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Screening van motivatie,
mogelij kheid of
onmogelij kheid?
D00R Hetty de Laal

Steeds duidelijker wordt dat motivatie één van de belangriike voorspellers is voor het slagen van

een schuldhulpverleningstraject. Daarmee groeit de behoeÍte aan een methode om motivatie van

klanten te meten of vast te stellen. Maar kan ditl f n hoe doe je dat dan?

ij de verschijning van het
rapport klantproflelen in de

schuldhulpverleningl lo,r,ram

naar voren dat motivatie en

vaardigheid de belangrijkste voor-

spellers zijn voor het slagen van een

schuldhulpverleningstraj ect. Idealiter
zou een schuldhulpverleningsorganisa-
tie door een waarde toe te kennen aan

de motivatie van de klant, een perfect
schiftingsinstrument in handen hebben
om te bepalen wie toegelaten wordt
tot schuldhulpverlening en wie (nog)

niet. Een logische stap is dan om een

screeningsinstrument te ontwikkelen
waarmee motivatie in kaart kan worden
gebracht.

Moeilijk
Motivatie meten is echter een moeilijke
opgave. Wie of wat bepaalt de motivatie
van een klant? Is het de klant zelfdie
aangeeft gemotiveerd te zijn, of is het de

hulpverlener die het oordeel velt over de

motivatie? En waarvoor is iemand dan
gemotiveerd?

Daarnaast is motivatie een dynamisch
proces en wordt het mede beinvloed
door de interactie tussen de hulpverle-
ner en de klant. Meten van motivatie
zal daarom sterk afhankelijk zijn van
het moment waarop het wordt geme-

ten, maar ook van de wijze waarop een

klant wordt ontvangen en benaderd. De

motivatie die een klant heeft als hij zich

meldt bij de schuldhulpverlening kan
tijdens een gesprek al in een paar minu-
ten worden vergroot ofjuist omslaan in
weerstand.

Uitgaande van de dynamiek van moti-
vatie, kun je concluderen dat motiva-
tie is te ontwikkelen. Wellicht is het
daarom goed om naast de al bestaande
motivatie zeker oog te hebben voor po-

tentiële, nog te versterken, motivatie.

Gespreksvaardigheden
Of een klant gemotiveerd blijft of raakt,
hangt in eerste instantie sterk afvan de
gespreksvaardigheden en basishouding
van de schuldhulpverlener. Zoals uit
de fllmfragmenten (zie kader) blijkt,
kan een andere manier van gesprekken

voeren, er voor zorgen dat klanten meer
gemotiveerd raken, minder weerstand
vertonen en eerder vanuit zichzelf een

gedragsverandering zullen laten zien.
Er zijn vier factoren bepalend of iemand ge
n-rotiveerd gaat raken om ingrijpende ver-

anderingen in zijn gedrag door te voeren:

1. Het ervaren belang van de verande-
ring;

2. Vertrouwen hebben in te kunnen
veranderen;

3. Het moment van de verandering;
4. De invloed van de omgeving op de

verandering.
Hoe belangrijk vindt iemand het om te
veranderen? Welke beweegredenen kan
hij zelfaandragen om te veranderen? En

wegen deze op tegen de argumenten om
niet te veranderen? Hoe zwaar wegen de

verschillende argumenten en redenen
voor hem? En daarnaast ook, hoeveel

vertrouwen heeft de klant dat hrj het
ook daadwerkelijk kan? Wellicht heeft
hij in het verleden a1 vaker geprobeerd

om te veranderen, maar lukte dat niet
en denkt hij dat het nu ook niet gaat
Iukken. De juiste omgeving en het juiste
moment zijn ook belangrijk. Bevindt een

l<lant zich in een omgeving waar men
vindt dat het niet nodig, cool ofstoer
is om je gedrag te veranderen, of dat
schulden hebben normaal is, dan is het
moeilijker gemotiveerd te worden en te

blijven. AIs een klant naast schulden ook
veel andere problemen heeft, dan ligt de

prioriteit wellicht daar en is motivatie
voor het veranderen van financieel ge-

drag op dat moment niet mogelijk. Door
onderscheid te maken tussen de boven-
genoemde factoren, kan worden voorko-
men dat bijvoorbeeld een klant die het
wel belangrijk vindt om te veranderen,
maar er weinig vertrouwen in heeft, als

ongernotiveerd wordt afgeschreven.

Meetbaar
De scorelinlaal en het model van de

fases van gedragsverandering zijn twee
manieren om motivatie meetbaar te

maken. De scoreliniaal is een hulpmid-
del uit de motiverende gespreksvoering2,

waarbij de l<lant een score kan geven aan
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Figuur 1. tases van gedraqsverandeting

de verschiilende factoren van motivatie.

Door te werken met de scoreliniaal komt
de hulpverlener met de klant in gesprek

over het belang, het vertrouwen, het
juisle moment en de juiste omgeving.

De klant geeft zich een score en daarna

ook uitleg over de score. Deze informatie
geeft mooie indicaties voor waarvoor en

op welke wi.jze de klant is gemotiveerd.

Het gedrag van klanten verandert Proces-
matig en in fases. Een manier om tot een

0p de website www.meetmotiveren.

nl zijn enkele Íilmfragmenten te

bekijken. Et ziln twee fragmenten

met de heer De Wit. Het eerste

fragment is zónder motiverende

gespreksvoering, het tweede met.

Beide Íragmenten duren ongevee[

zes minuten. Hoewel in het eerste

fragment iets meer praktische inÍot-

matie boven taÍel is gekomen, is in

het tweede fragment ook veel Prak-

tische informatie bekend geworden

en heeÍt de klant heel veel informa-

tie over zijn motivatie gegeven. De

klant in het eetste Íraqment vertoont

duidelilk wat weerstand, terwijl in

het tweede fragment de klant zich

duidelijk meer gehoord voelt, er

mee[ contact is tussen hulpverlenet

en klant, hij meer vanuit zichzelf

gemotiveerd lijkt en hij zelÍ oplos-

singen aandraagt.
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beoordeling van motivatie te komen is

door gebruik te maken van het mode12

van de fases van gedragsverandering

(flguur 1). ICanten die zelf nog geen pro-

bleem zien, zitten in het voorstadium.

Deze klanten zuilen eerst in de fase van

overwegen moeten komen. ICanten in de

fase van overwegen zijn nog ambivalent

over de verandering die ze moeten gaan

maken. ICanten in de fase van besluitvor-

ming hebben die ambivalentie opgelost

en zijn toe aan concrete stapPen voor het

oplossen van hun probleem.

Een schuldhulpverlener die bekend is

met de fases van gedragsverandering kan

makkeliiker een inschatting maken van

de motivatie van klanten en de tijd die

nodig zal zijn om in een volgende fase

te komen. Door een goede inschatting te

maken van de fase van gedragsverande-

ring kan de hulpverlener met zijn com-

municatie en interventies aansluiten bij

de fase van de klant. En hierdoor werken

aan het versterken van de motivatie en

weerstanden voorkomen.

Organisatietol
Ook de eisen die vanuit de organisatie

aan ldantcontacten worden gesteld, zijn
mede bepalend voor de motivatie van

de klant. Moet er in het eerste gesprek

gelijk aandacht worden besteed aan het

oplossen van de schulden, of is er ruimte
om eerst contact te maken en de vraag

van de klant te onderzoeken? De wijze

waarop de organisatie is vormgegeven,

kan ool< invloed hebben op motivatie

van klanten. Denk hierbij aan: hoe

worden de klanten ontvangen? Moeten

klanten eerst alle formulieren invullen?

Welke wachttijden zijn er in het proces?

Allemaal aspecten die hun weerslag heb-

ben op de motivatie van de klant.
Door als organisatie te werken vanuit het

fu ndament van motiverende gespreksvoe-

ring en tevens het inschatten, bevorderen

en versterken van de startmotivatie van

klanten als uitgangspunt te nemen, kan

het slagingspercentage voor schuldhulp-

verlening aanzienlij k worden verhoogd.

Vroeg meten
Een organisatie kan drie aanknopings-

punten gebruiken om motivatie in een

vroeg stadium in kaart te brengen:

1. Aandacht voor motivatie in het eerste

gesprek. Het is belangrijk te werken

vanuit een onderzoekende houding
en in het eerste gesprek de klant tijd
en ruj.mte te geven om te vertellen

over de redenen waarom hij zich

heeft gemeld. Vanuit de basishouding

van motiverende gespreksvoering

krijg je veel informatie over motivatie

in handen. Tijdens het eerste gesprek

wil je namelijk a1 een inschatting
maken over bestaande en potentiële

motivatie van de klant.
2. Verslaglegging. Door in het intakever-

slag motivatie van de kiant verpllcht
op te nemen, stimuleer je de hulpver-

leners hieraan aandacht te besteden.

Bij de verslaglegging kunnen de

scoreliniaal en de fase van gedragsver-

andering als uitgangspunt dienen.

3. Casuïstiekbespreking. Door met ver-

schillende medewerkers casussen te

bespreken, nodig je de medewerkers

uit om een oordeel te vormen over

de motivatie en dit te onderbouwen.

Daarnaast verkrij g j e verschillende

invalshoeken en zorgt de bespreking

ervoor dat alle klanten binnen kaders

worden geholpen.

Sleutel
De benaderingswijze en communicatie

van de schuldhulpverlener is de be-

langrijkste factor om de rnotivatie van

klanten in beweging te krijgen. Dit bete-

kent dat een screeningsinstrument voor

motivatie van de klanten, misschien

wel een screeningsinstrument van de

hulpverlener zou moeten zijn. Want

een hulpverlener die bekwaam is in het

toepassen van motiverende gesprekken

is een hulpverlener die weet hoe je de

intrinsieke motivatie van klanten kunt



aanboren en versterken. Deze screenings-

instrumenten3 zijn er.

Daarnaast blijft het, juist omdat moti-
vatie dynamisch is, belangrdk om een

eventueel gebrek aan huidige moti-
vatie niet te gebruiken om klanten af
te schrijven. I(anten kunnen worden
gemotiveerd, al kan dat soms een langer
traject zijn. Succesvolle schuldhulpver-
lening biedt ook flankerende hulpverle-
ning voor klanten die nog niet voor het
juiste zijn gemotiveerd. Door te werken
vanuit motiverende gespreksvoering

is er meer kans op het slagen van een

warme overdracht naar die flankerende
hulpverlening.

[essons
Motiveren van klanten is een dynamisch
proces en ontstaat vanuit de interactie
tussen de hulpverlener en de klant.
Motiverende gespreksvoering biedt een

aanpak en diverse instrumenten om
in het contact met de klant aan deze

motivatie te werken. Van de schuld-

hulpverlener waagt dit vaardigheden

om huidige motivatie te beoordelen en

potentiële motivatie verder te ontwikke-
Ien en versterken. Door de grote invloed
van schuldhulpverleners en -organisatie

op de motivatie van klanten, is de grote

uitdaging omjuist daar te onderzoeken

wat de mogelijkheden ter verbetering
zijn. Oordelen over motivatie van klan-
ten betekent tevens oordelen over de

vaardigheden van schuldhulpverleners
en de inrichting van de organisatie. fii
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