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Vanaf 2011 heeft VNN al haar mede-
werkers getraind in Oplossingsgericht 
Werken, met hulp van dé autoriteit op 
dit gebied: de Belg Louis Cauffman. 
Oplossingsgericht Werken is een cliënt-
gecentreerde manier van werken die start 
vanuit de vraag: wat is de behoefte van de 
cliënt? Ook gaat het uit van de krachtbron-
nen van de cliënt: wat gaat er -ondanks de 
ellende die er soms is- goed in iemands 
leven? Een van de verwachte effecten van 
Oplossingsgericht Werken is een afname 
van het no-showpercentage. Door middel 

van het onderzoek van Klazien wilde VNN 
duidelijkheid verkrijgen of die afname in-
derdaad optreedt wanneer er oplossings-
gericht gewerkt wordt. Hoewel no-show op 
meerdere momenten in de behandeling 
voorkomt, heeft Klazien zich in haar 
onderzoek gericht op no-show tijdens het 
eerste face-to-face aanmeldingsgesprek.

Onderzoek in Drachten en Sneek
Klazien heeft haar vier maanden durende 
onderzoek uitgevoerd bij de VNN-locaties 
in Sneek en Drachten, zij vormden de 

zogenaamde interventiegroep. De locatie 
Leeuwarden vormde de controlegroep. Bij 
de interventiegroep pasten medewerkers 
een protocol toe, waarbij de cliënt onder 
meer bedankt werd voor het bellen en 
complimenten kreeg van de hulpverlener 
voor de grote stap die hij of zij heeft gezet 
door hulp te zoeken. 

Ook werd de cliënt gevraagd in de tijd die 
zit tussen het eerste telefonische gesprek 
en het eerste face-to-face gesprek, 
een formulier in te vullen waarop hij de 

“No-show”, het niet verschijnen van cliënten 
op afspraken, is een groot probleem binnen 

de verslavingszorg.  No-show beïnvloedt 
de kwaliteit van de behandeling en kost 

instellingen een hoop geld, omdat bij  
no-show slechts maximaal een kwart van 

de geplande tijdsduur van de afspraak 
gedeclareerd kan worden. Binnen VNN ligt 

het no-showpercentage rond 28%. Een van 
de middelen die VNN inzet om dit percentage 

te verlagen, is Oplossingsgericht Werken, 
afgekort OGW. Master-Studente Sociologie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen Klazien 

Offringa deed onderzoek naar de invloed van 
Oplossingsgericht Werken op no-show. 

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN
DÉ OPLOSSING 
VOOR NO-SHOW?
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momenten in kon vullen waarop zijn 
 problemen wat beter te hanteren waren. 
Een herinnering aan de geplande afspraak 
per sms vormde een ander onderdeel van 
het onderzoek. 

Zowel het telefonische aanmeldings-
gesprek als de opdracht om hanteer-
bare momenten op te schrijven, bevatte 
 facetten van Oplossingsgericht Werken. 
Tijdens het telefonische aanmeldings-
gesprek werd namelijk een compliment 
gegeven en bij de huiswerkopdracht lag 
de focus op de eigen krachtbronnen van 
de cliënt. 

Controlegroep
Bij de controlegroep verliep het tele-
fonische aanmeldingsgesprek zoals 
voorheen. Hierbij werden gegevens over 
de achter grond van de cliënt verzameld 

(naam, contactgegevens, soort verslaving, 
duur van de verslaving enzovoort), die 
vervolgens ingevoerd werden in het cliënt-
registratiesysteem USER. Cliënten uit de 
controlegroep vulden tijdens hun wachttijd 
geen formulier in en ontvingen ook geen 
herinnerings-sms voor hun afspraak.
 
Uitkomsten
Een van de belangrijkste uitkomsten van 
haar onderzoek is dat OGW een positief 
effect heeft op no-show. Sinds de invoe-
ring van OGW tijdens het telefonische 
aanmeldingsgesprek, is het gemiddelde 
no-showpercentage in Drachten en Sneek 
gedaald van 25,5% naar 15,6%. Helaas 
vormt de wachttijd een negatieve factor: 
OGW lijkt weliswaar invloed te hebben, 
maar dat effect wordt tenietgedaan als 
mensen vervolgens weken moeten wach-
ten voor ze terecht kunnen bij VNN.  

NO-SHOW GEMIDDELD 
MET BIJNA 1O% GEDAALD 

‘Het goede gevoel dat cliënten hebben na een 
oplossingsgericht gesprek is weg als er daarna 
een lange wachttijd volgt’, aldus Klazien. ‘Een 
van mijn aanbevelingen is dan ook dat VNN 
inzet op Oplossingsgericht Werken in combinatie 
met wachttijdvermindering.’ Een andere aanbe-
veling van Klazien betreft de aanmeldingen van 
cliënten via internet. ‘Ook die zou je oplossings-
gericht kunnen maken’, zegt Klazien.

Van de grond af opbouwen
Voor Klazien was dit de eerste keer dat ze een 
onderzoek van de grond af aan opzette. ‘Ik 
heb er veel van geleerd’, zegt Klazien. ‘Over 
hoe dingen werken in een organisatie bijvoor-
beeld. Tijdens mijn opleiding waren projecten 
vaak al opgezet en moesten ze alleen nog 
uitgevoerd worden. Bij VNN moest ik veel meer 
zelf doen, een opzet bedenken én uitrollen 
en  medewerkers instrueren bijvoorbeeld. Ik 
vond het leuk om naar de locaties toe te gaan. 
Niet de hele tijd op kantoor zitten, maar een 
nuttig onderzoek doen voor een goed doel, 
dat  motiveerde mij erg. Niet alles verliep even 
soepel; zo heb ik niet zoveel cliënten kunnen 
betrekken in mijn onderzoek als ik had gewild, 
ondanks de inspanningen van de medewerkers 
van VNN. De medewerkers vormden een be-
langrijke  schakel in het onderzoek. ‘Zij moesten 
het uiteindelijk doen’, zegt Klazien. ‘Zonder hen 
had ik geen onderzoeksresultaten gehad.’

Hoe verder?
De goede resultaten in Drachten en Sneek   
zijn voor VNN aanleiding om OGW in het telefo-
nische aanmeldingsgesprek op alle ambulante 
locaties in te voeren. Ook zal er een vervolg-
onderzoek uitgevoerd gaan worden naar de 
effecten van OGW op no-show. 
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