werkwijze van hulpverleners is het meest van belang dat zij zich bewust zijn van de 

motieven, gedachten over hulp vragen, verwachtingen die in de sociale omgeving bestaan of 

eisen die cliënten aan zichzelf stellen (bijvoorbeeld zelf oplossen). En daarnaast dat zij zich 

bewust zijn van de eigen motieven, gedachten en aannames die leiden tot hun handelswijze. 

Het concept van de sociale richtlijnen biedt hulpverleners een kader om daar meer zicht op 

te krijgen.  

 

Beperkingen van het onderzoek:  

Validiteit:  

Van invloed op de validiteit van het onderzoek is het feit dat de dataverzameling heeft 

plaatshad met de originele onderzoeksvraag en de data analyse heeft plaatsgevonden met 

de aangepaste onderzoeksvraag. Omdat de interviewinstrumenten zijn opgesteld aan de 

hand van de indicatoren in plaats van de (brede) onderzoeksvragen, heeft dit toch geleid tot 

relevante en rijke informatie die benut kon worden voor de analyse van de nieuwe versie 

onderzoeksvragen.  

Op advies van de beoordelaar zijn onderzoeksvragen twee keer aangepast. Dit had met na-

me te maken met de moeite om passende vragen te formuleren voor een kwalitatief, be-

schrijvend onderzoek, waarin de sociale richtlijnen en attributies een rol spelen en gezocht 

wordt naar wat bevorderend werkt op het vragen van hulp door de cliënt.   

In de data is veel informatie naar voren gekomen over wat bevorderend en wat belemme-

rend werkt op het vragen om hulp van de cliënt. Dat maakt dat er in zijn totaliteit toch sprake 

is van voldoende validiteit van de data om conclusies te kunnen trekken uit de analyse.  

De onderzoeksinstrumenten hadden ondanks dat ze gebaseerd zijn op de indicatoren moge-

lijk door de meer gespecificeerde deelvragen nog meer gericht kunnen worden op de onder-

werpen en daarbij mogelijk nog andere informatie kunnen opleveren.  Met name bij de cliën-

ten had dan mogelijk een directere koppeling tussen de invloeden van sociale richtlijnen en 

hun uitspraken gemaakt kunnen worden.  

Daar staat tegenover dat de onderzoeksinstrumenten, codebomen en de analyseprocedure 

in nauwe samenwerking is verlopen met klankbordgroep, projectgroep, praktijkbegeleiders 

en de projectgroep MSW van de Han wat heeft bijgedragen aan de kwaliteit en validiteit van 

de instrumenten.    

 

Betrouwbaarheid 

Het voordeel van kwalitatief onderzoek in de vorm van casestudy is de diepgaandheid. Het 

nadeel is echter dat er sprake is van weinig kwantiteit. De uitspraken leggen verbanden bloot 

tussen variabelen en geven meer inzicht in hoe zaken werken. Echter, het betreft de mening 

van een beperkt aantal respondenten (Robson, 2011).  

Een ander nadeel voor de betrouwbaarheid is dat er niet is gekozen voor observaties of vi-

deoregistraties maar voor interviews bij zowel de cliënten als de hulpverleners. Hiervoor  

is bewust gekozen omdat het praten over het sociaal netwerk in de werkwijze een onderdeel 

vormt van het gesprek en ook niet elk gesprek aan bod hoeft te komen. Echter, het is bekend 

dat er altijd sprake is van vervorming van de werkelijkheid, wanneer er achteraf gereflecteerd 

wordt op het handelen. Voor wat betreft de vraagstelling van de hulpverleners is getracht dit 

tekort te ondervangen middels triangulatie via de cliënten. Echter, omdat de cliënten zich 

relatief weinig herinnerden van de gestelde vragen en interventies door de hulpverlener heeft 

dit slechts beperkte kennis opgeleverd. Ook is getracht het geheugen van hulpverleners en 
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cliënten te versterken door hen zo precies mogelijk te laten beschrijven in welke situatie het 

gesprek plaatsvond (plaats, tijd, houding, reacties).    

Daarnaast is om die reden gebruik gemaakt van de STARR model (Reekers, 2004) bij de 

hulpverleners waarbij is doorgevraagd op concreet handelen.  

Om de betrouwbaarheid van de informatie en de analyse te verhogen is ervoor gekozen om 

onderbelichtte thema’s en onderlinge verbanden te bespreken in de later gehouden focus-

groepbijeenkomst. Daarbij is gebruik gemaakt van groepsdynamica waarbij volgens Robson 

(2011) de belangrijkste onderwerpen aan de orde worden gesteld door de groep. De werk-

zaamheid hiervan bleek onder andere uit het feit dat men concludeerde te doelgericht te 

werken, terwijl geen enkele individuele hulpverlener dit had benoemd tijdens de interviews.  

Ook is de betrouwbaarheid van de informatie verhoogd door conclusies over de invloed van 

de sociale richtlijnen op de werkwijze en visie op de cliënt, voor te leggen aan elke geïnter-

viewde hulpverlener, om zo onderbouwd verbanden te kunnen leggen 

 

Generaliseerbaarheid:  

De onderzoekspopulatie van het onderzoek is beperkt tot hulpverleners en cliënten van Lin-

denhout. De conclusies zijn generaliseerbaar binnen Lindenhout, daar waar de kernproble-

matiek vraagverlegenheid betreft. Zowel de geïnterviewde hulpverleners als de geïnterview-

de cliënten vormen een afspiegeling van hun doelgroep.  

De generaliseerbaarheid van het onderzoek buiten Lindenhout is beperkt.  

Van invloed op de uitkomsten van het onderzoek is de methodische werkwijze van de hulp-

verleners en de cultuur binnen Lindenhout. In andere organisaties wordt mogelijk een andere 

werkwijze gevolgd, spelen andere belangen een rol wat kan leiden tot een andere belevenis 

en werkwijze van hulpverleners.   

Ook is van invloed op de uitkomsten van het onderzoek het feit dat er bij alle cliënten sprake 

is van opvoedproblematiek. Het is denkbaar dat cliënten met een andere of extern verklaar-

bare problematiek zich mogelijk minder herkennen in vraagverlegenheid met betrekking tot 

het sociaal netwerk.  
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7. AANBEVELINGEN:  

Uit de conclusies van dit onderzoek komen een aantal aanbevelingen voort. In willekeurige 

volgorde zijn de aanbevelingen als volgt: 

 

AANBEVELING 1: Aanvullende bijscholing van de hulpverleners en gedragsdeskundigen ge-

richt op kennis van bevorderende en belemmerende factoren op het vragen om hulp/steun 

voor de cliënten aan het sociaal netwerk.  

 

Toelichting:  

Uit de conclusies blijkt dat hulpverleners zich onvoldoende bewust zijn van de belemmerin-

gen bij de cliënt om hulp/steun te vragen aan het sociaal netwerk. Daarom is het van belang 

dat de hulpverleners kennis opdoen over bevorderende en belemmerende cliënt- en sociale 

netwerkfactoren. De hulpverleners moeten zich meer bewust worden van het belang dat de 

cliënt hecht aan de mening van sociaal netwerkleden en dat de betrokkenheid van betrouw-

bare personen het vragen om hulp/steun kan bevorderen. Zelfs ingeval de cliënt  negatieve 

(eerdere) ervaringen heeft of er daarnaast sprake is van verstoorde relaties.  

Doordat de hulpverleners vooral focussen op het probleem van de cliënt en op het realiseren 

van oplossingen met behulp van het sociaal netwerk, ontstaat er bij de vraagverlegen cliënt 

weerstand. Alle cliënten geven aan dat ze het liefst problemen zelf oplossen, dit wordt nog 

versterkt wanneer het gaat om problemen die men nog niet heeft geaccepteerd.  

Het concept van de sociale richtlijnen en mogelijke (negatieve) invloeden op de cliënt kan 

hulpverleners zicht geven op de inzet van interventies zodat zij in gesprek kunnen blijven 

over het sociaal netwerk met vraagverlegen cliënten met behoud van de samenwerkingsrela-

tie. Het is van belang dat de gedragsdeskundigen hierin worden meegenomen, zodat zij de 

hulpverleners in de vernieuwde werkwijze kunnen ondersteunen.  

 

AANBEVELING 2 : Aanvullende bijscholing van de hulpverleners en gedragsdeskundigen 

gericht op het bevorderen van bewustzijn over de eigen overtuigingen en visie op de cliënt 

en het sociaal netwerk 

 

Toelichting:  

De hulpverleners zijn zich onvoldoende bewust van de eigen belemmeringen om met de 

vraagverlegen cliënt in gesprek te blijven. Dit leidt er toe dat gesprekken over het sociaal 

netwerk worden gestaakt. Daarbij zijn twee factoren van belang. Ten eerste bewustwording 

van de invloeden van de sociale richtlijnen op de eigen werkwijze. Ten tweede de bewust-

wording van de eigen visie op de cliënt en het sociaal netwerk. Doordat hulpverleners het 

sociaal netwerk vooral willen inzetten als oplossing voor de overbelastheid van de cliënt, 

vergroot dit het dilemma voor de hulpverlener bij weerstand van de cliënt. De hulpverlener 

heeft immers de overtuiging dat de cliënt eigenaar is van zijn eigen probleem en eigen op-

lossingen zou moeten mogen aandragen.   

De bewustwording van de eigen visie moet er toe leiden dat het sociaal netwerk niet eenzij-

dig  wordt gezien als hulpbron die kan worden ingezet om hulp en steun te realiseren, maar 

als een groep mensen die meer voor elkaar betekenen dan het over en weer bieden van 

hulp en steun en ook ieder eigen belangen, mogelijkheden en beperkingen hebben. Door 

daarnaast in te steken op de betekenis die de cliënt heeft voor anderen in het sociaal net-

werk, wordt tevens ingestoken op gezonde krachten van de cliënt. Het feit dat mensen hun 

eigenwaarde behouden als zij in staat gesteld worden aan anderen te geven blijkt ook uit 

recent Nederlands onderzoek van Alvarez & Leeuwen (2015). Vanuit de integrale visie op 
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het sociaal netwerk kan dan in het gesprek over willekeurig welk onderwerp (financiën, hulp-

traject, kinderen, werk, ziekte etc.) ook besproken worden wat de mening daarover is van 

belangrijke sociaal netwerkleden. 

Het is van belang dat de gedragsdeskundigen worden meegenomen in deskundigheidsbe-

vordering, zodat zij de hulpverleners in de vernieuwde werkwijze kunnen ondersteunen.  

 

AANBEVELING 3: Aanvullende bijscholing van de hulpverleners  en gedragsdeskundigen 

gericht op het versterken van de professionele competenties  in de methodische aanpak van 

cliënten met vraagverlegenheid.  

 

Toelichting:  

De hulpverleners gaan met hun doelgerichte benadering voorbij aan de belemmeringen die 

cliënten hebben om hulp/steun te vragen aan het sociaal netwerk. Uit de conclusies blijkt dat 

hulpverleners volgens de werkwijze van de Flowchart methodisch zouden kunnen doorvra-

gen en zo in gesprek blijven over het sociaal netwerk met behoud van de samenwerkingsre-

latie. Ook is opvallend dat de hulpverleners relatief weinig Oplossingsgerichte vragen stellen. 

Extra training in de Oplossingsgerichte manier van werken en vragen stellen met betrekking 

tot het sociaal netwerk betrekken is daarom het advies. Het is van belang dat de gedrags-

deskundigen hierin worden meegenomen, zodat zij de hulpverleners in de vernieuwde werk-

wijze kunnen ondersteunen.  

 

AANBEVELING 4:  Verfijning van de werkwijze binnen Lindenhout voor de ambulant hulpver-

leners gericht op het betrekken van het sociaal netwerk bij het hulptraject, die afgestemd is 

op cliënten met vraagverlegenheid.  

 

Toelichting:  

Het onderzoek heeft kennis opgeleverd over vraagverlegenheid van cliënten en handelings-

verlegenheid van hulpverleners en biedt een verklaring voor het feit dat het sociaal netwerk 

nog zo weinig betrokken wordt. Daarom is het advies dat er een verfijning plaatsvindt in de 

werkwijze voor de ambulant hulpverlener van Lindenhout en dat dit wordt ondersteund en 

gefaciliteerd in beleid, formats, en deskundigheidsbevordering van werknemers. Het is daar-

bij van belang dat het betrekken van het sociaal netwerk niet meer wordt opgevat als een 

actie, maar als een proces dat geïntegreerd wordt in alle onderwerpen die besproken worden 

in het hulptraject en waarbij het tempo van cliënten wordt gevolgd.  

Het advies is om de 3 benoemde scholingsadviezen aan te bieden aan hulpverleners en 

practiceleaders door middel van een training dat zich richt op de 3 benoemde deelgebieden. 

Daarnaast is het van belang dat de nieuwe werkwijze wordt geborgd in de reflectieve prak-

tijk.   

 

Een ander advies is gericht op het feit dat het denken en de visie op het sociaal netwerk 

wordt beïnvloed door taal. Binnen Lindenhout wordt gesproken over: hulpbronnen inzetten, 

oplossingen vinden, de cliënt moet zicht krijgen op eigen hulpbronnen et cetera. Deze formu-

lering draagt bij aan een functionele visie op het sociaal netwerk waarbij het sociaal netwerk 

uitsluitend wordt gezien als een stut en steunsysteem en vergroot de kans op een eenzijdig 

doelgerichte benadering van de vraagverlegen cliënt. Dit kan de vraagverlegenheid van cli-

ënten vergroten. Het advies aan Lindenhout is dat er alternatieve taal wordt ontwikkeld over 

de cliënt en zijn sociaal netwerk,  waarbij blijk wordt gegeven van een integrale visie. En dat 

dit wordt geïntegreerd in de werkwijze, website, folders, kortom de cultuur en benaderings-

wijze die Lindenhout kenmerkt.  
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BIJLAGE 2 

INTERVIEWVRAGEN HULPVERLENERS:  

 
Deelvraag 2:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Inleiding: Yvonne/Ik heb je al verteld dat dit onderzoek gaat over een kwestie waar we als hulpverle-
ners tegen aan lopen: het betrekken van het sociaal netwerk. Vanuit Lindenhout hebben we de op-
dracht om veel vaker het sociaal netwerk te betrekken, maar in de praktijk is dat nog niet zo simpel om 
allerlei redenen.  
Met jou wil ik graag terugkijken op hoe jij over het sociaal netwerk gepraat hebt met jouw gezin. Daar-
bij zal ik goed doorvragen in de hoop met jou meer te ontdekken over dat wat heeft gewerkt. We doen 
dit aan de hand van een bepaald model, het zogenoemde STARR model (Reekers, 2004) , dat ik je  
zo meteen zal uitleggen.  
Dit interview duurt een uur. Het wordt volledig uitgetypt om daarna de interviews met elkaar te kunnen 
gaan vergelijken.  
 
De resultaten worden teruggekoppeld in een focusgroepsessie met jou en de andere deelnemers 
(hulpverleners) om te zien wat er van herkend wordt en tegelijkertijd te kijken of we nog meer de vin-
ger er achter kunnen krijgen over dat wat werkt.  
 
 
Deelvraag B.  

1. Hoe tevreden ben je over je eigen handelen met betrekking tot het leggen, herstellen of ver-
sterken  van verbindingen tussen de cliënt en zijn sociale netwerk?  

 

0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5  
 
(5 = heel tevreden, 1 = heel ontevreden).  

 

Wat zou maken dat je een punt hoger komt?  (Bij een score van 5: wat heb je concreet gedaan) 

 
 
Deelvraag A.  

A. Wat vind je als hulpverlener de gewenste rol van het sociaal netwerk bij het hulpverleningstra-
ject? 

 
 
Starrmodel (Reekers, 2004.): Ik wil inzicht krijgen in wat hulpverleners doen om vraagverlegenheid bij 

cliënten te verminderen. Het is fijn als dit leidt tot betrokkenheid van het sociaal netwerk bij de hulp, 

maar ook als de onderlinge band tussen betrokkenen versterkt wordt, wordt bijgedragen aan het ver-

minderen van de vraagverlegenheid van de cliënt.  

 

Situatie Taak Actie Resultaat Reflectie 

Vertel eens hoe je in dit 

gezin gepraat en door-

gevraagd hebt over het 

sociaal netwerk en 

Wat wilde je 

bereiken bij 

de cliënt mbt 

ondersteu-

Visualiseren:  

Op welke plaats heb je ge-

sproken over dit onderwerp?  

Waar zat je? Waar de cli-

Welk effect had 

dit?  

 

En wat nog 

Wat heb je ont-

dekt over dat 

wat werkt?  

 

A. Wat vindt de hulpverlener de gewenste rol van het sociaal netwerk bij het hulpver-

leningstraject?  
 

B. Wat zijn werkzame elementen in de huidige werkwijze en wat zijn houdingsaspec-

ten die de ambulant hulpverlener nu inzet om vraagverlegenheid van gezinnen met 

betrekking tot hun sociale netwerk te verminderen.  
 



Ik Los Het Zelf Op   |   03-02-2016  |   Yvonne Bloemendaal   94 

geprobeerd hebt be-

kenden te betrekken bij 

de hulp/de cliënt.  

 

 

ning vanuit 

het sociaal 

netwerk? 

(is er in het 

antwoord 

onderscheid 

tussen wat de 

hlvl wil en de 

cliënt wilde) 

 

ent(en)? 

Hoe was je houding?  

Hoe lang stond je stil bij dit 

onderwerp?  

 

In welke fase vd hulpverle-

ning heb je gesproken over 

het betrekken van het net-

werk? (voorbijgan-

ger/zoeker/koper/co expert) 

 

Welk moment, welke mo-

menten heb je benut om te 

praten over het betrekken van 

betrokkenen? 

 

Hoe heb je dit gedaan?    

1. Concrete vraagstelling 

2. timing 

3. houding/non verbaal gedrag 

4. plaats van gesprek 

 

Denk aan:  

toon, pos. labelen, spiegelen 

etc., benutten van momenten 

zoals het zien van een uitno-

digingskaartje, foto’s, bezoe-

kers, verhalen.   

meer?  

 

Wat merkte je 

nog meer aan 

haar hou-

ding/gedrag?  

 

Wat zou je een 

volgende keer 

anders hebben 

gedaan of ge-

vraagd? 

  

Concreet: 

vraagstelling, 

timing, houding, 

onderwerpkeu-

ze, fase van de 

hulpverlening 

etc.  

 

 

 

Vraag evt. door op:  sociale normen, angst tot last te zijn, voldoen aan verwachtingen in de omgeving etc., zich-

zelf vergelijken met soc. omgeving.   

Situatie Taak:  Actie Resultaat Reflectie: 

Waren er rede-

nen/belemmeringen 

voor de cliënt om fami-

lie/bekenden te betrek-

ken bij de hulp? 

 

Kun je daarvan een 

voorbeeld vertellen?  

 

Wat wilde je 

bereiken?  

In welke fase vd hulpverle-

ning heb je gesproken over 

het betrekken van het net-

werk? (voorbijgan-

ger/zoeker/koper/co expert) 

 

Welk moment, welke mo-

menten heb je benut om te 

praten over het betrekken van 

betrokkenen? 

 

Hoe heb je dit gedaan?    

1. Concrete vraagstelling 

2. timing 

3. houding/non verbaal gedrag 

4. plaats van gesprek 

 

Denk aan:  

toon, pos. labelen, spiegelen 

etc., benutten van momenten 

zoals het zien van een uitno-

digingskaartje, foto’s, bezoe-

kers, verhalen.   

Welk effect had 

dit?  

 

Is het gelukt om 

belemmeringen 

weg te nemen of 

de cliënt na te 

laten gaan den-

ken over het 

betrekken van 

fami-

lie/bekenden op 

enigerlei wijze?  

 

En wat nog 

meer?  

 

Wat merkte je 

nog meer aan 

haar hou-

ding/gedrag 

Wat heb je ont-

dekt over dat 

wat werkt?  

 

Wat zou je een 

volgende keer 

anders hebben 

gedaan of ge-

vraagd?  

 

Concreet: 

vraagstelling, 

timing, houding, 

onderwerpkeu-

ze, fase van de 

hulpverlening etc 

Was er een situa-

tie/onderwerp waarin 

het gesprek over het 

betrekken van het soci-

aal netwerk prettig 

verliep? Kun je hier een 

Wat wilde je 

bereiken?  

Welk moment, welke mo-

menten heb je benut om te 

praten over het betrekken van 

betrokkenen? 

 

Hoe heb je dit gedaan?    

Welk effect had 

dit?  

 

En wat nog 

meer?  

 

Wat heb je ont-

dekt over dat 

wat werkt?  

 

Wat zou je een 

volgende keer 



Ik Los Het Zelf Op   |   03-02-2016  |   Yvonne Bloemendaal   95 

voorbeeld van geven?  

 

1. Concrete vraagstelling 

2. timing 

3. houding/non verbaal gedrag 

4. plaats van gesprek 

 

Denk aan:  

toon, pos. labelen, spiegelen 

etc., benutten van momenten 

zoals het zien van een uitno-

digingskaartje, foto’s, bezoe-

kers, verhalen.   

 

Wat werd er nog 

meer gezegd?  

 

Wat merkte je 

nog meer aan 

haar hou-

ding/gedrag 

anders hebben 

gedaan of ge-

vraagd?  

 

Concreet: 

vraagstelling, 

timing, houding, 

onderwerpkeu-

ze, fase van de 

hulpverlening etc 

Vraag evt door op: verschil tussen materiële hulp en immateriële hulp, sociale normen, angst tot last te zijn, vol-

doen aan verwachtingen in de omgeving etc., zichzelf vergelijken met soc. omgeving.  

Waren er  rede-

nen/belemmeringen 

voor jou als hulpverle-

ner om niet verder te 

praten/vragen over het 

sociaal netwerk? 

 

 Kun je hier een voor-

beeld van geven?  

Wat wilde je 

bereiken bij 

het gezin 

 (door het er 

niet over te 

hebben/te 

laten rusten) 

Op welk moment in het traject 

was dit?  

 

Waar heb je toen op ingesto-

ken?  

 

Hoe heb je dat gedaan?  

 

Hoe heb je dit gedaan?    

1. Concrete vraagstelling 

2. timing 

3. houding/non verbaal gedrag 

4. plaats van gesprek 

 

Denk aan:  

toon, pos. labelen, spiegelen 

etc., benutten van momenten 

zoals het zien van een uitno-

digingskaartje, foto’s, bezoe-

kers, verhalen.   

 

Welk effect had 

dit?  

 

En wat nog 

meer?  

 

Wat merkte je 

nog meer aan 

haar hou-

ding/gedrag 

Wat heb je ont-

dekt over dat 

wat werkt?  

 

Wat zou je een 

volgende keer 

anders hebben 

gedaan of ge-

vraagd? 

  

Concreet: 

vraagstelling, 

timing, houding, 

onderwerpkeu-

ze, fase van de 

hulpverlening etc 

 

Tot slot:  

Heeft de hulpverlener nog tips voor de werkgever/het beleid om gemakkelijker over dit onderwerp in 

gesprek te komen?  

En welke zaken (gefaciliteerd vanuit de werkgever) hebben dit tot nu toe vergemakkelijkt?   
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Bijlage 3 

INTERVIEW CLIËNT:  

De volgende vraag moet na het interview beantwoord kunnen worden:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding van het interview:  

Bedankt dat ik hier mag zijn en dat u wilt 
meewerken aan dit onderzoek.  
 
Waarom dit onderzoek?  
Hulpverleners zijn tijdelijk in je leven. Dat 
kan prettig zijn en soms ook lastig. Op 
wie kun je terugvallen?  Wie kan met je 
meedenken/steunen als je hulpverlener 
er niet is. Of juist voor wie kun jij wat 
betekenen?  Daarom praat je hulpverle-
ner met jou over je familie en bekenden.   

 
In dit onderzoek willen we er achter ko-
men hoe en waarover gepraat is tussen 
jou en je hulpverlener over hulp en steun 
van familie, vrienden en bekenden om je 
heen. Wat was prettig, wat niet prettig, 
wat heeft je aan het denken gezet of 
geholpen?  
 
Het interview duurt een uur en wordt 
opgenomen waar je al telefonisch toe-
stemming voor hebt gegeven.  Heeft u 
nog vragen voor we gaan beginnen?  
 
Toestemmingsformulier laten onderteke-
nen.  

 

1. Stelling  

Een mens voelt zich sterker als hij gesteund wordt door zijn familie/vrienden of bekenden. 

Daarom moeten familie, vrienden of bekenden altijd betrokken worden bij het hulptraject om 

mee te denken over oplossingen.  

 

0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5  

(5 = helemaal mee eens, 1 = helemaal mee oneens).  
 

2. Als de hulpverlener vraagt wie van mijn bekenden of familieleden mij zou kunnen hel-

pen of steunen dan denk ik:   

0 Helpt mij dat om te bedenken wie ik kan vragen (er is geen vraagverlegenheid) 

0 dan heb ik het gevoel dat ik faal. (er kan sprake zijn van interne attributie) 

0 Vind ik dat familie, vrienden of bekenden zich niet met mijn zaken moeten bemoeien. (er kan 

sprake zijn van de norm tot privacy) 

0 Wil ik de ander niet  lastig vallen met mijn problemen (er kan sprake zijn van angst de ander 

tot last te zijn) 

0 Wil ik het zelf kunnen oplossen (er kan sprake zijn van de norm tot zelfstandigheid) 

0 Dan moet ik iets terug doen (er kan sprake zijn van de norm tot wederkerigheid) 

0 Iets anders namelijk, ……………………….. 
 

 

  

A. Wat vindt de cliënt de gewenste rol van het sociaal 

netwerk bij het hulpverleningstraject?  
 

B. Wat heeft de cliënt nodig van de hulpverlener om 

betrokkenheid van zijn sociaal netwerk te realiseren?  
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1Antwoord: 2Client: vraag bij elke vraag hoe daar-

over het gesprek ontstond met de hulp-

verlener (betrek kolom 3).  

3. Werkwijze hulpverlener:  
 

…dan helpt mij 

dat om te be-

denken wie ik 

kan vragen… 

 

 

En zo hetzelfde 

voor de andere 

antwoorden.  

Hulp/steun  vragen:  

Hoe denk je over hulp vragen?  

Hoe wordt er in jouw familie gedacht 

over hulp/steun vragen aan elkaar?   

Hoe zou je familie/vriendenkring jou zien 

als je vaker hulp/steun zou zoeken.  

Hoe zou je jezelf dan zien? (of hoe kijk 

je aan tegen mensen die hulp/steun 

vragen?)  

 

Hulp/ steun bieden:  

Zijn er momenten dat je zelf hulp of 

steun biedt aan anderen? Wanneer, bij 

wat, hoe vaak etc.  

Hoe beviel dat, wat maakte dat het wel 

of niet beviel?   

Krijg je ook hulp terug?  

Maakt het uit hoe snel dat gebeurd of 

mag dat bijv. ook jaren later gebeuren?  

 

Kwaliteit vd relatie mbt wel/niet hulp 

of steun vragen:  

Wat betekent de kwaliteit van de relatie 

voor het vragen of geven van hulp/ welk 

type hulp.  

Zijn er onderwerpen waarbij je wel hulp 

of steun ontvangt.  

Wie helpt meestal? 

Fam/buren/vrienden? 

 

Samen oplossen van problemen:  

Los je wel eens samen met anderen iets 

op?  

Wat maakt het verschil met dit onder-

werp (waarop je geen hulp wilde vra-

gen)?  

 

Randvoorwaarden voor vragen van 

hulp:  

Waar hangt het wel/niet hulp of steun 

vragen vanaf?   

En wat voor soort hulp? (materi-

eel/immateriele hulp) 

Is het een gemakkelijker dan het ander? 

Hoe heeft de hulpvrager hier met jou over door-

gevraagd/gepraat?  

Hoe beviel dat? Wat maakte dat het wel of niet 

beviel? Wat was het resultaat?  

 

Welke vraag of opmerking van de hulpverlener 

hielp jou om  erover na te gaan denken?  

 

Maakte het nog verschil voor je op welk mo-

ment, toon, houding er vragen gesteld werden 

over je netwerk? Vind je het een onderwerp 

waar een hulpverlener zich mee mag bemoei-

en? 

 

 

Heeft het gesprek over betrokkenheid van be-

kenden/familie je wat opgeleverd?  

Zo nee, wat had je hulpverlener anders of nog 

meer kunnen doen?  

Zo ja: Wat heeft het je opgeleverd/wat heb je er 

mee gedaan?  

 

(als vertrouwensrelatie met hlvl het grootste 

belang is: dan: wat was het moment dat je je 

hlvl begon te vertrouwen? Wat deed ze toen, 

wat zei ze, in welke situatie?  

 

Gebruikte middelen: formulier (net-

werk/genogram/ecogram) 

Praten, duplopoppetjes, tekenen etc.  
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OPZET VAN DE INTERVIEWS       BIJLAGE 4 

Er worden 16 interviews gehouden. 8 met hulpverleners en 8 met hun cliënten.  

Ik hou 8 interviews en mijn collega Peter Hoekstra
6
 houdt er 8.  

 

We interviewen eerst de cliënt gedurende een uur. En daarna de hulpverlener een uur.  

Ik heb telefonisch de cliënten al een korte uitleg gegeven toen ik om hun medewerking vroeg en ook toen al toe-

stemming gevraagd voor het opnemen van het interview met de voicerecorder.   

Bij de start van het interview begin ik met de inleiding, beschreven in de interviewguide.  

Ik voeg daar nog aan toe dat de verwerking van het interview anoniem is en dat de verstrekte gegevens niet be-

sproken zullen worden met hun hulpverlener.  

Daarna laat ik ze het toestemmingsformulier invullen. De voicerecorder zet ik aan zodra ik start met de inleiding.  

Na het interview vraag ik of en hoe de cliënten op de hoogte willen worden gebracht van de uitkomsten van het 

onderzoek.  

 

Cliënt:  
Formulier met vragen voor de cliënt Dit papier leg ik aan de cliënten voor dubbelgevouwen, 

zodat ze de antwoordopties van 2 pas zien als ik het pa-

pier omdraai.  

Opmerking bij vraag 2. Ik laat ze eerst zelf een antwoord 

geven en indien nodig, draai ik het vel om en laat ze kie-

zen uit de antwoordmogelijkheden.  

 

Interviewguide voor de interviewer We bevragen cliënten over hoe zij denken over de betrok-

kenheid van hun sociaal netwerk en hoe zij daarover ge-

praat hebben met hun hulpverlener. We zijn met name op 

zoek naar wat daarin wel/niet werkte voor de cliënt.  

Toestemmingsformulier Dit laten we ondertekenen voor de start van het interview.  

 

We interviewen de hulpverlener een uur. Dit wordt gepland na het spreken van de cliënt.  

Bij de hulpverlener wordt zo goed mogelijk doorgevraagd over wat werkte in die casus. Echter ook andere good 

practices mogen aan bod komen.  

Bij het begin start ik met de inleiding, beschreven in de interviewguide. Ik voeg daaraan toe dat de verwerking van 

het interview anoniem is en vraag hen het toestemmingsformulier te ondertekenen.  

De voicerecorder zet ik aan zodra ik start met de inleiding. De hulpverleners wisten al via mail en telefonisch 

contact dat het interview wordt opgenomen met voicerecorder en hebben daar hun toestemming al voor gegeven.  

Na het interview benoem ik dat de focusgroepbijeenkomst nog volgt met de resultaten en in de hoop aan de hand 

daarvan nog meer spits te krijgen wat wel/niet werkt.  

 

Hulpverlener:  
Formulier met vragen voor de hulpverlener Dit formulier leg ik voor aan de hulpverlener, dubbelge-

vouwen. Zodat we het eerst kunnen hebben over vraag 1 

en daarna over vraag 2.  

 

Interviewguide voor de interviewer We interviewen aan de hand van het STARR model 

(Reekers, 2004) om zo concreet mogelijk door te vragen 

en te ontdekken wat heeft gewerkt in de aanpak van de 

hulpverlener. Waren dat vragen, was dat houding/timing, 

gelegenheid benutten etc. of heeft de hulpverlener al iets 

gedaan zonder dat hij het in de gaten had in het beïnvloe-

den van de oorzaken om vraagverlegenheid te verminde-

ren.  

Toestemmingsformulier Ook de hulpverlener laten we een toestemmingsformulier 

invullen.  

 

 

                                                      
6
 Gefingeerde naam 
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BIJLAGE 5 

 

TOESTEMMINGSVERKLARING CLIËNT 

 

 

Hierbij geef ik aan dat ik op de hoogte ben dat:  

- Het interview wordt opgenomen met een voicerecorder  

- De besproken informatie anoniem verwerkt wordt  

 

Ik geef toestemming dat de informatie uit het interview gebruikt mag worden voor het onderzoek naar 

Sociaal Netwerk betrekken bij de hulp.  

 

 

Ik wil graag wel/niet op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van het onderzoek.  

 

 

 

Naam:         Handtekening:  

Plaats:  

Datum: 

 

 

 

TOESTEMMINGSVERKLARING HULPVERLENER 

 

 

Hierbij geef ik aan dat ik op de hoogte ben dat:  

- Het interview wordt opgenomen met een voicerecorder  

- De besproken informatie anoniem verwerkt wordt  

 

Ik geef toestemming dat de informatie uit het interview gebruikt mag worden voor het onderzoek naar 

Sociaal Netwerk betrekken bij de hulp.  

 

 

Ik wil graag wel/niet op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van het onderzoek.  

 

 

Naam:         Handtekening:  

Plaats:  

Datum: 
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BIJLAGE 6 

 
Hoi Collega,  
 
Ik ben jullie collega uit de regio xxx en doe voor mijn opleiding Master Social Work onderzoek naar een pro-
bleem waar we met elkaar tegen aan lopen. Dat is geworden: het betrekken van het sociaal netwerk bij de 
hulpverlening. 
  
Wie kunnen er mee doen? 

-          Hulpverleners die werken bij Lindenhout en cliënten hebben die een AG of IOG traject hebben. 

Spoedzorg, PMTO, Ouderschap Blijft, pleegzorg, alleen AI taken,  laat ik buiten beschouwing in dit onderzoek. 

 Waar zijn we naar op zoek?  

In het onderzoek zijn we op zoek naar de factoren die jullie hebben ontdekt en/of toepassen in de praktijk. Wat 
werkt er goed als het gaat om het betrokken krijgen van het sociaal netwerk bij de hulp? 
En ook, wat zou volgens cliënten de rol van het sociaal netwerk moeten zijn bij de hulp, wat hen belemmert om 
dit te betrekken en hoe je als  hulpverlener hen daarbij een stapje verder kan helpen en hebt geholpen.   
  
Tijdsinvestering: 
Hulpverlener: 

-          Interview van een uur door mij of mijn collega Peter Hoekstra 

-          Focusgroepsessie in juni/juli met alle deelnemende collega’s van maximaal 2 uur. 

Het doel van deze bijeenkomst is om de resultaten te bespreken samen en te ontdekken wat hierin wel/niet herkend 
wordt om de onderzoeksresultaten nog meer geldend te krijgen. 

  
Client/ouders (worden steekproefsgewijs geselecteerd) 

-          Interview van een uur door mij of Peter 

-          Terugkoppeling naar wens van ouders 

  
Het zou super fijn zijn als je het ziet zitten om mee te doen.   
Ik hoor graag van je. 
  
Mocht je nog vragen hebben, mail/bel me. 
Mijn telefoonnummer is: xxxxxx 
  
Yvonne  
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BIJLAGE 7 

  



Ik Los Het Zelf Op   |   03-02-2016  |   Yvonne Bloemendaal   102 

Bijlage 8 

ONDERZOEKSINSTRUMENT  FOCUSGROEPBIJEENKOMST 09-09-2015 

Uitgenodigd worden:  

- De hulpverleners waarbij interviews zijn afgenomen (7) 

- De hulpverleners die zouden meedoen met het onderzoek, maar niet bleken te beschikken 

over cliënten die voldeden aan de voorwaarden (3) 

- Praktijkbegeleiders (2) 

-  

DUUR VAN DE BIJEENKOMST:  

2 uur  

 

INDELING VAN DE BIJEENKOMST:  

1. Presentatie van de analyse uitkomsten en 

memberchecking 

50 minuten 

Pauze: 10 minuten 

2. Aan de hand van 2 vragen in groepjes uiteen 

en in gesprek hierover 

30 minuten 

3. Terugkoppeling in de grote groep en groeps-

gesprek  

30 minuten 

 

Van te voren is aan de aanwezigen gevraagd om toestemming voor het maken van een video opname  

van de bijeenkomst.  

 

DOELEN VAN DE BIJEENKOMST: 

1. De hulpverleners bevestigen dat de analyse van werkende en belemmerende factoren op het 

vragen om hulp van de cliënt, overeenkomt met wat zij daarover hebben verteld in de inter-

views en of corrigeren en vullen aan.  

2. De hulpverleners bevestigen dat de analyse van de door hen gestelde vragen overeenkomt 

met wat zij daarover in de interviews hebben verteld en of corrigeren en vullen aan.  

3. De hulpverleners bevestigen dat de analyse van de invloed van de sociale richtlijnen op het 

vragen om hulp en steun van de cliënt, in verband staan met de belemmeringen die zij heb-

ben benoemd in de interviews en of corrigeren en vullen aan.  

4. Het is bekend in welke mate de hulpverleners interne attributie herkennen als oorzaak van 

vraagverlegenheid 

5. Het is bekend welke sociale richtlijnen volgens de hulpverleners  invloed hebben op hun 

werkwijze in het gesprek met de cliënt over het sociaal netwerk, wanneer de cliënt geen be-

trokkenheid van het sociaal netwerk wil.  

 

UITLEG:  

Memberchecking:  
Door middel van een powerpointpresentatie worden de resultaten van de interviews getoond.  

Door deze aan de hulpverleners voor te leggen, wordt gecheckt of de hulpverleners zich daarin kun-

nen vinden en kan informatie worden aangevuld en of kunnen correcties plaatsvinden. Dit gedeelte 

van de bijeenkomst komt overeen met de eerste 3 gestelde doelen.  

 

Focusgroep: 
Het tweede deel van de bijeenkomst is gericht op  doel 4 en 5 en is bedoeld om nieuwe kennis te ver-

werven en of kennis aan te vullen.  
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DOEL 4:  

Vanuit het onderzoek van Jansen(2014) komt interne attributie naar voren als een van de oorzaken  

van vraagverlegenheid. In de interviews met de cliënten is hier op doorgevraagd. In de interviews met 

hulpverleners is afgewacht of het onderwerp door hulpverleners zelf benoemd zou worden. In de in-

terviews is door geen enkele hulpverlener gesproken over interne attributie. Ook is op geen enkele 

manier gerefereerd aan het feit dat cliënten zich kunnen voelen falen in vergelijking met hun sociale 

omgeving en dat dit een reden kan zijn om geen hulp of steun te vragen.  

Om te weten te komen of dit komt omdat hulpverleners geen cliënten tegenkomen die aangeven dat 

ze zich voelen falen en dit benoemen (direct of indirect) als reden om geen hulp of steun te vragen. Of 

dat hulpverleners hier onvoldoende oog voor hebben bij de cliënt wordt de volgende vraag gesteld:  

In welke mate herkennen wij interne attributie als oorzaak van vraagverlegenheid? 

 

DOEL 5:  

In de interviews met de hulpverleners is doorgevraagd op belemmeringen bij henzelf om in gesprek te 

blijven over het sociaal netwerk als de cliënt dat niet wil. De term ‘sociale richtlijnen’ is bewust niet 

genoemd tijdens de interviews om te voorkomen dat het gesprek zich zou focussen op holle termen 

die ver af staan van het concrete handelen van de hulpverlener.  Een beperking van deze werkwijze is 

geweest dat onduidelijk blijft of de hulpverleners zich kunnen vinden in de koppeling die gemaakt is 

tussen de door hun genoemde belemmeringen en de door mij herkende sociale richtlijnen daarin, 

tijdens de analyse. Daarom is tijdens de focusgroepbijeenkomst verder doorgepraat hierover aan de 

hand van onderstaande vraag:  

 

Welke sociale richtlijnen spelen welke rol in de belemmeringen die we als hulpverlener ervaren om in 

gesprek te blijven over het sociaal netwerk als de cliënt aangeeft dat niet te willen? 
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CODEBOOM  CLIËNT  BIJLAGE 9 

Clientfactoren:    
 Aard van de hulpvraag    
  Materiele hulp  
  Immateriele hulp  
  Ernst van de problema-

tiek 
 

 Persoonskenmerken   
  attributies  
  Zelfbeeld  
  Teruggetrokken of juist 

contact zoekend 
 

  Overige persoonsken-
merken 

 

 Eerdere ervaringen in 
leven  

  

  Ervaringen uit opvoeding  
  Ervaringen in leven  
Invloed van sociale 
richtlijnen 

   

 Norm tot helpen    
  Zelf helpen  
  drijfveer  
  effect  
 Norm tot privacy   
  Behoefte aan privacy  
  Drijfveer voor gedrag  
  Effect voor gedrag  
 Norm tot zelfstandig-

heid 
  

  Zelf (willen) oplossen  
  afhankelijkheid  
  Drijfveer voor gedrag   
  Effect  voor gedrag  
 Norm tot wederkerig-

heid 
  

  Behoefte aan balans in 
relatie 

 

  Drijfveer voor gedrag  
  Effect voor gedrag  
 Angst de ander tot last 

te zijn: 
  

Sociaal netwerkfacto-
ren 

   

 Invloed van zelf helpen Biedt materiele hulp  
  Biedt materiele hulp  
  Effect van helpen  
 Kwaliteit van de relatie Mate van contact  
  Vertrouwensband  
  Aard van de relatie  

 Beschikbaarheid van 
hulpbronnen  

Mening van omgeving 
over hulp vragen 

 

  Positieve/negatieve 
ervaringen met relaties 
(Rol van vertrouwen) 

 

  Verwachting omgeving   
Hulpverlenersfactoren    
 Beeld/ verwachting van 

de hulp en hulpverle-
ner 

  

  deskundigheid  
  neutraal  
  Zwijgplicht  
 De kwaliteit van de 

samenwerkingsrelatie 
met hulpverlener 

  

  Factoren die kwaliteit 
bepalen  

 

  Effect voor gedrag  
 Interventies door hulp-

verlener 
  

  steunen  
  adviseren  
  Aanmoedigen tot vragen 

om hulp 
 

  herlabalen  
  spiegelen  
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 Type vragen door 
hulpverlener 

  

  Stel dat vragen  
  Uitzonderingsvragen  
  Schaalvragen  
  Doelvragen  
  Vragen naar keuzes en 

opties 
 

  Copingvragen  
  Confronterende vragen  
  Contextuele vragen   
   Verbindende vragen 
   Circulaire vragen 
   Verbredende vragen 
   Verdiepende vragen 
   Lineaire vragen  
   Suggesties 
 Effect van gestelde 

vragen 
  

  Wel/niet vragen om hulp 
en steun 

 

  Wel/niet aan nadenken 
gezet 
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CODEBOOM  HULPVERLENER BIJLAGE 10  

Clientfactoren:     
 Aard van de hulp-

vraag  
   

  Materiele hulp   
  Immateriele hulp   
  Ernst van de problematiek   
 Persoonskenmerken    
  attributies   
  Zelfbeeld   
  Teruggetrokken of juist con-

tact zoekend 
  

  Overige persoonskenmerken   
 Eerdere ervaringen 

in leven  
   

  Ervaringen uit opvoeding   
  Ervaringen in leven   
Invloed van sociale 
richtlijnen 

    

 Norm tot helpen     
  Zelf helpen   
  drijfveer   
  effect   
 Norm tot privacy    
  Behoefte aan privacy   
  Drijfveer voor gedrag   
  Effect voor gedrag   
 Norm tot zelfstan-

digheid 
   

  Zelf (willen) oplossen   
  afhankelijkheid   
  Drijfveer voor gedrag    
  Effect  voor gedrag   
 Norm tot wederke-

righeid 
   

  Behoefte aan balans in relatie   
  Drijfveer voor gedrag   
  Effect voor gedrag   
 Angst de ander tot 

last te zijn: 
   

Sociaal netwerkfacto-
ren 

    

 Invloed van zelf 
helpen 

Biedt materiele hulp   

  Biedt materiele hulp   
  Effect van helpen   
 Kwaliteit van de 

relatie 
Mate van contact   

  Vertrouwensband   
  Aard van de relatie   

 Beschikbaarheid van 
hulpbronnen  

Mening van omgeving over 
hulp vragen 

  

  Positieve/negatieve ervarin-
gen met relaties 
(Rol van vertrouwen) 

  

  Verwachting omgeving    
  Kwaliteit van de communica-

tie 
  

  Grootte van sociaal netwerk   
  Mogelijkheden van het soci-

aal netwerk  
  

     
Hulpverlenersfactoren      
 Beeld/ verwachting 

van de hulp en hulp-
verlener 

   

  deskundigheid   
  neutraal   
  Zwijgplicht   
 De kwaliteit van de 

samenwerkingsrela-
tie met hulpverlener 

   

  Factoren die kwaliteit bepalen    
  Effect voor gedrag   
Methodisch handelen Interventies door 

hulpverlener 
   

  Complimenten geven   
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  Erkenning geven   
  adviseren   
  Aanmoedigen tot vragen om 

hulp 
  

  herlabalen   
  spiegelen   
  Psycho-educatie   
  normaliseren   
  Samen doen   
  Tijd voor het proces nemen   
 Type vragen door 

hulpverlener 
   

  Stel dat vragen   
  Uitzonderingsvragen   
  Schaalvragen   
  Doelvragen   
  Vragen naar keuzes en opties   
  Copingvragen   
  Confronterende vragen   
  Contextuele vragen    
   Verbindende vragen  
   Circulaire vragen  
   Verbredende vragen  
   Verdiepende vragen  
   Lineaire vragen  
   Suggesties  
 Effect van gestelde 

vragen op cliënt 
   

  Flowchart    
   Voorbijgangerrelatie  
   Zoekerrelatie  
   Koperrelatie  
 Invloeden op werk-

wijze 
 Co-erpertrelatie  

  Organisatie opdracht 
 

  

  Overbelasting cliënt 
 

  

  Invloed sociale richtlijnen    
   Visie op cliënt  
   Visie op sociaal net-

werk  
 

    Visie van  
Hendrix (1997) 

    Visie van Baart 
(1994) 

   Herkenning met motie-
ven cliënt 

 

   Twijfels over organisa-
tie beleid 

 

  Professionele competenties 
 

  

  Zicht op belemmeringen cliënt   
  Succeservaringen hulpverle-

ner 
  

 Effect op werkwijze    
  Gesprek over sociaal netwerk 

wel/niet staken 
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ACTIVERENDE VERZAMELDE VRAGEN     BIJLAGE 11 

 
Tekst: Anjo van Hout, Siemen Spinder (2004) 

 

Open vragen 

 

Een langetermijndoel van ouders is vaak: ‘Voorkomen dat mijn kinderen uit huis worden geplaatst’, of, bij veel 

weerstand: ‘Ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk van die ondertoezichtstelling af ben’. Door  vragen te stellen als: 

`Wat zou je kunnen doen om dat voor elkaar te krijgen?’, ‘Wat zou dan de eerste stap kunnen zijn’, worden cliën-

ten gestimuleerd om zelf te verwoorden wat er in hun situatie moet veranderen en welke acties ze zelf in dat 

kader kunnen ondernemen. Op een gesloten vraag kan de cliënt heel gemakkelijk met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. 

Vervolgens moet de hulpverlener voor een volgende vraag zorgen, terwijl het er nu juist om gaat dat niet de hulp-

verlener maar de cliënt verantwoordelijkheid neemt voor de verandering.  

‘Denk eraan: als je merkt dat je vragen stelt die de cliënt met “ja” of “nee” kan beantwoorden, ben jij veel te hard 

aan het werk en niet de cliënt. Probeer in die situatie de volgende vragen eens: “Wat denk je dat je zou kunnen 

doen om een eind aan deze gesprekken te maken?” “Hoe zou je kunnen maken dat de school merkt dat je goed 

voor je kind zorgt, zodat ze zich niet meer ongerust over hem maken?”’  

 

‘Wat ging er vroeger beter?’ vragen 

‘Kijk naar successen uit het verleden van de cliënt, hoe klein, gewoon of onbetekenend ze ook zijn. Vraag hoe ze 

die successen voor elkaar heeft gekregen. Die vraag is op zich al een subtiel compliment’. 

Hulpverleners gaan op zoek naar de draagkracht van de cliënt door te vragen hoe zij in het verleden met verge-

lijkbare situaties zijn omgegaan. Vragen als: ‘Hoe zou u dat vroeger hebben aangepakt’, of  ‘Wat deed u toen 

waardoor het  beter ging’, brengen cliënten in contact met hun kracht en stimuleren hen weer kleine stapjes in de 

goede richting te zetten. 

Een moeder stelt bijvoorbeeld dat zij geen perspectief meer ziet voor de opvoeding van haar kinderen. Activeren-

de vragen zijn dan: ‘Wat ging er in het verleden beter op dit punt?’, ‘Wanneer luisterden de kinderen wel naar u 

en wat was er anders in die situatie’?  Door vragen als deze krijgt de cliënt de kans in te zien dat er een tijd in zijn 

leven was dat het goed ging en dat hij geen hulpverlening nodig had. 

‘Als je aan cliënten vragen stelt over wat goed ging in hun leven, of over een tijd waarin ze een positiever beeld 

van zichzelf hadden, weten ze vaak niet wat hen overkomt. Veel cliënten zeggen later dat dit de eerste keer was 

dat iemand hen benaderde als een denkend mens die ook wel eens iets goeds in zijn leven heeft gedaan. Of het 

roept een huilbui op, en daarna rust en bereidheid om mee te werken. Gezichtsuitdrukking en lichaamshouding 

veranderen. Een cliënt zal eerder beginnen weer wat vertrouwen in zichzelf te krijgen als hij kan terugkijken op 

goede dingen uit het verleden’. 

 

Vragen naar uitzonderingen 

Uitzonderingen zijn momenten waarop het gedrag van ouders en kinderen zich onderscheidt van het ‘normale’ – 

vaak als negatief ervaren –  patroon. Een kind dat ‘dwars’ is en ‘liegt’, is niet altijd dwars en spreekt soms de 

waarheid. Ouders die vaak boos zijn op de kinderen, zijn dat niet de hele dag; er zijn ook momenten of specifieke 

situaties waarin ze wel vriendelijk op de kinderen kunnen reageren. 

Door op zoek te gaan naar die uitzonderingen kunnen hulpverlener en cliënt achterhalen wat er op die momenten 

anders gaat in de interactie tussen de ouder en de minderjarige. Men probeert vooral duidelijk te krijgen wat de 

cliënt zelf anders doet in die situatie: Wat is zijn bijdrage aan het beter laten verlopen van de communicatie? 

Wanneer een moeder aangeeft dat er ook wel eens momenten zijn waarop haar zoontje wel naar haar luistert, 

vraagt de hulpverlener eerst naar een concreet voorbeeld. Daarna wordt doorgevraagd: ‘Hoe reageerde uw zoon-

tje in die situatie?’, ‘Wat deed u zelf anders?’, ‘Hoe heeft u deze situatie ervaren?’, ‘Wat denkt u dat uw zoontje 

hiervan gevonden heeft?’ 

Cliënten zijn geneigd te denken dat dergelijke uitzonderingen niets te betekenen hebben. Wanneer er echter op 

deze manier aandacht aan wordt besteed, worden cliënten zich bewust van die uitzonderingsmomenten. Door de 

cliënt zo precies mogelijk te laten beschrijven wat hij anders deed in die situatie, is hij ook in staat dat gedrag te 

herhalen en over te dragen op andere momenten. Het benoemen van het eigen aandeel geeft aan waar de kracht 

en de competenties van de cliënt liggen. 

Nieuw gedrag leidt tot andere gevoelens en gedachten. Het bewust herhalen van kleine, maar geslaagde ge-

dragsveranderingen kan een eerste bijdrage leveren aan het herstel van de gezagsrelatie tussen de volwassenen 

en de minderjarige.       

 

De wondervraag 

De ‘wondervraag’ is een andere mogelijkheid om cliënten te helpen zelf acties te ondernemen.  
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‘De vraag naar het wonder vraagt letterlijk aan de cliënt om het heden even te laten voor wat het is, en zich voor 

te stellen hoe het leven eruitziet in een geslaagde toekomst. De cliënt het idee geven: “Er is een wonder gebeurd, 

en je probleem is opgelost”, heeft klinisch een geweldig effect. Ten eerste schept het een levendig beeld van hoe 

zijn leven er dan uit ziet, en ten tweede ervaart hij de hoop dat zijn leven echt kan veranderen’. 

De wondervraag kan als volgt luiden: ‘Stel je voor, vannacht terwijl je sliep is er een wonder gebeurd. De proble-

men waarvoor een ondertoezichtstelling is uitgesproken, zijn daardoor opgelost. Doordat je sliep, weet je hele-

maal niet dat het wonder gebeurd is en dat je problemen zijn verdwenen. Waaraan denk je dat je de volgende 

ochtend zou merken dat er wat veranderd is?’ 

In de praktijk blijkt dat veel cliënten dit een verrassende vraag vinden. De reacties kunnen dan ook variëren van 

luchtkastelen zoals: ‘Dan ben ik met een rijke man getrouwd en heb ik geen geldproblemen meer’, tot meer realis-

tische beelden zoals: ‘Dan zou ik niet meer zo boos doen tegen de kinderen’. Dergelijke uitspraken vormen een 

aanknopingspunt voor verdere vragen: ‘Wat zou er dan anders gaan in je contact met de kinderen’ en ‘Hoe zou-

den de kinderen dan op jou reageren’. Hoe gedetailleerder de verhalen zijn, hoe meer kans er is dat er concrete 

taken uitkomen, waarmee de volgende dag al begonnen kan worden. 

De hulpverlener helpt een moeder bij het vertalen van vage ideeën (‘Ik zou dan mijn zoontje niet meer slaan’) 

naar concreet gedrag. Door haar te vragen wat ze dan wel zou doen in een situatie waarin ze kwaad op hem 

wordt, helpt hij haar naar ander gedrag te zoeken. Wanneer een alternatief is gevonden (‘Ik tel tot tien’, ‘Ik pro-

beer rustig tegen hem te zeggen dat ik dat niet wil hebben’), kan de hulpverlener voorstellen dat zij de komende 

twee weken met deze taak aan het werk gaat. Dergelijke kleine veranderingen in het gedrag van ouders kunnen 

een eerste stap vormen op weg naar de langetermijndoelen.  

‘Aan een allochtone moeder die klem zit in haar familiesysteem, omdat er van haar als jongste volwassene ver-

wacht wordt dat ze altijd voor iedereen klaar staat, heb ik de wondervraag gesteld: stel je wordt wakker en er is 

een wonder gebeurd. Waaraan zou jij merken dat het probleem opgelost is? Hierop antwoordde moeder dat haar 

familie haar dan niet meer zo onder druk zou zetten. Hierop zei ik dat ze haar familie niet kan veranderen en ik 

heb haar gevraagd wat zij anders zou doen als het wonder gebeurd was. Haar reactie was: nee zeggen als ik 

ergens geen tijd voor heb, en beter voor mezelf opkomen.’. 

Ook de vraag: ‘Als je een toverstokje had, wat zou je dan in de opvoedingsituatie veranderen?’, kan een cliënt 

ertoe verleiden even los van de alledaagse problematiek te fantaseren over een meer gewenste gezinssituatie. 

De hulpverlener probeert vervolgens deze wensen om te zetten in kleine, haalbare stappen. 

Met behulp van geleide fantasieën is het wellicht mogelijk verschillende toekomstscenario’s uit te werken. ‘Als u 

nu die weg in slaat, hoe zou het leven van uzelf en van uw kind er dan over één jaar en over vijf jaar uit kunnen 

zien?’ Dit soort vragen kunnen ouders motiveren nu bepaalde stappen te ondernemen, waardoor een beter toe-

komstperspectief kan ontstaan. 

 

Vragen naar keuzemogelijkheden en het onderzoeken van verschillende opties 

Het in kaart brengen van diverse opties is een methode die cliënten kan helpen inzicht te geven in de verschillen-

de mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan (12). De cliënt krijgt de vraag voorgelegd een concrete situatie 

te benoemen waarover hij zelf ontevreden is. Vervolgens bedenken cliënt en hulpverlener welke mogelijkheden er 

zijn om veranderingen in die situatie te realiseren. De diverse mogelijkheden worden opgeschreven en onder 

iedere optie worden de voor- en nadelen op een rijtje gezet. 

Voorbeeld 

Een moeder brengt als concrete situatie in dat haar dochter van vijftien geheel haar eigen gang gaat en alle af-

spraken naast zich neer legt. Ze heeft er nu meer dan genoeg van. 

De volgende opties worden benoemd: 

 

1 De dochter gaat elders wonen. 

Voordelen:                                Nadelen: 

……………                               ..……….   

 

2 De dochter blijft thuis wonen, maar er komt intensieve ondersteuning voor het gezin. 

Voordelen:                                Nadelen: 

……………                              …………. 

 

3. Moeder en dochter voeren de komende drie maanden eenmaal per week een gesprek met elkaar over de 

situatie, onder begeleiding van de hulpverlener.  

Voordelen:                                Nadelen: 

……………                               .………… 

 

De situatie blijft zoals die is. 
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Voordelen:                                 

De optie ‘de situatie blijft zoals die is’ moet uitdrukkelijk worden meegenomen. Cliënten blijken dan zelf aan te 

geven dat ze de bestaande situatie niet acceptabel vinden en dat er toch iets moet veranderen. 

 

Scorings- of cijfervragen 

Scoringsvragen zijn vragen die complexe aspecten in het leven van de cliënt concretiseren en  toegankelijk kun-

nen maken voor cliënt en hulpverlener. Deze vragen worden onder andere gebruikt om in te schatten hoe groot 

de bereidheid bij cliënten is om aan veranderingen te gaan werken. Ook bij deze vragen worden cliënten geacti-

veerd zelf  te verwoorden over welke  aspecten van het leven zij niet tevreden zijn en waarmee ze concreet aan 

de slag kunnen gaan.  

De cliënt krijgt de vraag een bepaalde concrete situatie een cijfer tussen de nul en de tien te geven. Hem wordt 

uitgelegd dat het cijfer tien het positieve uiterste van de schaal aangeeft en het cijfer nul het negatieve uiterste. 

Een tien betekent bijvoorbeeld dat de cliënt zelf van mening is dat het probleem is opgelost. 

Wanneer de cliënt een cijfer hoger dan nul geeft, kan de hulpverlener proberen de eigen kracht van de cliënt bloot 

te leggen: ‘Dus je geeft een drie aan die situatie. Waar was je wel tevreden over, zodat het geen nul is gewor-

den?’ 

Met behulp van scoringsvragen kan ook gezocht worden naar het vertrouwen dat cliënten hebben in hun eigen 

vermogens: ‘Geef jezelf eens een cijfer voor de hoop die je hebt dat jij dit probleem kunt oplossen?’ Wanneer de 

cliënt scoort met een vijf, kan de vraag volgen: ‘Wat zou er in je leven moeten veranderen om van die vijf naar 

een zes te gaan?’ Vervolgens komen de stappen aan de orde die de cliënt kan zetten om die hogere score te 

realiseren.  

  

Copingvragen of ‘hoe doe je dat?’ 

Ook het begrip ‘coping’ biedt een bruikbaar kader voor de hulpverlener. Samen met de cliënt brengt hij in kaart 

hoe de cliënt bepaalde situaties in zijn dagelijks leven ervaart en welke betekenis deze voor hem hebben. Vervol-

gens bekijkt hij welke coping- of overlevingsstrategieën de cliënt in die situaties gebruikt en of hij daarover tevre-

den is. In het verleden hebben deze strategieën een functie gehad: ze hebben de cliënt geholpen in een moeilijke 

situatie het hoofd boven water te houden. Wanneer blijkt dat deze strategieën veel negatieve bijeffecten hebben, 

kan er ruimte ontstaan nu naar alternatieven te zoeken.   

Hulpverleners hebben regelmatig te maken met cliënten die zelf het slachtoffer zijn van verwaarlozing of een 

verleden hebben waarin ze zijn mishandeld. Mede hierdoor kunnen zij zich, nu ze zelf opvoeder zijn, onmachtig 

voelen en geen perspectief zien.  

‘Copingvragen’ vormen een bruikbaar hulpmiddel om op zoek te gaan naar wat de cliënt beweegt om het bijltje er 

niet helemaal bij neer te gooien en toch voor de kinderen te willen blijven zorgen. De hulpverlener accepteert de 

manier waarop cliënten de dingen zien en vraagt vervolgens hoe zij zich te midden van zulke zware omstandig-

heden toch staande kunnen houden. ‘Ik zie dat je veel redenen hebt om depressief te zijn, er zijn zoveel dingen 

anders gegaan dan je graag had gewild. Ik vraag me af hoe je de kracht gevonden hebt om toch door te gaan. 

Waardoor kun je elke ochtend toch weer opstaan en de dag onder ogen zien, hoe doe je dat?’ 

In de praktijk blijkt dat ouders dan vaak aangeven dat ze het ‘voor hun kinderen’ doen. Hier kan de hulpverlener 

positief op ingaan door te zeggen: ‘Ik merk dat je veel van je kinderen houdt’. Vervolgens bouwt hij hierop door: 

‘Omschrijf eens hoe je probeert zo goed mogelijk voor ze te zorgen’. Doordat cliënten met enige hulp hun coping-

vaardigheden ontdekken, groeit hun zelfvertrouwen. Zij kunnen daarna concreet in kaart brengen wat ze ‘goed’ 

vinden voor kinderen en wat zij denken dat kinderen op die leeftijd nodig hebben. 

Wanneer cliënten aangeven een ‘goede ouder’ te willen zijn, is de volgende vraag wat ze concreet kunnen doen 

om die wens te realiseren. Er wordt gezocht naar kleine stapjes waarmee ze morgen kunnen beginnen, zoals: ‘s 

avonds de kinderen niet alleen thuis laten. Als ze zichzelf eenmaal als een potentieel goede ouder zien, kunnen 

ze beslissingen nemen die op dit beeld gebaseerd zijn. Hierdoor kunnen nieuwe copingstrategieën ontstaan.  

Een variant op de copingvraag die ook bij heel passieve cliënten effectief kan zijn, is het vragen van advies aan 

de cliënt. Zo kan aan een cliënt die zich voor het contact afsluit en op vragen antwoordt met ‘ik weet het niet’, 

gevraagd worden: ‘Kun je mij vertellen wat ik moet doen om met jou in gesprek te komen?’ Dit kan een verras-

send effect hebben omdat de cliënt in een andere positie wordt geplaatst. In plaats van de slachtofferrol wordt 

hem nu een adviserende rol toebedeeld. Dit geldt ook voor de vraag: ‘Stel dat je een vriendin hebt die een verge-

lijkbare situatie heeft meegemaakt. Wat zou je haar adviseren om de zaken beter te laten verlopen?’ 

 

Contextuele vragen 

Bij contextuele vragen probeert men de situatie en de problemen van de cliënt te plaatsen binnen een breder 

maatschappelijk en historisch verband: de vragen worden geformuleerd vanuit een systeemtheoretische context. 

Deze vragen leveren vooral bij cliënten uit een ‘wij-cultuur’ (h)erkenning op. Bij hen zijn de familie, de groeps-

saamhorigheid en de groepsnormen en -waarden belangrijker dan het individu en de individuele verantwoorde-



Ik Los Het Zelf Op   |   03-02-2016  |   Yvonne Bloemendaal   112 

lijkheid. Ook de status en de positie binnen de hiërarchie van de familie, de eer van de groep en het verdedigen 

hiervan, spelen in een ‘wij-cultuur’ een veel grotere rol dan in de ‘ik-cultuur’, die kenmerkend is voor het Westen. 

Dit heeft methodische consequenties voor het activeren en aanspreken van cliënten uit een ‘wij-cultuur’ op hun 

verantwoordelijkheid. Vragen als: ‘Wat vind jij hiervan?’, of ‘Wat wil jij zelf?’, zullen deze cliënten niet in beweging 

brengen, omdat het voor hen met hun achtergrond geen relevante en herkenbare vragen zijn. Vragen waarin een 

link ligt met de eigen cultuur en tradities uit het land van herkomst leveren deze (h)erkenning wel op. ‘Hoe wordt 

er binnen uw cultuur en tradities tegen deze problemen aangekeken?’, ‘Wat zou u gedaan hebben wanneer dit 

probleem zich in uw eigen land had voorgedaan?’ 

Ook vragen naar wie in het familiesysteem een adviserende rol zou kunnen spelen, houden rekening met het 

belang van de context voor allochtone cliënten. ‘Wie zou je vroeger om advies gevraagd hebben wanneer je in 

een vergelijkbare situatie terecht zou zijn gekomen?’, ‘Wie zouden we nu kunnen benaderen (uitnodigen, bellen 

of schrijven) om te vragen welke concrete stappen je zou kunnen zetten om verbetering in de situatie te bren-

gen?’ 

Het kan cliënten helpen de ernst van de situatie in te zien door hun te vragen wat de gezaghebbende personen 

uit de familie van de actuele gezinssituatie vinden. Bij Surinaamse jongeren kan de vraag: ‘Wat zou je oma hier-

van vinden?’ of ‘Hoe denkt je moeder hierover?’ helpen om hen te laten inzien dat hun gedrag niet acceptabel is 

voor de familie en de groep waartoe zij behoren. 

Het betrekken van gezaghebbende personen uit de familie bij de vraagstelling kan ook het aanleren van ander 

gedrag stimuleren. ‘Wat zou je moeder ervan zeggen wanneer je ‘s avonds de kinderen niet meer alleen thuis 

laat?’ Het antwoord op deze vraag kan nieuw gedrag plaatsen in het perspectief van een betere relatie met be-

langrijke familieleden. 

Ten slotte kunnen contextuele vragen gebruikt worden om ondersteuning te mobiliseren bij het uitvoeren van 

concrete taken. ‘Wie uit je familie of omgeving zou je kunnen helpen om deze activiteit tot een goed einde te 

brengen?’ 

Door het stellen van contextuele vragen houden hulpverleners rekening met de culturele achtergrond van cliënten 

en proberen zij hen te activeren samen met anderen aan het werk te gaan om noodzakelijke verbeteringen in de 

situatie aan te brengen.   

 

Confronterende vragen 

Soms is het nodig cliënten met behulp van meer confronterende vragen  in beweging te brengen. Het is de kunst 

ook dan geen beschuldigende toon aan te slaan, maar met neutrale en positieve woorden toch de ernst van de 

situatie te benoemen. ‘Ik begrijp dat er mensen zijn die zich zorgen maken over je gezin, zodat ze gevraagd heb-

ben of wij er eens naar willen kijken. Hoe kunnen wij je daarbij helpen?’ (14) Op die manier blijft men buiten de 

strijd of alles nu wel of niet goed gaat en hoeft de cliënt niet nadrukkelijk toe te geven dat er problemen zijn. 

In dergelijke onderhandelingen kan de hulpverlener de aanleiding voor bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling  

relateren aan de veranderingen die de gezinsleden waarschijnlijk ook zelf willen bewerkstelligen. Simpele en 

rechtstreekse vragen kunnen cliënten duidelijk maken dat er iets moet veranderen en dat je hen aanspreekt op 

hun verantwoordelijkheid daarvoor. ‘Hoe kun jij voorkomen dat je vriend je kind mishandelt? Welke stappen moet 

je dan ondernemen?’   

Ook informatie van elders afkomstig, bijvoorbeeld via de school, is bruikbaar om aan te geven waaraan gewerkt 

moet gaan worden. 

‘De school geeft aan dat het kind geen huiswerk maakt, dat het altijd zijn schoenen verkeerd om aanheeft, dat zijn 

kleren vies en binnenstebuiten aangetrokken worden. Ouders zeggen: school let niet op na de gym. School zegt: 

ouders kijken niet naar het kind om. Ik ga over deze werkpunten niet in discussie. Ik nodig de ouders en de 

school uit om samen met de hulpverlener in gesprek te gaan om tot afspraken te komen ter verbetering.’ 

In dit gesprek vindt een confrontatie met de feiten plaats, zonder dat de schuldvraag wordt gesteld. Het gaat om 

(rand)voorwaarden die nodig zijn om de beoogde veranderingen mogelijk te maken. 

De hiervoor geformuleerde vragen zijn allemaal gericht op het activeren van de cliënt. De hulpverlener zoekt – 

samen met de cliënt – op basis van de geformuleerde doelen naar taken en activiteiten waarmee de cliënt bij 

wijze van spreken ‘de volgende dag’ aan het werk kan. Ook in gesprekken met volwassenen en minderjarigen 

samen kan met deze vragen gewerkt worden. De hulpverlener bewaakt dan dat beide partijen benoemen wat ze 

zouden willen veranderen en waarmee ze aan het werk willen gaan.   

Tevens kan op deze manier gewerkt worden met cliënten van wie duidelijk is dat ze over beperkte mogelijkheden 

beschikken door taalproblemen, psychiatrische problematiek of zwakbegaafdheid. De vragen worden dan ui-

teraard altijd ‘op maat’ van de cliënt geformuleerd. 

Het is heel belangrijk dat de hulpverlener bij een volgend bezoek concrete follow-up vragen stelt: 

‘Ik merk dat ik bij een regelmatig bezoek de afspraken die er bijvoorbeeld de vorige week gemaakt zijn, centraal 

stel. Ik begin een gesprek dan ook niet meer met de open vraag: ‘Hoe gaat het met u?’, want dan krijg je vaak 

een hele klaagzang over je heen, maar heel concreet met: ‘We hebben vorige week afgesproken dat … , hoe is 

het daarmee gegaan?’ 
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De hulpverlener moet echter niet verwachten dat er meteen forse vooruitgang is geboekt. Als het zo gemakkelijk 

zou gaan, was het cliënten wel eerder gelukt. De hulpverlener laat blijken vertrouwen te hebben in het leervermo-

gen van de cliënt en geduld te hebben. Zolang hij perspectief ziet en de situatie het toelaat, blijft hij proberen 

cliënten te activeren.     


