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Afbeeldingen van stokstaartjes in verschillende houdingen, die emoties 
uitdrukken: ze helpen Casper (8 jaar) en zijn moeder om te vertellen wat 

hen bezighoudt.

De bronnenspin van Annabel (9 jaar) zorgt ervoor dat een eerste 
contact laagdrempelig en vertrouwd verloopt: we blijven  dicht bij haar 

interesesses en leren haar zo heel snel kennen als een veelzijdig meisje.

De resourcosaurus in klei gaat mee naar huis: deze kan Jorien (9 jaar) 
beschermen door te brullen (ggrrrghaawww) als een leeuw en kan haar 

tevens opvrolijken en troosten met zijn schattige panda-ogen.

Dit boek reikt succesvolle interventietechnieken aan om oplossingsgericht te werken 
met kinderen, jongeren en gezinnen. Eerder dan op zoek te gaan naar de oorzaken van 
problemen, geven ze een zo gedetailleerd mogelijk beeld van hoe de toekomst eruitziet, 
wanneer de problemen opgelost zijn. 

De beschreven interventietechnieken brengen de krachten en de hulpbronnen van het 
kind, de jongere en zijn gezin aan het licht. Ze helpen hen om eigen doelen te formuleren 
en een zicht te krijgen op de stappen die ze in die richting kunnen zetten. Zo krijgen ze 
het roer van hun leven weer in handen. De vele praktijkvoorbeelden in dit boek laten zien 
dat oplossingsgericht werken daadwerkelijk werkt!

Jeugdhulpverleners, psychotherapeuten, maar ook leerkrachten, zorgcoördinatoren, 
leerlingbegeleiders en CLB-medewerkers vinden in dit boek de basisvoorwaarden en 
een uitgebreide toolkit om oplossingsgericht werken in de praktijk te brengen. 
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 Woord vooraf

We hebben het gevonden! Oplossingsgerichte therapie werkt.

Oplossingsgerichte therapie kreeg vorm rond 1984, als reactie op falende therapieën. 
Maar wat maakt dat de ene therapie werkt en de andere niet? Op deze intrigerende 
vraag werd een antwoord gezocht. Het was niet moeilijk om allerlei rampscenario’s 
te vinden, maar de inspiratie voor een andere aanpak bleef uit. Tot men de succes-
scenario’s van effi  ciënte therapieën onder de loep nam. Zo werd kostbare informatie 
verzameld voor helpende interventies. Dat betekende de start van de oplossingsge-
richte therapie. 

Een van de fundamentele ingrediënten van de oplossingsgerichte therapie is de ‘hand-
leiding’ van de cliënten zoeken en gebruiken. 

In dit boek krijg je een brede waaier van mogelijke kinderhandleidingen aangeboden. 
Ze bieden inspiratie bij het maatwerk dat eigen is aan elke succesvolle therapie. De 
auteurs van dit boek, die een grondige opleiding genoten hebben in de oplossingsge-
richte therapie, beschrijven in dit boek zowel de technieken als de context waarbinnen 
die bruikbaar zijn.

Blijft  nog: zoeken wat bij wie past, het maatwerk… 

Er is geen risico op verveling of saaie routine. Onze cliënten blijven ons verrassen.

Myriam Le Fevere de Ten Hove
Korzybski-Instituut 
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Inleiding

Vraag jij je ook af wat een durfb eer is? Van dit moedige dier kun je veel leren! De 
‘durfb eer’ is een nieuw ontdekte diersoort. Ze werd, heel creatief, door Jonas (9 jaar) in 
het leven geroepen als symbool van zijn gewenste eigenschap. In het algemeen staat de 
term ‘durfb eer’ symbool voor het durven leren en veranderen van cliënten, net zoals 
wij hebben durven leren en veranderen.

Voor de inhoud van dit boek zijn wij gaan speuren in onze praktijk naar toepassingen 
die voor ons hebben gewerkt, die we als nuttig en helpend hebben ervaren, waar we 
enthousiast over zijn en waar we dus veel over kunnen vertellen. We zijn ons ervan 
bewust dat deze technieken niet voor iedereen werken, en dat is geen probleem. Laat 
je dan gewoon leiden door de oplossingsgerichte regel nummer één: als iets niet werkt, 
stop er dan mee en doe iets anders. 

We willen echter geenszins de indruk wekken dat oplossingsgericht werken te herlei-
den is tot het toepassen van een aantal oplossingsgerichte interventietechnieken. De 
beschreven interventietechnieken werken immers enkel in combinatie met de juiste 
oplossingsgerichte houding van hoop en respect. Sterker nog, het werken aan een goe-
de relatie met de cliënt is een absolute vereiste. 

Onderzoek heeft  immers aangetoond dat het toepassen van specifi eke interventie-
technieken maar voor vijft ien procent verantwoordelijk is voor het welslagen van 
psychotherapie (Duncan e.a.). Cliëntfactoren – zoals de resources waarover de cliënt 
beschikt – en de relatie die de cliënt heeft  met zijn therapeut, zijn respectievelijk ver-
antwoordelijk voor veertig en dertig procent. Ze beïnvloeden met andere woorden in 
veel belangrijkere mate het resultaat van psychotherapie. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de klemtoon van onze opleiding net lag op het 
uitbouwen van een goede relatie met onze cliënt, het naar boven halen van aanwezige 
resources en het creëren van hoop. Elementen die immers ook terug te vinden zijn in 
alle interventietechnieken die we beschrijven. 

Technieken, opdrachten en experimenten zijn zelden of niet gericht op het oplossen 
van problemen of op het wegwerken van symptomen. Ze hebben als doel de cliënt 
weer het roer in handen te geven. Ze beogen een context te creëren waarin de cliënt 
voor zichzelf een beter leven kan uitbouwen
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Met de technieken die we beschrijven, willen we het kind of de jongere (en zijn ge-
zin) de kans bieden om een context te creëren om voor zichzelf betere gewoontes te 
ontwikkelen. Op die manier vergroten de ontwikkelingskansen van het kind en zijn 
directe en indirecte omgeving.

Voor ons blijft  de oplossingsgerichte houding van ‘niet weten’ de belangrijkste les. Een 
niet-wetende houding refereert aan een houding en een geloof dat een therapeut1 geen 
toegang heeft  tot geprivilegieerde informatie, een andere persoon nooit volledig kan 
begrijpen en altijd geïnformeerd moet worden door de ander (Madsen, 2011). Het is 
belangrijk dat we blijvende inspanningen doen om te weten te komen hoe de wereld 
eruitziet vanuit het perspectief van onze cliënt. We moeten actief de manier waarop 
de cliënt de werkelijkheid bekijkt, aan het licht proberen te brengen in plaats van aan 
te nemen dat we het al weten. Het kan helpend zijn om de positie in te nemen van de 
antropoloog die observeert en probeert te begrijpen wat er zich aandient in plaats van 
professionele betekenissen toe te kennen. 

De houding van ‘niet weten’ heeft  als belangrijke voordelen dat de cliënt zich gehoord 
en gerespecteerd voelt en dat moeilijke gesprekken er een stuk gemakkelijker door 
worden. 

Door het schrijven van dit boek werden we uitgedaagd om de vaardigheden die we 
de afgelopen vier jaar geleerd hebben, nog eens grondig onder de loep te nemen. Het 
vergt enige tijd om vertrouwd te raken met de unieke werkwijze van het oplossingsge-
richte werken. Door het volgen van de opleiding in Brugge en het lezen van vaklitera-
tuur zijn we elke keer een beetje gegroeid, en we hebben de intentie om dat te blijven 
doen.

Op die manier raken refl ectievragen beantwoord en ontstaat er een nieuw perspectief. 
Zoals in het beeldende boek ZOOM van Istvan Banyai blijven we actief en geïnspireerd 
aan het werk: ‘If you think you know where you are, think again’ (Banyai, 2005). En zo 
is nooit iets hetzelfde. 

Het resultaat van dit boeiende proces lees je in de volgende hoofdstukken. We koppe-
len de theorie aan verhalen uit onze dagelijkse praktijk. Uit respect voor de privacy van 
onze cliënten hebben we de casussen bewerkt en de eigennamen veranderd.

Met dit boek willen we ons niet alleen richten tot psychotherapeuten die kinderen en 
jongeren begeleiden, maar ook tot de onderwijsprofessionals: leerkrachten, zorgcoör-
dinatoren, leerlingbegeleiders en CLB-medewerkers. Durrant (2007) wees ons op de 

1. De termen ‘hulpverlener, therapeut, leerlingbegeleider, oplossingsgericht werker’ worden door elkaar 
gebruikt, afh ankelijk van de situatie waaruit de voorbeelden worden geput. 
Voor een vlotte leesbaarheid hebben we alles vanuit de mannelijke vorm geschreven, maar alles geldt 
uiteraard evenzeer voor vrouwelijke hulpverleners.
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talrijke voordelen die de oplossingsgerichte manier van werken biedt voor deskundi-
gen die zich met problemen op school bezighouden. Omdat diepgaande probleem-
analyses geen deel uitmaken van de oplossingsgerichte manier van werken, kunnen 
moeilijke problemen in een beperkter tijdsbestek aangepakt worden. Bovendien wor-
den de opvattingen van de leerling en zijn ouders alsook van de betrokken leerkracht 
voor waar aangenomen en benut bij het zoeken naar de gewenste toekomst. Dat zorgt 
ervoor dat de relatie tussen school en ouders/leerling gebaseerd is op samenwerking. 
Op die manier neemt de kans alleen maar toe dat voorstellen tot verandering worden 
aanvaard en uitgevoerd. 
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De pragmatiek van het 
oplossingsgericht werken

Het ontstaan van het oplossingsgerichte model

Het oplossingsgerichte model is een aparte benadering die ontstaan is uit de psycho-
therapie. Het is een systeemtheoretisch model omdat de therapeuten systemen be-
handelen. Het is een uiterst respectvolle benaderingswijze die een veel uitgebreider 
standpunt inneemt ten aanzien van gezondheid dan de eenvoudige classifi catie van 
pathologie.

Het werd in het begin van de jaren 1980, tot het huidige model, in kruisbestuiving 
ontwikkeld door het Brief Th erapy Center in Milwaukee (BFTC) en het Korzybski-
Instituut in Brugge . 

Jaarlijks kwam een groep die onderzoek deed naar de werkzaamheid van het oplos-
singsgerichte model, samen in Brugge. Dr. Luc Isebaert, dr. Myriam Le Fevere de Ten 
Hove en dr. Marie Christine Cabié vertegenwoordigden het Korzybski-Instituut. Het 
BFTC werd vertegenwoordigd door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg.

In 1998 herdoopte een aantal deelnemers aan het congres ‘Th erapeutic conversations’ 
in Denver (Colorado) de inbreng van het Korzybski-Instituut tot ‘Th e Bruges group’ 
en ‘Th e Bruges Model’. 

Het Brugse model is een metamethode, waarbinnen de uitgangspunten van de sys-
teemtherapie, de therapie naar het voorbeeld van dr. Milton Erickson en de korte the-
rapie van het BFTC zo zijn geïntegreerd dat de samenwerking tussen cliënt en thera-
peut er eenvoudiger en doelmatiger op wordt (Isebaert, 2007).

Het Brugse model: 4x4
Het Brugse model heeft  vier uitgangspunten aangevuld met vier vragen. Myriam Le 
Fevere de Ten Hove doopte het Brugse model met de naam ‘4x4’, verwijzend naar de 
terreinwagens die allerhande parcours aankunnen.
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Het Brugse model kan dus gezien worden als een krachtig model met vier waarde-
rende uitgangspunten die verbonden zijn aan vier vragen.

Vier uitgangspunten

Mensen beschikken over autopoietische, zelfhelende capaciteiten

Autopoiese is afgeleid van het Grieks (‘auto’ voor zelf en ‘poiesis’ voor creatie of pro-
ductie) en betekent letterlijk ‘zelfproductie’. De term werd geïntroduceerd door de bi-
ologen Varela en Maturana. In de biologie heeft  autopoiese te maken met het feit dat 
een biologisch systeem vanzelf wordt gevormd en zichzelf in stand kan houden indien 
alle componenten van dat biologisch systeem aanwezig zijn onder de juiste omstan-
digheden (Wikipedia). Milton Erickson paste dat principe zeer consequent toe in zijn 
therapie. Hij was er vast van overtuigd dat iedere patiënt, bewust of onbewust, over 
voldoende resources beschikt om de problemen op te lossen waarvoor hij in therapie 
komt. Hij hielp mensen hun resources te mobiliseren zodat ze hun problemen op hun 
manier konden oplossen (Le Fevere de Ten Hove, 2007).

Naar Ericksoniaans model is het onze taak als therapeut om cliënten te helpen om 
hun resources te ontdekken en te gebruiken. We geven hun een strategie mee die ze 
kunnen gebruiken in andere probleemsituaties. Succesformules worden op die manier 
herkend en herhaald. Tevens leert de cliënt naar de toekomst kijken, wat invloed heeft  
op zijn zelfvertrouwen en zijn geloof in zijn eigen capaciteiten. 

Oplossingsgerichte therapeuten verleggen de focus van wat er dient te veranderen 
naar hoe die verandering er zal uitzien. 

Hoe zal de situatie eruitzien als de jongere de gesprekken achter de rug heeft  of als de 
leerling terug naar de klas kan?

De nadruk ligt dus op de gewenste toekomst. Tijdens dat proces is de therapeut voor-
namelijk bezig met waar mensen naartoe willen in hun leven en hoe ze daarin on-
dersteund kunnen worden (Madsen, 2011). Het ontwikkelen van een proactieve visie 
kan hoop voor de toekomst creëren. Het nodigt mensen uit om de zwaarte van hun 
alledaagse problemen af te werpen en het helpt hen omgaan met actuele moeilijkhe-
den. Een positief toekomstbeeld verhoogt de mate waarin mensen succesvol in het ‘nu’ 
functioneren. Hoe je jezelf ziet in de toekomst, geeft  je aanwijzingen over de te volgen 
weg om daar te geraken en het kan een aanmoediging voor huidig en toekomstig ge-
drag zijn. 

Focussen op de toekomst is een ingrijpend iets. Het impliceert dat een alternatieve toe-
komst en een alternatief heden mogelijk zijn. Focussen op de toekomst helpt ons, the-
rapeuten, om richting te geven aan de weg die we samen met onze cliënten afl eggen. 
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Zodra de cliënten een beeld hebben van de richting die ze aan hun leven willen geven, 
kunnen we op zoek gaan naar mogelijkheden, vaardigheden en knowhow waarop ze 
een beroep kunnen doen om hun toekomstbeeld te realiseren en om te gaan met de 
uitdagingen die ze daarbij zullen tegenkomen (Madsen, 2011). 

Met andere woorden: we proberen eerst een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving te 
krijgen van het leven van de cliënt wanneer zijn probleem opgelost zal zijn. 

Waaraan zul je merken dat je niet meer hoeft  te komen?

Als we doelen verkennen, is het nuttig om zinnen te gebruiken als ‘Wat zul je doen 
wanneer dit geen probleem meer is?’ in plaats van ‘Wat zou je doen indien dit geen pro-
bleem meer was?’. Spreken in bewoordingen van zekerheid over de ‘toekomst’ brengt 
de suggestie over dat het beter zal gaan. Taalgebruik dat suggereert dat er verandering 
plaats zal vinden, draagt ertoe bij dat de cliënt zich instelt op de verwachting dat iets 
verandert. Het is alsof je zegt: ‘Ik weet dat jij in staat bent om dat te bereiken’ (Durrant, 
2007).

Daarna proberen we zicht te krijgen op de resources waarover de cliënt beschikt om 
de weg daarnaartoe mogelijk te maken. We kunnen die achterhalen door op zoek te 
gaan naar uitzonderingen2, of momenten in het verleden waarop het probleem zich 
had kunnen voordoen, maar zich niet heeft  voorgedaan. 

Ook hier wijst Durrant ons op het belang van het juiste taalgebruik. In plaats van de 
vraag ‘Zijn er ooit momenten dat dit niet gebeurt?’ is de volgende formulering door-
gaans beter: ‘Wanneer was de laatste keer dat dit niet gebeurde?’ De tweede formulering 
suggereert namelijk dat uitzonderingen daadwerkelijk voorkomen en zodoende zal de 
cliënt zich die uitzonderingen ook eerder herinneren. 

Door te focussen op wat de cliënt op het moment van de uitzonderingen anders deed, 
krijgen we zicht op zijn resources. 

De oorzaak van het probleem zegt vaak niets over de oplossing

Oplossingen hebben vaak weinig tot niets te maken met de problemen die zich voor-
doen. Het medische model, waarbij het belangrijk is om eerst de oorzaak van het pro-
bleem te achterhalen om tot een juiste oplossing te komen, ontstond eind negentiende, 
begin twintigste eeuw. Ten gevolge van indrukwekkende prestaties op geneeskundig 
gebied won dat model steeds meer aan invloed en beïnvloedde het zodoende ook de 
manier waarop hulpverleners tegen geestelijke ziekten, emotionele problemen, inter-

2. De term ‘uitzonderingen’ wordt binnen de oplossingsgerichte therapie gebruikt voor oplossingen die 
al bestaan, hoe onvolledig en ontoereikend ze ook zijn (Isebaert, 2007).
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persoonlijke moeilijkheden en sociale problemen gingen aankijken (De Jong & Berg, 
2004). Die manier van kijken is niet altijd nuttig in de psychotherapie. Bij het toepas-
sen van dat model op de psychotherapie botst men al snel op een aantal nadelen.

Een nadeel van de probleemgeoriënteerde benadering is dat mensen blind kunnen 
worden voor de eigen sterke kanten en capaciteiten of voor het oplossingsgerichte ge-
drag dat al aanwezig is. Ze ontwikkelen een kijk op zichzelf die beheerst wordt door 
het probleem en hebben de neiging om vooral te letten op ‘feiten’ die deze kijk op 
zichzelf, op anderen, op relaties en situaties ondersteunen. Insoo Kim Berg ontdekte 
dat het analyseren en diagnosticeren van problemen kan worden weggelaten in oplos-
singsgerichte gesprekken.

Ook dr. Milton Erickson stelde vast dat de etiologie van de problemen irrelevant is 
(Breda e.a., 2007). Hij ontwikkelde diverse indirecte methodes om cliënten te helpen 
zich concrete, realiseerbare doelen te stellen. Zo gebruikte hij visualisatie, een techniek 
ontleend aan de hypnotherapie, waarbij hij zijn cliënten vroeg zich een toekomstbeeld 
voor te stellen waarin hun problemen zijn opgelost3. Daarna vroeg hij hun zich voor 
te stellen hoe ze die oplossing hadden bereikt. Op die manier kunnen cliënten bij hun 
hulpbronnen komen.

Bij onze cliënten creëren we een kijk op de wereld die gericht is op oplossingen en 
aanwezige ‘uitzonderingen’.

De mogelijkheid om keuzes te maken is essentieel om zich goed te voelen

Volgens Isebaert (2007) ontstaan problemen vaak omdat cliënten de indruk hebben 
dat ze geen keuzes meer kunnen maken, of sterker nog, geen keuzes meer hebben. Het 
niet kunnen kiezen ontstaat vaak omdat de cliënt een bepaalde betekenis geeft  aan iets 
en vergeet dat hij zich vastklampt aan één betekenis (Breda e.a., 2007). Oplossingsge-
richte therapie ontleent haar fundamenten aan het constructivisme. In die strekking 
gaat men ervan uit dat de ‘werkelijkheid’ of wat we ‘weten’ over de wereld, een product 
is van onze eigen mentale processen, en niet een afb eelding van iets dat werkelijk be-
staat. Het constructivistische standpunt is gebaseerd op het denkbeeld dat het enige 
wat we werkelijk over de wereld weten, onze eigen ervaring daarvan is en hoe we daar 
betekenis aan geven (Bannink, 2006). 

De therapeut moet zich realiseren dat cliënten verschillende betekenissen kunnen toe-
schrijven aan de situatie, de symptomen, de feiten, kortom: aan de realiteit, en dat die 
betekenissen invloed hebben op hun keuzegedrag.

3. Deze techniek toont sterke gelijkenissen met de technieken ‘wondervraag’ en ‘brief uit de toe komst’, 
waar we verder op terugkomen.
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Het Brugse model van de keuzevrijheid gaat uit van de samenhang tussen de waar-
neming van de realiteit, het toekennen van betekenissen en het nemen van hande-
lingsbeslissingen. Daarmee maakt Isebaert (2007) het onderscheid duidelijk tussen de 
semantische keuze (de betekenisverlening) en de pragmatische keuze (de handelings-
beslissing) die uit de betekenisverlening voortvloeit (fi guur 1).

Figuur 1. Samenhang tussen de waarneming 
van de realiteit, de betekenisverlening (semanti-
sche keuze) en de beslissing die aan de handeling 
voorafgaat.

Individuen nemen de realiteit waar en verlenen er tijdens de waarneming betekenis 
aan. De betekenissen die in de waarnemingsfase aan de realiteit worden gegeven en 
in de realiteit worden geïntegreerd, kunnen heel divers zijn en ook heel divers ge-
selecteerd worden. Dat wordt de semantische keuze of betekenisverlening genoemd 
(Isebaert, 2007).

De ene leerling zal een andere betekenis geven aan de realiteit ‘toetsen op 
school’ dan de andere. Lisa (14 jaar), een leerling met faalangst, ziet de toetsen 
op school als pesterij van de leerkracht die harde cijfers wil (eerste betekenis) en 
niet als een nuttig evaluatiemoment voor zichzelf over de kennis van de leerstof 
(tweede betekenis) of als een kans om de leerstof meerdere keren te herhalen als 
voorbereiding op de examens (derde betekenis), of …
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De betekenissen die men aan de werkelijkheid verleent, vormen op hun beurt weer de 
basis voor de pragmatische keuze of handelingsbeslissing. 

In het geval van de eerste betekenis zal de handeling hoogstwaarschijnlijk bestaan 
uit zich moeilijk kunnen concentreren en piekeren over falen. Als Lisa echter zou 
kunnen kiezen voor de tweede betekenis, dan zou ze de toets kunnen aangrijpen 
om zich beter in te werken in de leerstof. Op die manier zouden grotere toetsen, 
zoals examens, een minder hoge drempel vormen voor haar. 

Is de keuze aan betekenissen in de fase van de waarneming beperkt, dan is de daaruit 
voortvloeiende handelingsbeslissing automatisch ook veel beperkter. Het ontbreekt 
Lisa aan alternatieven voor de betekenisverlening, dus ook aan alternatieven voor de 
handelingsbeslissing.

We krijgen pathologie op het moment dat de alternatieven waaruit we kunnen kiezen, 
verengd zijn (faalangst) of wanneer onze keuzevrijheid beperkt is.

Boosheid en verdriet maken Simon (15 jaar) misselijk. De enige manier waarop hij 
die gevoelens kan hanteren en laten verdwijnen, is door zichzelf te snijden. Hij ziet 
geen alternatief om die gevoelens te hanteren. Hij heeft geen andere keuze. 

Aangezien elk gedrag heel verschillende betekenissen kan hebben, zowel positieve als 
negatieve, kan ook probleemgedrag iets betekenen. Het is onze taak om die verschil-
lende betekenissen te achterhalen. 

We proberen erachter te komen waarvoor het zelfverminkende gedrag van Simon 
goed is. In tweede instantie kunnen we nagaan of er andere zaken zijn die even 
goed kunnen helpen als dat zelfverminkende gedrag. Samen met Simon wordt op 
zoek gegaan naar alternatieve gedragingen die dezelfde functie kunnen vervullen. 
Op het moment dat Simon andere keuzes kan maken, kan hij zijn zelfverminkende 
gedrag onder controle krijgen en er ook een andere betekenis aan geven. 
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Als therapeut zelf alternatieven aanbieden is zelden nuttig, want dan zijn het niet de 
keuzes van de cliënt (Le Fevere de Ten Hove, 2007).
Bovendien kunnen we ons afvragen of we altijd bewust moeten kiezen. Iedereen kent 
de dagelijkse automatismen waarbij we ons niet steeds opnieuw moeten afvragen of we 
eerst gaan ontbijten en ons daarna gaan wassen of omgekeerd. Wanneer we ons laten 
meedrijven door onze gewoontes, dan kunnen we ervan uitgaan dat we ervoor kiezen 
om niet te kiezen. 

Men stelt vast dat, wanneer er een context gecreëerd wordt waarin de cliënten opnieuw 
de keuze kunnen maken om te kiezen, de meeste cliënten eff ectief kiezen om hun 
symptoom geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. De mogelijkheid om te kunnen 
kiezen is een essentiële en tegelijk voldoende voorwaarde om symptomen te kunnen 
loslaten (Le Fevere de Ten Hove, 2007).

Om de cliënt meer keuzevrijheid te geven, kan de begeleider zowel ingrijpen aan de 
kant van de betekenisverlening als aan de kant van de handelingsbeslissing.
In het eerste geval gaat de begeleider herkaderen. Als we zaken eenmaal op een be-
paalde manier ‘zien’, hebben we de neiging om ze op die manier te blijven zien, en ons 
gedrag zal bepaald worden door die manier van kijken. Herkaderen biedt een andere 
manier om tegen de situatie aan te kijken, waardoor het mogelijk wordt om er anders 
mee om te gaan (Durrant, 2007).
Voor de leerling kan een nieuwe kijk op de situatie leiden tot ander gedrag, voor de 
leerkracht of de ouder kan een nieuwe kijk op de situatie leiden tot andere reacties. 

Een leraar kan het storende gedrag van een leerling herkaderen als een signaal dat 
hij te snel gaat waardoor die leerling hem niet meer kan volgen.  
Een veeleisende kritische leerkracht kan door de leerling herkaderd worden als een 
leerkracht die gelooft dat de leerlingen heel wat aankunnen.

In het tweede geval zal de begeleider het patroon proberen te doorbreken. Problemen 
blijven voortduren wanneer ze deel gaan uitmaken van patronen die vastlopen. Om 
te kunnen ingrijpen in een patroon moet men eerst achterhalen welke opeenvolgende 
gedragingen rondom het probleemgedrag plaatsvinden om er vervolgens een wijzi-
ging in aan te brengen of er iets aan toe te voegen. Durrant (2007) beschrijft  een the-
rapiezitting waarin Steve de Shazer een kleine verandering aanbracht in het patroon 
tussen een moeder die altijd maar zat te vitten op haar zoon en haar zoon die haar 
negeerde. Hij vroeg de moeder om haar ‘klachten’ op te schrijven en ze zonder iets te 
zeggen aan haar zoon te geven. Als Steve de Shazer de moeder gevraagd had om wat in 
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te binden, dan zou de moeder gegarandeerd geprotesteerd hebben omdat het tenslotte 
belangrijk was dat haar zoon zou leren wat goed gedrag was. Door die opdracht te ge-
ven veranderde Steve de Shazer het gebruikelijke omgangspatroon, zonder de moeder 
de kans te ontnemen om haar boodschap over te brengen op haar zoon. 

Het begeleidingsdoel moet dat van de keuzevrijheid zijn en dat principe wordt ook 
toegepast tijdens de begeleidingsgesprekken. Zo mogen cliënten zelf bepalen wie ze 
meebrengen, wanneer ze willen terugkeren, of ze hun opdrachten al dan niet uitvoe-
ren, enzovoort (Le Fevere de Ten Hove, 2007).

Het verkregen mandaat bepaalt de interventies

Hoewel dat evident lijkt, wordt dat wel eens overtreden (Le Fevere de Ten Hove, 2007). 
Vaak hebben we als hulpverlener vanuit ons model duidelijke ideeën over wat nuttig 
zou zijn voor deze cliënt, dat gezin. Daarbij dreigen we wel eens uit het oog te verliezen 
dat het om werkhypotheses gaat en niet om waarheden en dat die alleen waardevol zijn 
indien ze nuttig zijn. Het is van belang dat we steeds de hulpvraag van de cliënt respec-
teren, ook al zijn we geneigd om vanuit onze hulpvaardige houding méér te bieden. 
Voor de cliënt lijkt dat op beter weten en dat is niet echt bevorderlijk voor de therapeu-
tische relatie, noch voor zijn zelfwaardegevoel. Het is juist dat zelfwaardegevoel, het 
geloof in zijn eigen resources, dat we nodig hebben om vooruitgang te kunnen boeken 
in therapie. Insoo Kim Berg gelooft  in de oplossingsgerichte benadering vanwege de 
pragmatiek van hoop en respect. Ook respect tonen voor de vraag van de cliënt maakt 
van hem een adequate persoon die de nodige hulp vraagt voor zijn problemen.

De oplossingsgerichte therapeut gaat uit van een gelijkwaardige relatie tussen cliënt en 
therapeut, waarin de cliënt net zoveel of meer ‘zwaar werk’ doet dan de therapeut. Met 
die verandering in perceptie kan er ruimte zijn voor een meer ontspannen band tussen 
beiden (De Shazer & Dolan, 2009).

Vier vragen: de fl owchart

Aan de hand van de vier vragen van de fl owchart kunnen we bepalen in welke thera-
peutische relatie we ons met de cliënt bevinden (fi guur 2). De fl owchart biedt de the-
rapeut een belangrijk houvast bij het bepalen van zijn interventietechnieken (Isebaert, 
2007; Le Fevere de Ten Hove, 2007). Voor een uitgebreidere beschrijving van de vier 
vragen verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar Isebaert (2007) en Le Fevere de Ten 
Hove (2007).
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Figuur 2. Brugs stroomschema van de therapeutische relatie (Isebaert, 2007).

Vraag 1. Is er een probleem of een beperking?

Beperkingen zijn moeilijkheden waarvoor geen haalbaar lijkende oplossingen voor-
handen zijn, zoals chronische aandoeningen, handicaps, leer- en ontwikkelingsstoor-
nissen, maar ook consequenties van vroeger gemaakte keuzes: de keuze van een part-
ner, het aantal kinderen, onze studiekeuze... Problemen zijn wel op te lossen. 

Het belang van dat onderscheid is evident:
 – Als men een beperking behandelt alsof het een probleem is, dan loopt men het ri-

sico de beperking te willen oplossen en dat is een onmogelijke opdracht die slechts 
kan uitmonden in een vat vol frustraties: een gefrustreerde therapeut en een ont-
goochelde cliënt. Een beperking moet je aanvaarden, je moet ermee leren omgaan. 

 – Als men een probleem behandelt alsof het een beperking is, dan loopt men het 
risico in cynisme te vervallen.
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Een fout die vaak gemaakt wordt in het onderwijs, is dat men beperkingen 
benadert als problemen. Zo verwachten leerkrachten nogal eens dat leerlingen 
met de diagnose AD(H)D hun opdrachten net zoals andere leerlingen op tijd 
binnenbrengen of dat ze net zoals hun klasgenoten al hun materiaal bij zich 
hebben. Men kan echter niet dezelfde verwachtingen hebben ten aanzien van 
kinderen met AD(H)D, tenzij ze medicatie nemen. Is dat niet het geval, dan zal de 
omgeving haar verwachtingen moeten bijsturen.

Zowel bij beperkingen als bij problemen gaan we naar de volgende vraag.

Vraag 2. Is er een hulpvraag?

Ja   →  ga naar vraag 3
Neen  →  vrijblijvende relatie

Leerlingen die naar de leerlingenbegeleiding of het CLB verwezen worden, zijn het 
vaak niet eens met de visie van anderen op het probleem. Ze zeggen zelf geen pro-
bleem te hebben. Iemand anders heeft  een probleem met hen: de ouders, de school, de 
leerlingenbegeleiding of het CLB. 
Anderen zeggen dat ze een probleem (bijvoorbeeld rugpijn) hebben van een ander 
soort dan waarvoor ze bij ons terechtkunnen. Veel mensen met psychosomatische 
klachten ressorteren onder die groep (Le Fevere de Ten Hove, 2007).

Cliënten die geen hulpvraag hebben, noemen we voorbijgangers. Het ‘voorbijganger 
zijn’ is niet een kenmerk van de persoon, maar een manier om de interactie tussen de 
hulpverlener en de cliënt te omschrijven. We spreken daarom beter van een voorbij-
gangersrelatie of een vrijblijvende relatie tussen de therapeut en de cliënt. Door eerst 
te kijken van welke positie er sprake is, kunnen we beter uitmaken waar we onze in-
terventie op moeten richten. Adviezen en opdrachten zijn hier niet nuttig en onres-
pectvol; hoe meer we ons inspannen om raad te geven en hulp te bieden, hoe meer 
(terechte) weerstand we zullen krijgen. Er is geen engagement en de cliënt is vaak niet 
overtuigd dat hij geholpen kan worden (Isebaert, 2007). 

Dat betekent echter niet dat de therapeut of hulpverlener niets moet doen. Isebaert 
(2007) noemt drie belangrijke handelingen die we als therapeut kunnen stellen ingeval 
we ons in een voorbijgangersrelatie bevinden met de cliënt:

 – We gaan het gesprek aan over andere zaken dan de hoofdproblematiek. Joinen zit 
op dat niveau, we zoeken echt contact door geïnteresseerd te zijn in de cliënt als 
mens. Op die manier werken we aan het opbouwen van de respectvolle relatie, 
waar we eerder in dit hoofdstuk al naar verwezen.
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Bijvoorbeeld: ‘Waar ga je eigenlijk naar school? Hou je van sport? Wat speel je 
graag? …

 – We polsen of de cliënt eventueel een andere hulpvraag heeft  dan de problematiek 
waarvoor de cliënt aangemeld is. 

Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat een leerling vindt dat leerkrachten 
overdrijven wanneer ze het hebben over zijn ontoelaatbare gedrag, maar ook 
dat hij het heel erg zou vinden dat hij op internaat zou moeten gaan als ze 
hem van school zouden sturen. Adolescenten zijn het vaak niet eens met hun 
ouders wanneer die zeuren over het feit dat ze niet werken voor school, hun 
huishoudelijke taakjes niet doen en geen respect tonen in hun omgang met de 
overige gezinsleden, maar ze kunnen het wel problematisch vinden dat ze niet 
naar een festival mogen met hun vrienden. 

 – We geven informatie, bijvoorbeeld over zelfverminking (krassen), schoolverzuim 
(korte- en langetermijneff ecten), enzovoort.

Tegen het eind van het gesprek is het heel goed mogelijk dat de leerlingbegeleider en 
de leerling, of de therapeut en de cliënt zich in een andere relatie bevinden. 

Vraag 3. Is er een werkbare hulpvraag?

Ja   → ga naar vraag 4
Neen  →  zoekende relatie

Cliënten met een slecht omlijnde of een niet echt werkbare hulpvraag zitten in een 
zoekende relatie. Het gaat om cliënten die vage doelen formuleren, cliënten die te veel 
of te weinig informatie geven of die gedrag en gevoel buiten zichzelf leggen (‘Het is 
sterker dan mezelf ’). Ook relationele hulpvragen zoals ‘mijn kind moet veranderen’ 
vallen hieronder.

De cliënt geeft  ons meer mandaat dan op het vorige niveau, maar ook hier riskeren 
adviezen niet adequaat te zijn en weerstand op te roepen. Het is immers niet duidelijk 
waar de cliënt heen wil, niet voor ons, maar evenmin voor hemzelf. Onze opdracht op 
dit niveau is het induceren van een werkbare hulpvraag, dat wil zeggen: een hulpvraag 
met duidelijke doelstellingen. Volgens Isebaert(2007) gelden de volgende richtlijnen:
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 – Het doel moet realistisch zijn. Volgens Durrant (2007) moeten we ons echter niet 
al te veel zorgen maken indien leerlingen niet-realistische doelen formuleren. Hij 
vindt het belangrijk dat we ook onrealistische doelen accepteren en nader onder-
zoeken. Door dat te doen kan men een overzicht krijgen van de dingen waaraan de 
leerling zou kunnen werken. Naarmate de leerling daaraan werkt en een zelfb eeld 
heeft  gekregen waarin meer plaats is voor succes, zal hij waarschijnlijk beter in 
staat zijn om andere keuzemogelijkheden te overwegen. 

 – Kleine doelstellingen zijn makkelijker haalbaar en vergroten het zelfvertrouwen en 
de kans om in de toekomst zelf oplossingen te vinden.

 – Een doel moet belangrijk zijn voor de cliënt. Als leerlingen niet gemotiveerd zijn, 
zijn het vaak de doelen die het probleem vormen. Het feit dat een leerkracht of 
ouders hebben vastgesteld wat het probleem is en wat er zou moeten gebeuren, 
betekent nog niet dat de leerling het daarmee eens zal zijn. We zijn allemaal het 
meest gemotiveerd wanneer we kunnen werken aan doelen die we onszelf gesteld 
hebben en die daardoor ook iets voor ons betekenen. En dat is geenszins het geval 
wanneer we moeten werken aan doelen die ons door anderen worden opgelegd. 

 – Maak duidelijk aan de cliënt dat het een grote inspanning zal vragen om het doel 
te bereiken. Dat is een respectvolle benadering van de cliënt, die vaak al allerlei 
oplossingen geprobeerd heeft  vooraleer hij hulp zoekt. 

 – Een doel wordt het best geformuleerd in concrete gedragstermen, in de aanwezig-
heid van iets en in het begin van iets. Bijvoorbeeld: ‘Waaraan zul je merken dat de 
dingen beter gaan? Wat zul jij anders doen wanneer het beter gaat?’

Vraag 4. Gebruikt de cliënt zijn hulpbronnen? 

Ja   → co-expertrelatie
Neen  → consulterende relatie

Cliënten die geholpen wensen te worden en die voldoende weten wat hun doelstellin-
gen zijn, maar die nog niet het juiste inzicht of de juiste mogelijkheden hebben om die 
doelstellingen te bereiken, zitten in een consulterende relatie. Meestal zijn de nodige 
hulpbronnen aanwezig om hun doel te bereiken, maar de cliënten zijn er zich nog niet 
van bewust. Ze gebruiken de therapeut nog als consultant. Ze zijn bereid allerlei nut-
tige technieken aan te leren die hen in staat stellen hun resources ten volle te gebrui-
ken (Breda e.a., 2007). Het vragen naar uitzonderingen op het probleemgedrag geeft  
kostbare informatie over de al dan niet partiële oplossingen die al voorhanden zijn. 
Het is nuttig de uitzonderingen in detail te laten beschrijven en de cliënten te helpen 
vaststellen op welke manier het probleem kon verminderen of stoppen. Hierbij komen 
zij onvermijdelijk bij hun resources terecht, of bij de resources van hun omgeving en 
hoe zij daarvan gebruik kunnen maken (Le Fevere de Ten Hove, 2007). 

Wanneer de cliënt over de passende resources beschikt, noemen we hem een co-ex-
pert. We zouden hem ook kunnen omschrijven als manager van zijn eigen leven, waar-
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bij hij zich bewust is van zijn resources en ze op een nuttige manier weet te mobiliseren 
als dat nodig is. Hier luidt de opdracht: ‘Doe zo voort’ (Le Fevere de Ten Hove, 2007).
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