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VOORWOORD.

Mijn eerste kennismaking met theorie en methode van zelfkonfrontatie
vond plaats in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor
een cursus gespreksvaardigheden rond testgebruik te Groningen. Twee
gespreksmodellen werden hierbij onderscheiden: het experimentele
model en het interactiemodel. Volgens het experimentele model meet
de test iets aan de client en dient de uitslag hiervan aan de cliënt
te worden medegedeeld. In het interactiemodel is de test een
hulpmiddel in het gesprek tussen psycholoog en cliënt. In de cursus
werd
gekozen
voor
een
participatiemethodiek
volgens
het
interactiemodel.
Hierbij bleek het lastig een binnen
het
experimentele model geconstrueerde test (bijvoorbeeld een klassieke
persoonlijkheidsvragenlijst) te hanteren binnen het interactiemodel.
Kouwer verwoordde al eerder het hachelijke van testen:

"Het testen van personen is een dubbelzinnige aangelegenheid, omdat men aan de ene kant aardig praat tegen de
persoon en zich aan de andere kant tegelijkertijd van hem
losmaakt door achter zijn rug om een gesprek te voeren met
andere
psychologen.
Deze dubbelzinnigheid
wordt
wel
verduisterd door allerlei ethische regels (beroepskode) maar
het uitgangspunt blijft fundamenteel mis." (1973, pag. 72.)
Voorts werd ik, meer in het algemeen, bekropen door 'het
betrekkelijke van sociaal-wetenschappelijke uitspraken' (Hofstee,
1974). Hier leek de methode van zelfkonfrontatie (ZKM) uitkomst te
bieden. De ZKM werd geconstrueerd binnen de uitgangspunten van het
interactiemodel en is daardoor gesprekstechnisch veel natuurlijker
te hanteren binnen dit model. De in de ZKM benadrukte eigen
deskundigheid van de cliënt relativeerde daarnaast het probleem van
de 'betrekkelijkheid' van de uitspraken van de psycholoog.
Mijn kennismaking met de ZKM mag dus met recht een aangename
genoemd worden, maar resulteerde niet in blijvende gelukzaligheid.
Was binnen het experimentele model het hoofdprobleem 'hoe vertel ik
het de cliënt', bij de ZKM bleek alras 'heb ik de cliënt rechtens
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wat te vertellen' een niet gemakkelijk te beantwoorden vraag.
Anders uitgedrukt: binnen het experimentele model wordt de cliënt
eerst als object waaraan gemeten wordt benaderd, vervolgens als
aanspreekbaar subject, hetgeen een dubbelzinnige situatie creëert.
Binnen het interactiemodel wordt de poging ondernomen de cliënt als
aanspreekbaar, uniek subject te benaderen, waarmee op z'n minst de
schijn van subjectivisme wordt gewekt. Hermans (1975a) zet beide
modellen tegen elkaar af en verdedigt het idee dat het werken met de
ZKM op zich een wetenschappelijke activiteit genoemd mag worden. Het
interactiemodel zou niet beoordeeld mogen worden met criteria die
gelden binnen het experimentele model. Wat de psycholoog de cliënt
verantwoord te vertellen had werd niet duidelijk, blijkbaar
resteerde alleen een begeleidende functie.
Bij mij groeide het idee dat niet voor één van beide modellen
gekozen moest worden met uitsluiting van het andere." Het
experimentele model met haar respect voor de meer algemeen geldende
waarheid en het interactiemodel met haar respect voor het individu
staan op gespannen voet, dienen op gespannen voet te staan, zijn
echter ook beide onmisbaar. In deze dissertatie heb ik geprobeerd
binnen het kader van ZKM en waarderingstheorie een procedure te
ontwikkelen die beide modellen onderling verbindt.
De lezer die niet bekend is met in het kader van de ZKM gebruikte
begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.
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Ten eerste zouden wij ons onophoudelijk moeten verzetten tegen het
verleidelijke ideaal van een zgn. wetenschappelijke ее η hei ds metho
diek.
In diverse kringen wordt intensief aan dit ideaal gewerkt,
met op de achtergrond het idee dat 'wetenschap nu eenmaal wetenschap
is'. Wetenschap zou een corporatie zijn van vakmensen die allemaal
hetzelfde willen bereiken; dus zou het mogelijk moeten zijn alle
wetenschappelijke inzichten te vergaren op een volstrekt identieke
wijze, of het nu gaat om stekelbaarsjes, bijnieren, Koptisch, het
onbewuste, gamma-stralen, amino-zuren, personen, de maan, of de
manier waarop Cleopatra aan haar einde kwam.
Als het object van onderzoek de menselijke persoonlijkheid is,
behoort in ieder geval tegen zulk een eenheidsbehandeling ten
scherpste te worden geprotesteerd. De persoon realiseert in zijn
bestaan immers allerlei soorten waarheden. Die kunnen slechts
adequaat worden onderzocht met diverse, hierbij aangepaste soorten
van methodiek: zowel filosofische als experimentele, met en zonder
apparatuur, via klinische blik en via rekenmachine, behalve via
geesteszieken ook via 'gewone' mensen, behalve via mensen misschien
ook wel via dieren; en desnoods zelfs via fysiologie en anatomie.
B.J. KOUWER, 1963.
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1. ZKM, TWEERICHTINGSTHEORIE EN THEORIE-PRAKTIJKVERHOUDING.

1.1. De kloof tussen theorie en praktijk.
Met de regelmaat van de klok zien in Nederland publikaties het licht
betreffende de verhouding die bestaat of zou moeten bestaan in de
sociale
wetenschappen
tussen
theorie
en
praktijk,
zuiver
wetenschappelijk onderzoek en toepassing van wetenschap, diagnostiek
en therapie.
Zo pleit Snijders (1969) voor een interactie tussen theorie en
praktijk in plaats van een boven de praktijk gestelde theorieontwikkeling. Bonarius (1969) doet een voorstel tot verwetenschappelijking van de klinische praktijk door de individuele cliënt strikt
experimenteel te benaderen via de cyclus 'prediagnose-bedenken van
een behandeling- uitvoeren van een behandeling-postdiagnose'.
Barendregt (1974) maakt zich op fraai verwoorde wijze zorgen over de
wildgroei van therapeutische stromingen:

"Alle mensen worden therapeuten. Maar het is niet zeker of
zij dan ook broeders worden." (pag. 133).
Hij pleit voor een herwaardering van de aan de therapie voorafgaande
diagnostiek. Sinnema & Bonarius (1974) signaleren een kloof tussen
theorie
en
praktijk; zij zien uitvoerige
en
systematische
gevalsbeschrijving als mogelijke overbrugging van de kloof. Van
Strien (1975) houdt een pleidooi voor verwetenschappelijking van de
praktijk, via een sterkere methodologische disciplinering. In de
sociaal-wetenschappelijke praktijk kan er zijns inziens sprake zijn
van een wetenschappelijke aktiviteit wanneer het praktijkdenken zich
voltrekt via de zogenoemde regulatieve cyclus.
De regulatieve
cyclus zoals die door Van Strien wordt beschreven, lijkt op de door
Bonarius
voorgestelde
experimentele
benadering.
Van
Strien
onderscheidt de fasen probleemstelling, diagnose, plan, ingreep en
evaluatie. Hij beschouwt de cyclus als een denkproces dat in al zijn
fasen wordt begeleidt door een normatief moment.
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Ook met betrekking tot de opleiding tot psycholoog wordt
diskussie gevoerd over de relatie tussen theorie en praktijk. Het
meest recente voorbeeld vinden wij in de polemiek tussen Duijker
(1977a/b, 1978a/b) en Van Strien (1977а/Ь, 1978). Duijker pleit
voor de descriptieve psychologie als fundament voor toegepast
psychologisch handelen. In de opleiding ligt het accent dan op de
zogenaamde kernvakken die dit -fundament zouden moeten leggen. Van
Strien legt de nadruk op verwetenschappelijking van de praktijk en
is bevreesd voor het in de 'salutaire' hoek dringen van de
objectgerichte vakken.
Hoe verschillend de standpunten en de voorgestelde oplossingen
ook zijn, de auteurs zijn het over een ding eens: de verhouding
tussen theorie en praktijk is niet wat zij zou moeten zijn.
Praktizerend psychologen zeggen weinig te hebben aan de 'zuivere
wetenschap'; onderzoekers en theoretici zijn in hun ogen bezig met
intellectuele spielerei.
De laatsten op hun beurt beschouwen
praktizerend psychologen maar al te vaak als beunhazen die hun
wetenschappelijke status gebruiken, echter niet waarmaken.
In het voorafgaande werden slechts de contouren geschetst van de
problematiek, de geïnteresseerde lezer wordt naar de betreffende
auteurs verwezen. Men kan, met Sinnema & Bonarius, constateren dat
er sprake is van een kloof tussen theorie en onderzoek enerzijds en
praktijk anderzijds, van twee verschillende denkwerelden.
De lezer kan nu de verwachting hebben gekregen dat hier een nieuw
licht op het probleem geworpen zal worden, eventueel zelfs dat een
oplossing wordt gegeven. Dit is niet het geval. Ik heb slechts het
bestaan van het probleem willen signaleren en wil hieronder een
model ontwerpen, voortbouwend op het stramien van de ZKM, waarin
geprobeerd wordt bedoelde kloof te overbruggen.
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1.2. Onderzoek binnen een tweerichtingstheorie.
De ZKM heeft als methodiek zijn grondslagen in de waarderingstheorie.
De waarderingstheorie is een tweerichtingstheorie. Deze
laatste theorie is ontwikkeld met het oogmerk een fundamenteel
probleem binnen het psychologisch onderzoek op te lossen. Hieronder
volgt een schets van dit probleem en een nadere uitwerking van de
aard van wetenschappelijke uitspraken binnen een tweerichtingstheorie. Vervolgens komt de verhouding tussen theorie en praktijk
bij een werkwijze als de ZKM aan de orde.

1.2.1. Het problematisch onderzoeksobject.
De persoonlijkheid als object van onderzoek in de psychologie is een
problematisch onderzoeksobject; hij praat terug, hij kan zich naar
voorspellingen gaan gedragen, of juist niet. Wanneer het soortelijk
gewicht of het smeltpunt van een stof wordt vastgesteld, heeft dit
in principe geen invloed op de stof in kwestie. De materie verandert
niet essentieel wanneer zij wordt bestudeerd. Een dergelijke
vrijblijvende relatie bestaat echter niet tussen de onderzoekende
mens en de bestudeerde mens. Een voorbeeld. Van een scholier wordt
het IQ vastgesteld en men concludeert dat hij qua intellectuele
capaciteiten een academische opleiding makkelijk moet kunnen halen.
Dit deelt men aan die scholier mede. Daarmee is hij veranderd.
Eerst was hij iemand met een hoog IQ, nu is hij iemand met een hoog
IQ die zich daarvan
bewust is.
Hij is niet meer dezelfde. Het
verschil klinkt triviaal, maar zou vérstrekkende gevolgen kunnen
hebben. Zo zou deze scholier minder hard kunnen gaan werken vanuit
de gedachtengang dat hij, met zijn IQ, het gemakkelijk kan halen en
vervolgens
daarom
de opleiding
niet
halen.
Dit
zou
een
self-defeating prophecy genoemd kunnen worden: doordat iemand wordt
meegedeeld dat hij naar alle waarschijnlijkheid iets kan, kan hij
het niet meer. Dit probleem, het gegeven dat de mens verandert
wanneer hij wordt onderzocht, dat hij zich bemoeit met de resultaten
wordt door Kouwer (1963, pag 397 e.V.) uitgebreid besproken. Hij
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noemt de persoonlijkheid een absurd onderwerp voor de wetenschap.
"Van al de bestaande wezens staat slechts de mens aan de beide
uiteinden van de wetenschap tegelijkertijd: zowel aan de actief
bekijkende, als aan de passief bekeken kant." (pag 399). In de
psychologie worden pogingen gedaan dit probleem op te lossen, of te
omzeilen. Een aantal wil ik hier (sterk vereenvoudigd) de revue
laten passeren.
Als eerste kan 'unobtrusive research' (Webb е.a., 1966) genoemd
worden. De essentie hierbij is dat de onderzochte niet weet dat hij
object van onderzoek is. Men probeert de mens in zijn 'natuurlijke
staat' te bestuderen, om zo in de onderzoeksfase de actief
bekijkende kant van het object uit te schakelen. De persoon weet
niet dat hij bestudeerd wordt, dus kan hij zich er ook niet mee
bemoeien. Het probleem wordt zo echter niet opgelost, maar
verschoven naar de fase waarin men de resultaten van het onderzoek
aan de betrokkenen meedeelt. De wetenschappelijke uitspraak is dan
in de vorm 'als men niet weet dat men bestudeerd wordt gedraagt men
zich met betrekking tot x, zus en zo. Echter, evenals de scholier
hierboven zal men zich dan 'zus en zo' gedragen in het besef dat men
dat doet, of men kan zich zelfs opzettelijk anders gaan gedragen.
Een (triviaal) voorbeeld. Een onderzoeker wil weten of er verband
bestaat tussen bepaalde karaktertrekken van personen en agressief
rijgedrag. Daartoe stelt hij zich verdekt op bij een stoplicht dat
hij zelf kan bedienen, om zo automobilisten wat te treiteren.
Agressief rijgedrag operationaliseert hij bijvoorbeeld als door rood
rijden, of te hard wegrijden nadat het licht groen is geworden. Hij
noteert kentekens en verkrijgt adressen, vervolgens laat hij onder
het mom van het uitvoeren van een enquête voor een boekenclub de
betreffende personen een vragenlijst invullen. Vervolgens gaat hij
de gegevens multivariaat verwerken. Stel nu·dat er iets onverwachts
uit dit onderzoek naar voren komt: er wordt alleen een samenhang
gevonden tussen automerken en agressief weggedrag. Vooral Fiat 127
rijders vertonen een agressief rijgedrag. De onderzoeker publiceert
dit tenslotte in de zaterdagbijlage van een landelijk ochtendblad
(de gegevens alleen doorgeven aan de overheid zou onethisch zijn).
Het is nu de vraag wat Fiat 127 rijders doen: gewoon doorscheuren,
of kalm aan doen (de politie let op mij speciaal!).
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Een tweede in de sociale wetenschappen zeer veel gebruikte
benadering kan worden samengevat onder de noemer 'deceptiestrategieën' (Stricker, 1967; Holmes, 1976a/b). Evenals bij unobtrusive
research probeert men hier het probleem op te lossen tijdens de
onderzoeksfase. De persoon weet wel dat hij onderzocht wordt, maar
wordt misleid ten aanzien van wat wordt onderzocht. Zo kan hij zich
niet bemoeien met de onderzoeksvraagstelling en kunnen zijn
verwachtingen daarover geen rol spelen in de uitkomsten van het
onderzoek. Naast het rapportageprobleem dat bij deze benadering
ongeveer op gelijke wijze optreedt als bij unobtrusive research
ontstaat hier nog een andere moeilijkheid. Stel dat faalangst
onderzocht wordt en de onderzoeker er in slaagt de proefpersoon te
laten denken dat het onderzoek betrekking heeft op de rol van
creativiteit bij het oplossen van problemen. Het is nu de vraag of
het verschijnsel faalangst wordt onderzocht, of faalangst gekleurd
door verwachtingen van proefpersonen over hoe creatieve personen in
elkaar zitten. Kortom, men weet niet goed meer wat zich in het hoofd
van de proefpersoon afspeelt en zo ook niet wat men nu precies
bestudeert. Een bijkomend en niet onbelangrijk probleem is dat
psychologen zich zo de reputatie van leugenaar bezorgen.
Als laatste strategie kan genoemd worden 'participatory research'
(Kelman, 1967). De oplossing hier staat diametraal tegenover de twee
voorgaande, waarbij men het onderzoeksobject zoveel mogelijk in het
ongewisse wil laten tijdens de onderzoeksfase. Bij participatory
research wordt de proefpersoon zo uitgebreid mogelijk verteld wat de
bedoeling is van het onderzoek. Vervolgens wordt de proefpersoon
verzocht deze kennis te proberen te vergeten tijdens het onderzoek.
De persoon speelt de rol van naïeve proefpersoon. Zo voorkomt men
dat tijdens het onderzoek de proefpersoon bezig is met speculaties
over de bedoelingen van de onderzoeker. De last van het probleem
wordt hier geheel op de schouders van de proefpersoon gelegd. Deze
benadering staat of valt dan ook met de mate waarin het de
proefperson gelukt zich 'spontaan' te gedragen.
Op dit punt aangeland kan het probleem in twee hoofdlijnen worden
uiteengelegd. De ene betreft vooral het onderzoeksmoment: mensen
laten zich niet passief bestuderen, maar bemoeien zich met het
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onderzoek, hebben er verwachtingen over. De drie strategieën zijn
vooral bedoeld dit probleem op te lossen. De tweede hoofdlijn heeft
betrekking op het moment dat men de betrokkenen de resultaten van
het onderzoek meedeelt. Het probleem dat hier ontstaat is geschetst
met het voorbeeld van de scholier en bij unobtrusive research. Het
treedt ook op bij deceptiestrategieën en participatory research.
Naar mijn mening betreft deze tweede lijn het meer principiële
probleem. De persoon is niet meer dezelfde na de uitspraak van de
psycholoog. Hij kan zich gaan gedragen naar die uitspraak of juist
niet. Daarmee is de uitspraak niet meer helemaal waar. Hofstee
(1975a) duidt dit aan met de term
'betrekkelijkheid'
van
sociaal-wetenschappelijke uitspraken. Voor een uitgebreide en meer
wetenschapstheoretische behandeling van dit onderwerp verwijs ik
naar zijn artikel en naar Hofstee, 1980 (hoofdstuk 9 ) . Centraal in
de gedachtengang is de definiëring van psychologie als gaande over
'tweede natuur', gedrag waar mensen verantwoordelijk voor zijn en
dus niet gedrag dat zich aan de mens voltrekt, waar hij zelf geen
invloed op kan uitoefenen. Terzijde: hiermee is tegelijk een andere
weg aangegeven om het probleem op te lossen, namelijk een soort 'weg
met de psychologie' beweging (Vroon, 1976), waarin alleen eerste
natuur, datgene wat zich aan de mens voltrekt, onderwerp van de
psychologie is. Dit lijkt echter een klassiek voorbeeld van het
kind met het badwater weggooien.
De door Hermans (1975b) ontwikkelde tweerichtingstheorie is een
andere poging het probleem op te lossen. De kern van de oplossing is
hierin gelegen dat geprobeerd wordt niet het probleem te omzeilen,
maar als beperking te erkennen en in de psychologische methodiek op
te nemen. De actieve zingeving van de persoonlijkheid als
onderzoeksobject wordt niet tussen haakjes gezet, maar een plaats
gegeven in het psychologisch onderzoek. In de volgende paragraaf
wordt dit nader toegelicht.

6

Ι.Ζ.Ζ.

Tweerichtingstheorie en uniciteit.

Belangrijkste kenmerk van een tweerichtingstheorie is dat binnen de
wetenschappelijke theorie plaats wordt ingeruimd voor de persoon als
gesprekspartner. De unieke persoon krijgt een plaats in het
wetenschappelijk onderzoek. Dat 'een plaats geven' is niet een
sentimentele of lievige aangelegenheid, maar een vrij zakelijke, in
zekere zin strikt methodologische kwestie. Eveneens onjuist is de
veronderstelling dat binnen de waarderingstheorie de unieke persoon
wordt bestudeerd. Uniciteit is per definitie ongrijpbaar.
De stelling 'de unieke persoon krijgt een plaats in het
psychologisch onderzoek' is zo zonder meer een constatering die
opgaat voor welke vorm van het psychologisch bedrijf dan ook,
misschien met uitzondering van dierexperimenten en dergelijke. Vaak
is die plaats echter niet meer dan de stoel achter het responspaneel
(waarbij de studentassistent de dubbelzinnigheid van die situatie
dient op te lossen). Binnen een tweerichtingstheorie worden twee
niveau's onderscheiden: het interactieniveau en het metaniveau. Het
interactieniveau heeft betrekking op het individuele zelfonderzoek.
Op het interactieniveau binnen een tweerichtingstheorie krijgt de
persoon een plaats als mede-onderzoeker.
Er hier sprake van een
samenwerkingsrelatie, waarbij de aanvangsvariabelen waar persoon en
psycholoog mee werken, bestaan uit de begrippen van de persoon en
die van de psycholoog.
Het metaniveau verwijst naar algemene
psychologische theorievorming in een tweerichtingstheorie. Hier
kunnen de resultaten van het interactieniveau geobjectiveerd en
gesystematiseerd worden. Op metaniveau is er dus sprake van een
systeem waarbinnen de begrippen van de persoon als mede-onderzoeker
nader onderzocht kunnen worden. Om ook op dit niveau voldoende
ruimte te geven aan de begrippen van de persoon als mede-onderzoeker
werd gekozen voor het begrip waardegebied als meest centraal en open
begrip binnen de theorie op metaniveau.
Een tweerichtingstheorie kan zo omschreven worden als een vorm
van
theorieontwikkeling
waarbij
persoonlijke
theorieën
(op
interactieniveau) ontwikkeld worden samengaand met een overkoepelende theorie (op metaniveau), waarbij de overkoepelende theorie aan
de hand van de persoonlijke theorie wordt ontwikkeld en bijgesteld.
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Ten grondslag aan de boven omschreven gedachtengang ligt het idee
dat met deze benadering van het onderzoeksobject als
gesprekspartner het 'problematische' van dit onderzoeksobject niet zozeer wordt
omzeild, alswel wordt erkend: in de onderzoeksprocedure wordt
gepoogd het actief zingevende van de persoon een plaats te geven.

1.2.3. Het metaniveau binnen een tweerichtingstheorie.
Hermans (1975b) claimt voor het onderzoek op beide niveaus (dus
zowel interactie- als metaniveau) wetenschappelijke status. Ik ga
hier verder alleen in op de aard van uitspraken op het metaniveau.
Hermans stelt omtrent de aard van wetenschappelijke uitspraken:

"... dat in deze gedachtengang geen plaats
is voor
voorspellingen
voorzover die het karakter dragen van
uitspraken waarin op grond van voorbije verschijnselen
zonder
meer
gegeneraliseerd
wordt
naar
toekomstige
verschijnselen." (pag. 55).
Hij maakt onderscheid tussen onvoorwaardelijke en voorwaardelijke
uitspraken. De onvoorwaardelijke uitspraken zijn alleen geldend
voor de persoon of groep die object van onderzoek was, op het moment
dat het onderzoek werd uitgevoerd. Ze verwijzen dus naar het
verleden en zijn definitief en afgerond. Een voorwaardelijke
uitspraak is geldig voor zover
diegenen die een zelfonderzoek
uitvoeren een dergelijke uitspraak als richtsnoer wensen te
accepteren. Een voorwaardelijke uitspraak is dus minder definitief
en afgerond dan een onvoorwaardelijke en verwijst naar de toekomst.
Volgens deze gedachtengang vervallen generalisatiepretenties binnen
de methodologie van een tweerichtingstheorie.
De fout die hier wordt gemaakt is dat in het betoog interactieen metaniveau van uitspraken door elkaar worden gehaald.
Op
interactieniveau worden inderdaad geen voorspellingen gedaan over
de cliënt. Hier ligt dan ook een belangrijk verschil tussen de ZKM
en conventionele tests. Op metaniveau echter zal de onderzoeker wel
degelijk voorspellingen dienen te maken, in die zin dat hij wel
generalisatiepretenties heeft. Bijvoorbeeld, met het gebruik van een
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standaardset vragen in de ZKM wordt impliciet de voorspelling gedaan
dat deze vragen bij de meeste mensen een breed terrein zullen
beslaan. De standaard gevoelenslijst zoals die in de ZKM wordt
gebruikt draagt de pretentie van de onderzoeker in zich dat deze
gevoelens, en de 'indikking' tot de dimensie positief-negatief
relevant zijn ten aanzien van het in kaart brengen van de affectieve
ervaringswereld van de persoon. Hier is sprake van generalisatiepretentie.
De onderzoeker dient op metaniveau zijn uitspraken af te zetten
tegen zijn theorie en tegen de empirie, zoals de persoon op
interactieniveau uitspraken afzet tegen de rest van z'n systeem of
tegen z'n omgeving. Nog anders gezegd, de onderzoeker kan pas iets
als richtsnoer in het zelfonderzoek aanbieden aan de persoon, indien
hij op metaniveau generaliserende, intersubjectief toegankelijke
uitspraken doet.
Samenvattend: aan het type onderzoek en uitspraken dat op
metaniveau wordt gedaan dienen dezelfde eisen te worden gesteJd als
aan welke activiteit dan ook die zich wetenschappelijk wenst te
noemen.
Het
onderscheid
tussen
tweerichtingstheorie
en
eenrichtingstheorie blijft hierbij bestaan, in die zin dat in de
eerste een open begrip zoals bijvoorbeeld het begrip waardegebied
centraal staat.
Op
metaniveau
kunnen
twee
typen
onderzoek
van
elkaar
onderscheiden
worden:
dossieronderzoek
en
nevenonderzoek.
Dossieronderzoek heeft als object van onderzoek de neerslag van het
interactieniveau: de ZKM-dossiers. Nevenonderzoek heeft als object
van onderzoek een afgeleide van theorie of dossier. Een voorbeeld
om het onderscheid toe te lichten. Men kan bij een aantal personen
in de ZKM-dossiers nagaan welke gevoelens in de gevoelenslijst als
niet bruikbaar werden betiteld: dossieronderzoek. Nevenonderzoek met
een gelijksoortige vraagstelling zou uitgevoerd kunnen worden door
een aantal proefpersonen te vragen welke gevoelens in de lijst voor
hen niet bruikbaar zouden zijn. In dit triviale voorbeeld wordt een
vraagstelling gehanteerd van formele (instrumentele) aard. Een meer
inhoudelijke vraagstelling: men kan onderzoeken hoe een bepaalde
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groep personen zich in het algemeen voelt door hun algemeen ervaren
scores binnen een ZKM-dossier te verzamelen (dossieronderzoek). Men
kan ook een representatieve steekproef trekken van de doelgroep die
men op het oog heeft, en aan hen een innerlijk welbevinden schaal
voorleggen (nevenonderzoek).
Het onderscheid dossieronderzoek - nevenonderzoek is ten aanzien
van. de mogelijke onderzoeksvormen op metani veau niet wederzijds
uitsluitend. De beide typen kunnen vloeiend in elkaar overgaan. Het
onderscheid wordt hier gemaakt om een ordening naar wenselijkheid te
kunnen aanbrengen in het type onderzoek dat op metaniveau plaats
vindt. In de praktijk van het waarderingsonderzoek is namelijk een
meer complexe vorm ontstaan, een vorm die tussen dossieronderzoek en
nevenonderzoek in ligt.
Deze vorm ziet er als volgt uit. De
onderzoeker is geïnteresseerd in een bepaald verschijnsel, en
introduceert vervolgens op interactieniveau
een variabele die
betrekking heeft op zijn onderzoeksvraagstelling. Deze vraagstelling
wordt vervolgens door de persoon meegenomen (bijvoorbeeld in de vorm
van een ontlokker) in een zelfonderzoek.
Een voorbeeld van een
dergelijke vorm van onderzoek vinden wij in het zelfonderzoek van
Marja (Hermans, 1979). De onderzoeker was hier geïnteresseerd in de
verhouding tussen waarden en waarderingen en introduceerde in het
zelfonderzoek de waarden van Rokeach. Op grond van de resultaten
werd een aantal conclusies getrokken, die betrekking hebben op de
theorie op metaniveau. Naar mijn mening is het mogelijk dat in dit
type onderzoek de persoon in een moeilijke positie komt te verkeren.
Enerzijds is hij cliënt, die met behulp van de ZKM begeleid wordt,
anderzijds is hij proefpersoon die reageert op variabelen van de
onderzoeker. Het probleem ontstaat doordat op interactieniveau
variabelen worden geïntroduceerd waarvan de waarde voor het
zelfonderzoek niet (nog niet) vast staat, variabelen die eerder
theoretisch interessant zijn.
Een ander, extremer voorbeeld vinden wij in Hermans (1980). In
een onderzoek naar het voorkomen van algemeen menselijke ervaringen
hanteert de onderzoeker hier de ZKM als onderzoeksvorm waarbij er
echter geen sprake is van zelfonderzoekerschap van de personen in
kwestie. De ZKM wordt hier in feite gebruikt als een soort enquête,
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er
is
hier
geen
sprake
van
theorievorming
binnen
een
tweerichtingstheorie via de persoon als mede-onderzoeker. Eigenlijk
is dit een voorbeeld van nevenonderzoek, waarbij volgens de hier
ontwikkelde gedachtengang beter een andere onderzoeksvorm gekozen
had kunnen worden.
Naar mijn mening dienen onderzoeksvraagstellingen waarbij de
onderzoeker nog geen kennis heeft van eventuele merites ten opzichte
van
de
begeleiding
op
interactieniveau,
of
waarbij
geen
begeleidingsaspect aanwezig is, niet onderzocht te worden op
interactieniveau.
Een meer
conventionele
onderzoeksprocedure,
voorafgaand aan introductie op interactieniveau lijkt me dan
wenselijk: nevenonderzoek. Bij voorkeur wanneer de onderzoeker enig
zicht heeft op de zinvolheid van bepaalde vraagstellingen of
variabelen voor de zelfonderzoeker en diens persoonlijke theorie
kunnen deze op interactieniveau geïntroduceerd worden.
In de hierboven geformuleerde terminologie: via nevenonderzoek
(dat kan variëren van literatuurstudie tot experiment) spoort de
onderzoeker voor zelfonderzoek relevante variabelen op, introduceert
deze vervolgens op interactieniveau als begeleidingsaspect, en
evalueert tenslotte via dossieronderzoek. Hierbij is het dan zaak
dit bij meerdere personen uit te voeren. Via deze procedure wordt de
dubbelrol proefpersoon/cliënt gereduceerd tot in eerste instantie de
rol van cliënt, daar alles in het zelfonderzoek van belang is voor
de persoonlijke theorie van de cliënt, een begeleidingsaspect heeft.
Het onderscheid interactieniveau - nevenonderzoek - dossieronderzoek leidt tot een cyclische onderzoeksprocedure binnen een
tweerichtingstheorie, waarbij het interactieniveau steeds wordt
gevolgd door dossieronderzoek en
nevenonderzoek, waarvan
de
resultaten weer worden gebruikt
(aangeboden) op een volgend
interactieniveau (schema 1 ) .

Schema

1.

Een cyclische onderzoeksprocedure.

^ I

• DO

^ I

DO
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Dossieronderzoek heeft hier een centrale plaats omdat vooral daarmee
geëvalueerd kan worden in hoeverre de overkoepelende theorie binnen
de tweerichtingstheorie op interactieniveau juist, zo men wil
bruikbaar, is.
Nevenonderzoek heeft dan als functie nieuwe
vraagstellingen uit te werken, bevindingen uit het dossieronderzoek
nader uit te werken etc. In het nevenonderzoek hoeft men dan ook
niet uit te gaan van gegevens die verzameld zijn via de persoon als
zei fonderzoeker. Dit laatste gebeurt in het dossieronderzoek. Het
lijkt me gewenst de beide typen onderzoek van elkaar gescheiden te
houden teneinde vermenging van proefpersoonschap en zelfonderzoekerschap te voorkomen.
Tussen haakjes zij hier opgemerkt dat de ruimte die zowel op
interactieniveau als op metani veau wordt gereserveerd voor de
persoon, voor
het dossieronderzoek
methodologisch/statistische
problemen oplevert; men denke onder andere aan het gegeven dat
vraagstellingen ontwikkeld dienen te worden uitgaaande van een
bepaalde vorm waarin de dataverzameling reeds heeft plaats gehad.

1.2.4. Tweerichtingstheorie en theorie-praktijk verhouding.
De hierboven beschreven cyclische onderzoeksprocedure waarin het
interactieniveau steeds wordt opgevolgd door dossieronderzoek en
nevenonderzoek kan theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen.
De overkoepelende theorie wordt ontwikkeld aan de hand van de
praktijk, de theorie wordt in de praktijk weer toegepast.
De ZKM-dossiers vormen gevalsbeschrijvingen in de lijn van
Sinnema & Bonarius (1974), die niet alleen een verantwoording
inhouden van praktijkwerkzaamheden, maar ook via dossieronderzoek
een relevante bijdrage kunnen leveren ten aanzien van toekomstige
praktijkwerkzaamheden. De specifieke vorm waarin het zelfonderzoek
zijn neerslag vindt in het dossier geeft de onderzoeker meer
systematische mogelijkheden tot evaluatie dan bij een descriptie van
de subjectieve ervaring van de practicus (zoals Sinnema & Bonarius
voorstellen).
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Via het nevenonderzoek kunnen de minder rechtstreeks op de
toepassing gerichte vraagstellingen
voldoende aan bod komen,
vraagstellingen die duidelijker op theorieontwikkeling gericht zijn.
Het primaat ligt dus noch bij de praktijk, noch bij theorieontwikkeling. Een balans tussen beide, met wederzijdse afstemming, kan in
dit model worden nagestreefd.
De vraagstellingen ten aanzien van onderzoek kunnen samen met de
praktizerend werkers worden vastgesteld, waardoor men mogelijkerwijs
meer oog krijgt voor eikaars 'denkwereld'. De praktijk zou hiermee
meer verwetenschappelijkt
kunnen worden, de wetenschap
meer
bruikbaar gemaakt.
Het is hierbij niet noodzakelijk dat de
onderzoeker zich voor het 'salutaire, normatieve karretje laat
spannen' van de practicus; dat hij een common-sense psychologie gaat
bedrijven.
Zoals ook Duijker, die zich kant tegen salutaire
psychologie, stelt (1977b):

"...de psycholoog interesseert zich voor (de determinanten
van) het menselijk gedrag in al zijn aspecten en facetten.
Dat hij zich bij de descriptie aan 'formele' normen dient te
houden, betekent geen restrictie naar onderwerp of thema."
(pag. 560-561).
Dat men zich op het metaniveau, dus bij dossieronderzoek en
nevenonderzoek, dient te houden aan formele normen lijkt mij in
paragraaf 1.2.3. voldoende beargumenteerd.

1.3. De ontwikkelingsgang van waarderingstheorie en ZKM.
In deze paragraaf wordt een (summiere) schets gegeven van de
ontwikkelingen rond de waarderingstheorie en de methode van
zelfkonfrontatie (ZKM) sinds hun introductie in 1974. Doel hierbij
is een aantal begrippen nader te verduidelijken en mijn visie op
theorie en methode weer te geven.
In 1974 publiceerde Hermans het boek 'Waardegebieden en hun
ontwikkeling.
Theorie en methode van zelf-confrontatie'. Hierin
worden de waarderingstheorie en de Confrontât i etest uiteengezet. Uit
de opzet spreekt een streven naar een zo breed mogelijke
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persoonlijkheidstheorie. Hermans zet zich hierbij vooral af tegen
de eenzijdige biologische inslag van gangbare persoonlijkheidstheorieën, tegen een eenzijdige kwantitatieve benadering en een
atomistische bestudering van de persoonlijkheid. In de waarderingstheorie wordt ruimte opengelaten voor de sociale geaardheid van de
persoonlijkheid, worden kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen
gecombineerd
en wordt
de persoonlijkheid
opgevat als een
georganiseerd proces. De Confrontatietest wordt in nauwe samenhang
met de waarderingstheorie gepresenteerd. Theorie en test vormen een
geheel. De grenzen tussen theoretische en methodische beschouwing
zijn niet altijd even duidelijk. De naamgeving Confrontatietest
brengt voorts enige misverstanden teweeg. Terwijl theorie en test
een reactie op en een afzetten tegen gangbare persoonlijkheidsopvattingen en testprocedures zijn, wekt de term test toch de indruk dat
het hier gaat om een conventionele testprocedure die dan ook dient
te voldoen aan de normale eisen van testconstructie.
In een
discussie die hierop volgt (Hermans, 1975a; Hofstee 1975b, Soudijn,
1975a/b; Booy, 1975) staat dan ook centraal de vraag welke eisen
gesteld dienen te worden aan de Confrontatietest (sindsdien ZKM).
Hermans beargumenteert hierbij dat het werken met de ZKM als
wetenschappelijke activiteit mag worden opgevat en dat aan een
werkwijze als de ZKM andersoortige eisen gesteld dienen te worden
dan de gangbare. Deze discussie is de aanzet tot het boek 'Gaat de
unieke persoon in de psychologie onder?' (Hermans, 1975b) waarin de
wetenschapstheoretische achtergronden van waarderingstheorie en ZKM
nader worden uiteengezet. De waarderingstheorie wordt geschetst als
een tweerichtingstheorie, klassieke benaderingen als eenrichtingstheorieën.
In
een
eenrichtingstheorie
is er
sprake van
eenrichtingsverkeer tussen onderzoeker en object. De onderzoeker
definieert begrippen, variabelen e t c , die aan het object worden
gemeten. Hermans noemt dit het experimenteel paradigma. Essentieel
hierbij is objectivering en kwantificering van de persoonlijkheid
met als doel het ontwikkelen van een theorie. In een tweerichtingstheorie is er sprake van tweerichtingsverkeer: de persoon staat niet
alleen ten dienste van het ontwikkelen van een theorie maar persoon
en onderzoeker werken samen. Hermans noemt dit het interactiepara-
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digma. Hierbij is essentieel dat de unieke persoon een plaats
krijgt in het wetenschappelijk onderzoek door een gespreksrelatie
aan te gaan met de persoon, door hem op te vatten als onderzoeker
van zichzelf in plaats van als te onderzoeken object. In deze vorm
van samenwerking werken onderzoeker en persoon zowel aan de
persoonlijke
(lokale) theorie
van
de
persoon
als aan
de
(overkoepelende)
theorie
van
de
onderzoeker.
Binnen
deze
gedachtengang valt de ZKM niet op te vatten als een test in de
gangbare zin des woords en worden er andere en andersoortige eisen
gesteld aan de ZKM. Hiermee wordt niet gesuggereerd dat de ZKM zich
onttrekt aan de eisen die gesteld worden aan een activiteit die zich
wetenschappelijk wenst te noemen. Er is sprake van een accentverschuiving en een andere prioriteitenvolgorde. Bij
klassieke
testconstructie staan begrippen als standaardisatie, betrouwbaarheidsonderzoek,
validering,
normering
etc.
voorop.
Aan
de
praktische bruikbaarheid, individuele interpretatie en gesprekstechnische kanttekeningen rond het testgesprek wordt doorgaans weinig
aandacht geschonken. Daar in de waarderingstheorie wordt uitgegaan
van een gespreksrelatie en de waarde van de ZKM-procedure
afhankelijk is van de samenwerkingsrelatie tussen psycholoog en
persoon hebben juist de zaken die in de conventionele benadering
verwaarloosd worden de eerste prioriteit. Daarnaast komen zaken als
betrouwbaarheid en validiteit aan de orde.
In volgende publikaties (Hermans & Bonarius, 1978 en Hermans &
Verstraeten, 1980) worden een aantal ontwikkelingen rond en
toepassingen van ZKM en waarderingstheorie besproken. Opvallend
hierbij is dat er betrekkelijk weinig artikelen verschijnen waarin
de waarderingstheorie nader wordt onderzocht. Er is eerder sprake
van publikaties rond toepassingsvelden voor en wijzigingen van de
ZKM. Zo zijn er een aantal versies van de ZKM ontwikkeld die gericht
zijn op specifieke doelgroepen, te weten: kinderen (Bonke, 1977),
partners (Verhoelst-Verstraeten 1978), gezinnen (Bonke, 1984),
leerlingen (Van der Plas, 1981), onderwijzers (Meijer, 1980) en
mensen met beroepskeuze problemen (Smeets, 1981).
De ZKM wordt
eveneens gebruikt als begeleidingsinstrument
in gevangenissen
(Jansen e.a., 1980) en in psychiatrische inrichtingen (Consten,
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1981). Voorts werd met de ZKM onderzoek gedaan naar onder andere
algemeen menselijke ervaringen (Hermans, 1980), waarden (Hermans,
1979),
pedofilie
(Sandfort,
1984)
en
religieus-existentiële
ontwikkeling (Gerritsen, 1984).
Bovenstaande samenvattend is er dus sprake van introductie van
theorie en methode, wetenschapstheoretische reflectie op theorie en
methode en toepassing van de methode op vele en uiteenlopende
terreinen. Er is hierbij geen sprake van empirische toetsing van de
waarderingstheorie en nauwelijks van onderzoek naar de ZKM.
Dit
vloeit deels voort uit de uitwerking die Hermans (1975b) geeft van
experimenteel versus interactieparadigma. De beide paradigma's
werden toen door Hermans gepresenteerd als onverenigbaar. Empirische
toetsing is een eis vanuit het experimenteel paradigma, niet
verenigbaar met het interactieparadigma, dus niet van toepassing op
de waarderingstheorie.
In 1981 verschijnt van Hermans het boek 'Persoonlijkheid en
waardering'. Hermans geeft hierin een exposé en integratie van het
tot dan verrichtte werk rond waarderingstheorie en ZKM.
In het
eerste deel worden theorie en methode besproken als herziening van
en uitgebreide aanvulling op de publikatie van 1974. Het tweede deel
behandelt vooral nieuwe ontwikkelingen zowel wat betreft theorie als
toepassingen van de ZKM. Voorts worden verbindingen gelegd tussen de
waarderingstheorie en andere sociaal-wetenschappelijke theorieën.
Verder is een belangrijke ontwikkeling dat experimenteel en
interactieparadigma niet meer als onverenigbaar worden beschouwd,
maar in een cyclisch model met elkaar in evenwicht worden gebracht.
De weg tot empirische toetsing van de waarderingstheorie en
onderzoek naar de ZKM is zo opengelegd.
Een tweede reden voor het ontbreken van ertipirische toetsing van
de waarderingstheorie is gelegen in haar specifieke geaardheid. De
waarderingstheorie is eerder een beschrijvende dan een verklarende
of voorspellende theorie. De waarderingstheorie biedt, geoperationaliseerd via de ZKM, een tamelijk uitgebreid begrippensysteem waarmee
de persoon zichzelf kan onderzoeken (onderzocht kan worden). Dit
systeem heeft voornamelijk een systematiserende en overzicht
verschaffende functie, nauwelijks een voorspellende. Anders gezegd:
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de waarderingstheorie bevat (vooralsnog) geen als-dan uitspraken in
de trant van 'als uit de ZKM χ naar voren komt, dan kan de
begeleider handeling y voorstellen'. De waarderingstheorie verschaft
een raamwerk, de ZKM het voor de persoon specifieke systeem van
waardegebieden, het woord is vervolgens aan de persoon, de
waarderingstheorie heeft verder minder inbreng.
Dit
punt wordt
hier toegelicht
met
twee
(uitgebreide)
voorbeelden. Hermans (1980) behandelt een viertal criteria waarmee
een waarderingssysteem op zijn structuur onderzocht en ontwikkeld
kan worden. Met behulp van deze criteria kunnen meer en minder
flexibele vormen van organisatie van het systeem worden onderkend en
eventueel
bijgesteld.
De volgende criteria
worden
genoemd:
uitgebreidheid, spaarzaamheid, konsistentie en valideerbaarheid. Het
systeem dient voldoende uitgebreid te zijn om met de situatie om te
kunnen gaan. De spaarzaamheid heeft betrekking op overzichtelijkheid
van en ordening in het systeem. De konsistentie refereert aan de
samenhang tussen de gebieden in het waarderingssysteem. ' Het
criterium valideerbaarheid
tenslotte heeft betrekking op de
mogelijkheid gebieden om te zetten in concreet gedrag. Een systeem
kan minder
flexibel georganiseerd
zijn door een te grote
uitgebreidheid waardoor de spaarzaamheid in het geding komt. In dat
geval bestaat het systeem uit veel gebieden die echter onderling
weinig ordening vertonen. Ook het omgekeerde kan het geval zijn.
Een systeem is zeer spaarzaam ten koste van de uitgebreidheid. In
dat geval dekken de waardegebieden de situatie waarin de persoon
verkeert onvoldoende. Hermans constateert met betrekking tot de
criteria dat ze in een spanningsrelatie tot elkaar staan. Het is aan
de zei f onderzoeker te beslissen aan welk criterium hij het meest
gewicht wil hechten.
In de waarderingstheorie worden dus geen
uitspraken gedaan over onder welke condities een systeem meer of
minder flexibel is, maar over hoe de flexibiliteit van een systeem
nader onder de loupe genomen kan worden. De vier criteria bieden
een strategie, een manier om een systeem te bekijken en geen norm.
Op het eerste oog lijkt dit voort te vloeien uit de consequent
volgehouden positie van de persoon als zelfonderzoeker in de
waarderingstheorie.
Zoals
echter
in
paragraaf
1.2.3.
is
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beargumenteerd dienen binnen de waarderingstheorie op metaniveau
generaliserende uitspraken te worden gedaan. Van de waarderingstheorie mag op metaniveau (op het niveau van de overkoepelende theorie
dus) wel degelijk verwacht worden dat bijvoorbeeld over de vier
criteria algemene uitspraken worden gedaan. Deze conclusie vloeit
eveneens voort uit het standpunt dat Hermans (1981, Deel 2, pag.
173-179)
inneemt
met
betrekking
tot
de verhouding
tussen
experimenteel paradigma en interactieparadigma. Naast het aanbieden
van deze criteria als richtsnoer in het zelfonderzoek zou men
antwoord verwachten op de volgende vragen. Zijn deze criteria
inderdaad relevant ten opzichte van flexibiliteit? Bestaat er een
optimale verhouding tussen de criteria? Zijn er kwantitatieve
grenzen aan te geven voor de criteria? Deze vragen zijn alle via
dossieronderzoek te onderzoeken. Bij beantwoording van dit soort
vragen zou het karakter van de criteria verschuiven van een
mogelijke strategie, zienswijze op een waarderingssysteem naar een
norm waartegen men een waarderingssysteem kan afzetten. Evenzo zou
de geaardheid van de waarderingstheorie meer dan tot dusver
verschuiven
van
een
beschrijvende naar
een
verklarende
of
voorspellende theorie.
Een tweede voorbeeld. In het verlengde van de vier criteria
bespreekt Hermans een speciale vorm van inflexibiliteit, te weten
dissociatie. Het betreft hier een defensieve vorm van organiseren
van het waarderingssysteem, waarbij bijvoorbeeld bepaalde ervaringen
niet worden toegelaten in het waarderingssysteem. Hermans bespreekt
en geeft voorbeelden van een viertal types van dissociatie. Evenals
de criteria vormen de dissociatietypen manieren van kijken naar het
waarderingssysteem. Het systeem kan bekeken worden op het vóórkomen
van dissociaties. Het is daarbij aan de persoon de dissociatiehypothese al dan niet te accepteren. Zoals veel begrippen in de
waarderingstheorie spruit het dissociatiebegrip grotendeels voort
uit opgedane klinische ervaring met de ZKM. Zo'n begrip wordt dan
via gevalsbeschrijvingen nader ontwikkeld. Ook hier echter is een
nadere, meer systematische evaluatie op metaniveau gewenst. Zijn de
vier types van dissociatie inderdaad van belang voor flexibiliteit?
Zijn er algemene richtlijnen
op te
stellen waarlangs
men
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dissociaties kan opsporen? Voorts kan de vraag worden gesteld of
dissociatie wel zo'n krampachtige manier van organiseren is als
wordt verondersteld. Zou er niet zo iets kunnen bestaan als een
'gezonde' dissociatie?
Is er bij mensen die zich doorgaans goed
voelen minder sprake van dissociatie dan bij mensen die zich minder
gelukkig voelen? Ook hier zou dossieronderzoek nader licht kunnen
werpen en zou het begrip dissociatie nadere invulling kunnen
krijgen.
Op dit punt aangeland wil ik de lezer de lijn van dit betoog in
herinnering brengen. Uit een schets van de ontwikkeling van theorie
en methode werd een gemis geconstateerd aan onderzoek naar de
waarderingstheorie. Als redenen hiervoor werden opgegeven de
aanvankelijk
aangebrachte
scheiding
tussen
experimenteel
en
interactieparadigma en (ermee samenhangend) de geaardheid van de
waarderingstheorie als formeel raamwerk. Dit laatste punt werd
uitgebreid geïllustreerd. Uit de voorbeelden en uit het standpunt
dat Hermans in 1981 inneemt blijkt echter dat onderzoek naar theorie
en methode mogelijk en zelfs wenselijk is. De inbreng van de
waarderingstheorie is dan meer dan het verschaffen van een
begrippenkader. In het hieronder te rapporteren onderzoek zal dan
ook een dergelijke empirische reflectie op bepaalde begrippen in de
waarderingstheorie aan de orde komen.

1.4. De ZKM als begeleidingsinstrument in een detentiesituatie.
In dit onderzoek is een samenwerkingsverband aangegaan met het
maatschappelijk werk in enkele penitentiaire instellingen.
Het
begeleidingsaanbod
dat door het
maatschappelijk werk
in de
betreffende inrichtingen wordt gedaan heeft de vorm aangenomen van
'social casework', waarbij de gesprekken worden gevoerd aan de hand
van de ZKM. In het samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een
systematische terugkoppeling van resultaten uit de ZKM-dossiers (het
interactieniveau) door de onderzoekers naar de maatschappelijk
werkers. Het doel is (breed geformuleerd): systematische reflectie
op en bijstelling van het hulpaanbod. In termen van paragraaf
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1.2.3.: de resultaten
van het interactieniveau worden via
dossieronderzoek, eventueel
in samenhang met nevenonderzoek,
teruggekoppeld naar het interactieniveau.

1.4.1. Het maatschappelijk werk in De Corridor.
Het penitentiair trainingskamp 'De Corridor' te Zeeland (N.Br.) is
een jeugdgevangenis waar vrijheidsstraffen van 1 tot 4 maanden
worden uitgezeten door mannelijke gedetineerden van 18 tot 23 jaar.
De vanuit de directie TBR en Reklassering van het Ministerie van
Justitie aan de inrichting toegevoegde dienst maatschappelijk werk
is een onafhankelijke afdeling, die een immaterieel hulpverleningsaanbod doet.
Het maatschappelijk werk is niet rechtstreeks
betrokken bij het beleid van de inrichting en draagt geen
verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. De gesprekken
tussen maatschappelijk
werker en de
gedetineerde blijven dan ook strikt vertrouwelijk. De onafhankelijkheid van de afdeling wordt verder uitgedrukt door de
aanwezigheid op De Corridor van een bejegeningsadministratie, die de
materiële hulpverlening uitvoert. De hulpverleningsrelatie tussen
maatschappelijk werker en cliënt wordt zo niet beïnvloed door het
verrichten van materiële dienstverlening.
Een van de doelstellingen van De Corridor is de gedetineerden
meer inzicht in zichzelf te verschaffen. De groepsaktiviteiten zijn
o.a. daar op gericht. Het begeleidingsaanbod van de maatschappelijk
werkers wordt als volgt door hen (Janssen e.a., 1980) verwoord:

"Tijdens de introductieperiode wordt de mogelijkheid tot een
zelfonderzoek aan de hand van de ZKM naar voren gebracht.
De groep wordt verteld hoe de methode in haar werk gaat, wat
samen met de maatschappelijk werker gedaan wordt, hoe de
gegevens van het onderzoek samen worden doorgesproken en
hoeveel tijd het ongeveer gaat kosten; verder waarom voor
deze manier van werken gekozen is: genoemd worden dan de
diagnostische
waarde, de overzichtelijkheid
van
het
hulpverleningscontact en daarmee samenhangend het feit dat
het werken met de methode ondanks beperkingen wat betreft de
tijd leidt tot een min of meer afgerond geheel van waaruit
een eventuele verwijzing of overdracht goed realiseerbaar
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is. Vervolgens is de gedetineerde volledig vrij te beslissen
of hij al dan niet van dit aanbod gebruik wil maken. Hem
wordt ook de verzekering gegeven dat de maatschappelijk
werkers geen informatie uit de gesprekken aan derden
verschaffen, zonder uitdrukkelijke toestemming van hemzelf."
(pag. 48-49).
En over het werken met de ZKM stellen zij resumerend:

"Alvorens de waarde van de ZKM voor onze werksituatie
samenvattend weer te geven, lijkt ons van belang nogmaals te
wijzen op de beperkingen van die werksituatie:
-de vaagheid van de hulpvraag;
-duur van hulpverleningscontact wordt bepaald door duur van
de detentie(...);
-inactiverende werking die er uitgaat van de detentie.
Vanuit deze beperkingen zien wij als waarde van de ZKM dat
er in een relatief zeer korte tijdsperiode snel en effectief
in samenwerking met de persoon iets ondernomen kan worden.
Vanwege de flexibiliteit van deze methode van zelfonderzoek,
т.п. de vorm waarin het proces zijn neerslag vindt, is het
bovendien
mogelijk
daadwerkelijk
tot
een
vorm
van
samenwerking tussen praktijk en theorie-ontwikkeling te
komen, waarbij sprake is van wederzijdse beïnvloeding."
(pag. 55).
De maatschappelijk werkers aan De Corridor hebben de behoefte
uitgesproken aan aanpassing van de ZKM aan hun specifieke
werksituatie.
uitgewerkt.

Een en ander wordt in de volgende paragraaf nader

1.4.2. Reconstructie van de ZKM.
Hoofdvraag van het maatschappelijk werk bij een reconstructie van de
ZKM is "op
welke wijze de voor de persoon meest relevante
waardegebieden om verder aan te werken ... geselekteerd resp.
gekonstrueerd kunnen worden." (citaat interne notitie). Deze vraag
is vooral geïnspireerd door de drie bovengenoemde beperkingen van
hun werksituatie: de vaagheid van de hulpvraag, de soms korte duur
van de detentie en de inactiverende werking van de detentie. De
jongens die een contact aangaan met het maatschappelijk werk doen
dit doorgaans vanuit een vaag gevoel van onbehagen, waarbij niet op
voorhand duidelijk is waar de problematiek geconcentreerd is. Bij
sommigen is er sprake van een duidelijk en alles overheersend
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probleem, bijvoorbeeld de verwerking van het delict. Bij het
merendeel is er echter sprake van onzekerheid over de toekomst na de
detentie en is de hulpvraag daar op gericht. De vraag luidt dan
ongeveer: 'tot nu toe is het niet goed gegaan, ik weet niet waarom
en ben bang dat het straks weer mis zal gaan'. Dikwijls kan men zijn
probleem niet of nauwelijks formuleren, terwijl er toch duidelijk
sprake is van een gevoel van niet-welzijn. Het hulpverleningscontact
start dan ook vaak vanuit een afwachtende houding van de persoon.
Doorgaans bewerkstelligt de manier van werken met de ZKM al in de
labelingsfase een sterk engagement bij de persoon, die zich als
drager van het hulpverleningscontact gaat beschouwen. Vaak is het
resultaat van het eerste zelfonderzoek dat 'de zaken eens goed op
een rijtje gezet
zijn', dat overzicht
is gekregen op de
problematiek. Soms kan men dan komen tot concrete plannen die men al
tijdens de detentieperiode (bijvoorbeeld in het weekendverlof) kan
uitvoeren of waarmee men na de detentie naar een hulpverlener kan
gaan. Vaak echter is de problematiek dermate complex dat men na het
eerste zelfonderzoek niet tot dergelijke beslissingen kan komen.
Wanneer dan de mogelijkheid bestaat een tweede zelfonderzoek te
doen, waarbij men in de gelegenheid
is geweest het eerste
zelfonderzoek te verwerken, is de kans dat men komt tot concrete
veranderingsplannen veel groter. De duur van de detentie echter
maakt een tweede zelfonderzoek vaak niet mogelijk. Dit gegeven,
gecombineerd met de vaagheid van de hulpvraag leidt er toe dat veel
hulpverleningscontacten zich beperken tot een eerste zelfonderzoek
waarbij overzicht over en verduidelijking in de problematiek worden
aangebracht. Zonder van de waarde daarvan iets te willen afdoen
wordt deze stand van zaken door het maatschappelijk werk gezien als
een tekort. Ter vervanging van een volledig tweede zelfonderzoek
ziet men als belangrijkste alternatief het uitlichten van bepaalde,
relevant
te
achten
waardegebieden
waaraan
na
het
eerste
zelfonderzoek kan worden doorgewerkt en op grond waarvan concrete
stappen kunnen worden ondernomen. Een eerste aspect in de vraag naar
reconstructie van de ZKM heeft dus betrekking op een manier om in
een vroeg stadium belangrijke waardegebieden op te sporen.
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Een tweede aspect heeft betrekking op kenmerken van de
gevoelenslijst die wordt gehanteerd in de ZKM en hangt samen met de
inactiverende werking van de detentie. Zoals gezegd leidt de manier
van werken met de ZKM wel tot engagement, niet altijd echter zet de
methode aan tot verandering. Volgens de maatschappelijk werkers zou
dit te maken kunnen hebben met de in de ZKM centraal staande
dimensie
positief-negatief
beleven. De dimensie
is
in het
zelfonderzoek goed te hanteren, spreekt aan en maakt het mogelijk
nieuw licht te werpen op bepaalde waardegebieden. De dimensie heeft
op De Corridor echter niet een duidelijk aktiverende werking. Na het
eerste zelfonderzoek is de reactie van de persoon vaak 'ik heb nog
nooit zo intensief over mezelf nagedacht, ik wist het
eigenlijk
allemaal wel, maar ik heb het nog nooit zo duidelijk op een rijtje
gehad'. Er is echter, ook bij de negatief beleefde gebieden, eerder
sprake van herkenning (en soms verdieping van inzicht) dan van een
prikkel tot verandering. Op grond hiervan is de vraag gesteld naar
de mogelijkheid de gevoelenslijst uit te breiden met andere
dimensies die zowel extra informatie opleveren in het zelfonderzoek
als een meer activerende werking hebben.
De reconstructie van de ZKM heeft dus ten doel een verbreding van
het instrument. De ZKM zou meer en andersoortige informatie moeten
opleveren dan zij nu doet, dit zowel wat betreft affectieve als
waarderingsaspecten. Deze twee invalshoeken worden hieronder nader
uitgewerkt. In het tweede hoofdstuk wordt de reconstructie van de
ZKM wat betreft de affecten nader uitgewerkt. Hoofddoelstelling hier
is het construeren van een affectschaal waarin andere dimensies
naast positief en negatief zijn opgenomen. Het derde hoofdstuk
behelst onderzoek naar waardegebieden, waarbij het gaat om het
ontwikkelen van een systeem waarmee waardegebieden getypeerd en
waardegebieden waaraan na het eerste zelfonderzoek kan worden
doorgewerkt, opgespoord kunnen worden.
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2. RECONSTRUCTIE VAN DE AFFECTSCHAAL IN DE ZKM.

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van overwegingen en
handelingen met betrekking tot reconstructie van de affectschaal in
de ZKM. De eerste paragraaf vormt een inleiding en een eerste
standpuntbepaling.
In de tweede
paragraaf wordt een eerste
exploratie uitgevoerd naar een aantal affectvariabelen. De derde en
vierde paragraaf tenslotte behelzen de constructie en evaluatie van
een affectschaal.

2.1. Inleiding.
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde een aantal
opmerkingen over de affectvariabele in de waarderingstheorie, een
aantal onderzoeksbenaderingen van het affectdomein en een keuze met
betrekking tot vervolgonderzoek.

2.1.1. De affectschaal in de waarderingstheorie.
In de waarderingstheorie nemen noties met betrekking tot affectieve
beleving een centrale plaats in. Hermans (1981) bespreekt onder
andere het affect als het resultaat van interpretaties, als bron van
informatie en het affect als motivatie. Als belangrijkste indeling
wordt geponeerd die in positieve en negatieve affecten. Ook in de
methode van zelfkonfrontatie spelen de affecten een belangrijke rol.
De
(standaard)
gevoelenslijst
wordt
bij
elk
zelfonderzoek
aangeboden. Bij elk zelfonderzoek wordt de balans positievenegatifcve gevoelens gehanteerd.
De affectvariabele is in de waarderingstheorie een op metaniveau
gedefinieerde en geoperationaliseerde variabele. In paragraaf 1.2.3.
werd beargumenteerd dat aan onderzoek en uitspraken op metaniveau de
normale eisen van wetenschappelijkheid gesteld dienen te worden. De
affectschaal is op analytische wijze, via a priori opvattingen,
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geconstrueerd en vervolgens met behulp van praktisch opgedane
ervaring bijgeschaafd.
Bij schaalconstructie echter dient men
vragen te stellen naar betrouwbaarheid en validiteit van de
geconstrueerde variabelen. De schaal dient niet alleen klinisch,
maar ook psychometrisch geëvalueerd te worden.
In discussies rond evaluatie van de ZKM komt herhaaldelijk het
standpunt naar voren dat het .betrouwbaarheidsbegrip niet past bij
een dergelijk instrument, bij de werkwijze op interactieniveau.
Twee typen argumenten spelen hier een rol. De eerste is dat het
momentopnamekarakter,
het
procesmatige
van
de
methode
geen
betrouwbaarheidsmeting toelaat. De tweede is dat de betekenis van
een bepaald gevoel bepaald wordt door het specifieke waardegebied
waaraan het is gekoppeld. Dat gevoel betekent daardoor steeds iets
anders en kan zo niet als testitem beschouwd worden. Betrouwbaarheidsmeting is dan niet mogelijk en niet nodig.
Het eerste argument kan tamelijk gemakkelijk ontkracht worden
door er op te wijzen dat betrouwbaarheid niet identiek is aan
stabiliteit. Test-hertest betrouwbaarheid is slechts een van de vele
vormen van betrouwbaarheid. Interne consistentie, splithalf of
parallel-vorm metingen van de betrouwbaarheid zijn geschikt voor
instrumenten die niet-stabiele kenmerken meten.
Diegenen die het tweede argument hanteren kan men op z'n minst
verwijten van twee walletjes te eten. Volgens deze redenering immers
zouden dan ook de globale indices (somscores Ρ en N) niet met elkaar
vergeleken mogen worden, ja eventueel zelfs niet berekend mogen
worden. Dan zou alleen elke cel score in de affectmatrix, op zichzelf
staand, besproken mogen worden. De redenering dient omgedraaid te
worden: bij de berekening en de vergelijking met elkaar van
somscores wordt er van uit gegaan dat een bepaald gevoel steeds voor
een deel in dezelfde zin bijdraagt in de som. Juist de terugkerende
gemeenschappelijke component in het gevoel, de betekenisconstantie,
is van belang in de somscore. Het gevoel valt dan als schaalitem op
te vatten, en kan psychometrisch worden onderzocht.
Het tweede argument kan ook op meer principiële wijze worden
ontkracht.
In het gesprek tussen mensen
is de principiële
vooronderstelling dat verschillende mensen met dezelfde woorden
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hetzelfde bedoelen. Zonder deze vooronderstelling zou het gesprek
niet mogelijk zijn en zouden zelfs misverstanden niet zinvol
voorkomen. Veronderstellen dat bepaalde woorden steeds net iets
anders betekenen, en daardoor essentieel anders zijn, zoals in het
tweede argument gebeurt, zet de zaak op z'n kop. Strikt genomen
leidt de redenering er toe dat gesprek over waardegebieden
onmogelijk
is.
Gesprek
veronderstelt
veralgemenisering
en
objectivering. Kwantificering is een gespreksvariant, een 'wijze van
spreken', met haar eigen grammatica.
Samenvattend luidt mijn conclusie dat de gevoelenslijst ook
psychometrisch geëvalueerd dient te worden, en dat de betrouwbaarheid van de lijst kan worden vastgesteld middels bijvoorbeeld een
maat voor interne consistentie. Voor een dergelijke evaluatie wordt
verwezen naar Van Assen, 1982a.
In paragraaf 1.4.2. werden de achtergronden van de vraag naar
reconstructie van de ZKM uiteengezet.
Met betrekking tot de
reconstructie van affectieve aspecten aan de ZKM werd gesteld dat in
de ZKM naast de dimensies positief-negatief indien mogelijk andere
dimensies opgenomen zouden moeten worden, dimensies die zowel extra
informatie zouden kunnen opleveren in het zelfonderzoek als waarvan
een activerende werking zou kunnen uitgaan. Zoals gezegd is de rest
van deze paragraaf gewijd aan deze reconstructie van affectieve
aspecten aan de ZKM. Daartoe wordt eerst verslag gedaan van een
inspectie van onderzoek dat betrekking heeft op het affectieve
domein.

2.1.2. Affectonderzoek.
Voor een bespreking van affectonderzoek wordt gebruikt gemaakt van
een onderscheid gemaakt door Izard (1971).
Hij plaatst twee
benaderingen tegenover elkaar, de typologische en de dimensionele
benadering. In de typologische benadering wordt er van uit gegaan
dat een belangrijk en zinvol onderscheid gemaakt kan worden tussen
een aantal afzonderlijke, enkelvoudige emoties. In de dimensionele
benadering daarentegen wordt de zin van een dergelijk onderscheid

27

ontkend. Het affectdomein is te beschrijven met behulp van een of
meerdere dimensies.
De afzonderlijke emoties worden daarbij
eventueel beschouwd als punten in een multidimensionele ruimte.
Beide benaderingen worden hieronder besproken.
De typologische
benadering.
Als oudere vertegenwoordiger binnen de typologische benadering kan
Darwin (1890) genoemd worden. Zijn opvatting is dat er sprake is van
een aantal universele emoties met hun specifieke expressie. Hij
bespreekt onder andere de expressie behorende bij de volgende
emoties: angst, verdriet, vreugde, liefde, haat, verrassing en
schaamte. Zijn benadering is overigens voornamelijk theoretisch
beschrijvend en niet systematisch onderzoekend. De algemene noemer
in zijn aanpak, het afleiden van afzonderlijke emoties uit
(gelaats)expressies, is de voorloper geweest van een onderzoeksaanpak zoals die door auteurs binnen de typologische benadering vaak
wordt gehanteerd. Globaal genomen is hun werkwijze als volgt. Op
grond van theoretische overwegingen worden een aantal (fundamentele)
emoties voorondersteld. De gelaatsexpressies behorend bij deze
emoties worden fotografisch vastgelegd. Vervolgens vraagt men
proefpersonen de foto's te benoemen met een emotieterm. Evidentie
voor het fundamenteel zijn van een emotie wordt vervolgens ontleend
aan de
accuratesse waarmee verschillende
mensen, eventueel
cross-cultureel, de emotionele expressie herkennen. Een dergelijke
aanpak vinden we bijvoorbeeld bij Frois-Wittman (1930), Tomkins
(1962), Tomkins & McCarter (1964), Dickey & Knower (1941), Vinacke
(1949), Vinacke & Fong (1955), Ekman (1973) en Izard (1971). Izard
gebruikt in zijn studie de fundamentele emoties zoals die door
Tomkins (1962) zijn geformuleerd: interest-excitement, enjoymentjoy,
surprise-startle,
distress-anguish,
disgust-contempt,
anger-rage, shame-humiliation en fear-terror. Hij behaalde een
opmerkelijke accuratesse in een cross-cultureel onderzoek naar de
herkenning van expressie van emoties. Ekman maakte in zijn studies
gebruik van de emoties happiness, sadness, anger, disgust, surprise
en fear. In een beschouwig van zijn eigen studies en die van Ekman
concludeert Izard dat er een duidelijk bewijs is geleverd voor het
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aangeboren en universeel zijn van een aantal fundamentele emoties,
te weten happiness, sadness, anger en disgust.
Een tweede onderzoeksstijl binnen de typologische benadering is
het onderzoek naar 'moods'. De term zou vertaald kunnen worden als
'stemming'. Het onderscheid dat doorgaans wordt gemaakt tussen mood
en emotie is dat moods zich uitstrekken over een langere periode.
Het onderzoek naar moods werd in de 50er jaren begonnen vanuit
een interesse in de effecten van psychofarmaca op het gevoelsleven.
Teneinde dergelijke effecten te kunnen vaststellen werd een
vragenlijst
ontwikkeld
die bestaat uit
adjectieven
die de
uitdrukking 'I feel ...' completeren. Hierbij ging men er van uit
dat er sprake zou zijn van 4 bipolaire mooddimensies: activatie,
controle, sociale oriëntatie en prettigheid (Nowliss, 1965). In een
factoranalytische studie naar deze dimensies vond Nowliss (ibid.)
echter geen bipolariteit, maar 12 unipolaire factoren, die eerder
opgevat moeten worden als affectcategorieën dan als dimensies. De
moodbenadering is dus begonnen vanuit een dimensionele optiek, maar
op
grond
van
resultaten
overgegaan
tot
een
typologische
stellingname.
Nowliss bespreekt vervolgens 15 studies waarin
gelijksoortig onderzoek is verricht en vergelijkt de in de diverse
onderzoeken gevonden factoren. Zijn conclusie luidt dat de volgende
factoren
in
alle
studies
voorkomen:
agression,
anxiety,
concentration, fatigue, social affection en surgency. Lorr et all.
(1967) concluderen na het bestuderen van 5 studies dat er sprake is
van 6 factoren die in twee of meer studies gerepliceerd worden, te
weten: depression, vigor-activity, fatigue-inertia, tension-anxiety
en anger-hostility.
De moodbenadering kan zo gekarakteriseerd
worden als een speurtocht naar (brede) gevoelscategorieën zoals
gerapporteerd in vragenlijsten. Een eerste probleem hierbij is
gelegen in het constateren van overeenkomsten tussen de factoren die
in de diverse studies naar voren komen. Er is geen eenduidig
criterium voorhanden op grond waarvan besloten kan worden dat
factoren uit verschillende studies overeenkomen. De overeenkomst
wordt vastgesteld op basis van een bestudering van de adjectieven
die in de factoren thuishoren. Gelijken op is het criterium voor
matching. Een ander probleem wordt gesignaleerd door Meddis (1972).
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Volgens hem is het vinden van unipolaire factoren in de moodstudies
te wijten aan een artefact in de schalen die worden gebruikt in de
vragenlijst. De schaal is niet symmetrisch. Daardoor worden
negatieve correlaties onderdrukt, zodat adjectieven die een ongeveer
tegenovergestelde betekenis hebben, toch niet negatief met elkaar
correleren. Dit zou vervolgens kunnen leiden tot het vinden van
unipolaire factoren. Volgens Lorr & Shea (1979) tenslotte kunnen ook
responsstijl effecten invloed uitoefenen op het vinden van uni- dan
wel bipolaire factoren. Controle op instemtendentie bijvoorbeeld
maakte van 7 unipolaire factoren vier bipolaire en één unipolaire
factor.
De dimensionele
benadering.
Zoals gezegd wordt er in de dimensionele benadering van uit gegaan
dat de gevarieerdheid in gemoedsaandoeningen verklaard kan worden
met behulp van een beperkt aantal affectdimensies. Op theoretisch
niveau is bijvoorbeeld Duffy (1962) met haar activatietheorie over
emotie een voorstander van deze zienswijze.
Een van de oudere onderzoekers binnen de dimensionele benadering
is Schlosberg (1952, 1954). In zijn studie uit 1952 worden twee
verschillende fotoseries van emotionele gezichtuitdrukkingen door
proefpersonen beoordeeld op twee bipolaire schalen. Zijn conclusie
luidt dat beide series geplaatst kunnen worden in een tweedimensionale
ruimte
met
als
assen
pleasantness-unpleasantness
en
attention-rejection.
In het tweede artikel stelt hij vervolgens
voor activatieniveau toe te voegen als derde dimensie. Engen et al.
(1957, 1958) voeren onderzoek uit naar deze drie Schlosbergdimensies
en concluderen
dat gelaatsuitdrukkingen
consistent
beoordeeld kunnen worden op de drie dimensies en voorts dat bij
herhaalde beoordeling de stabiliteit van de individuele beoordelaars
goed genoemd mag worden. Abel son & Sermat (1962) voeren eveneens een
onderzoek uit naar de Schlosberg-dimensies en komen tot de
gevolgtrekking dat voor de beschrijving van de expressies twee
dimensies voldoende zijn, namelijk de dimensies pleasant-unpleasant
en tension-sleep. Osgood (1966) paste de semantische differentiaaltechniek toe op emotionele expressies. Factoranalyse van de
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beoordelingen leverde drie bipolaire factoren op: pleasantness,
control en intensity, die door Osgood als analoog werden beschouwd
aan de standaard differentiaaldimensies evaluation, potency en
activity. Bush (1973) onderzocht de structuur van het affectdomein
via
een
multidimensionele
schaalanalyse
van
paarsgewijze
gelijkenisoordelen van gevoelsadjectieven. Zijn doelstelling hierbij
was nader inzicht te verkrijgen in de discrepantie in resultaten
tussen het hier beschreven dimensionele onderzoek en het onderzoek
binnen de moodbenadering. Bush vindt drie dimensies die hij
interpreteert als pleasantness-unpleasantness, level of activation
en level
of agression.
Zijns inziens
zijn er
duidelijke
overeenkomsten tussen deze dimensies en de Osgood-dimensies. Hij is
van mening dat de resultaten van zijn onderzoek eerder de
dimensionele benadering ondersteunen dan de moodbenadering. Ten
aanzien van de laatste signaleert hij onder andere als probleem dat
in
de moodstudies
adjectieven
worden
gebruikt
die
eerder
persoonlijkheids- of gedragsfactoren aanduiden dan gevoelens. Dit
zou deels de verschillen tussen de moodstudies en de dimensionele
studies kunnen veroorzaken.
Als meer recente onderzoeken binnen de dimensionele benadering
kunnen de volgende worden genoemd. Russell & Mehrabian (1977) doen
verslag van twee studies in het affectdomein. In de eerste studie
tonen zij aan dat de variantie in 42 affectvragenlijsten grotendeels
verklaard kan worden met behulp van de bipolaire dimensies pleasure,
arousal en dominance en een maat voor instemtendentie. In het tweede
onderzoek blijken proefpersonen 151 gevoelstermen consistent te
kunnen beoordelen op differentiaalachtige schalen voor genoemde drie
dimensies. In een opvolgende studie komt Russell (1978) tot de
conclusie dat de dimensies pleasure en arousal essentieel zijn voor
de betekenis van affecttermen. Zij refereren aan de interne toestand
van het subject. In een laatste onderzoek stelt Russell (1979) dat
twee bipolaire dimensies: pleasure en arousal voldoende zijn om
affecttermen te beschrijven. De dimensie dominance uit de studie van
Russell & Mehrabian (1977) kwam
in dit onderzoek niet als
betekenisvolle variabele naar voren.
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2.1.3. Samenvatting, opmerkingen wat betreft vervolgonderzoek.
Binnen het onderzoeksdomein is er sprake van een duidelijke
controverse tussen de typologische en de dimensionele benadering. De
typologische benadering is daarbij theoretisch meer onderbouwd, de
dimensionele benadering daarentegen lijkt empirisch sterker te
staan. Beide benaderingen verschillen echter niet alleen in
invalshoek, ook de wijze waarop het onderzoek wordt opgezet en
verwerkt verschilt. Zo is er binnen de typologische benadering
doorgaans sprake van een herkenn ingstaak waarbij de mate van
overeenstemming tussen proefpersonen wordt vastgesteld. In de
dimensionele benadering gaat het om een beoordelingstaak, met een
factoranalytische verwerking van de resultaten.
Dit verschil in
aanpak zou deels het verschil in resultaten kunnen verklaren. Binnen
de typologische invalshoek kan men alleen fundamentele categorieën
constateren, binnen de dimensionele alleen factoren of clusters, dat
wil zeggen, dimensies. De moodstudies nemen wat dit betreft een
tussenpositie in. Hier echter woedt de discussies over artefacten
ten gevolge van de gebruikte procedure. Zo zou unipolariteit van
factoren veroorzaakt worden door de vorm van de schaal en
responsstijlen.
Het is niet de doelstelling in dit betoog te komen tot een
afgeronde beoordeling van de twee benaderingen. Zoals in de
inleiding is gesteld is het doel na te gaan of er in de ZKM naast de
variabele
positief-negatief
mogelijkerwijs
andere
variabelen
opgenomen
zouden
kunnen
worden. Ondanks
verscheidenheid
en
controversen kan uit bovenstaande in elk geval worden geconcludeerd
dat er in het affectdomein andere variabelen te onderscheiden zijn
dan alleen de positief-negatief dimensie. Voor een vervolgonderzoek
sluit ik aan bij de dimensionele benadering, inzonderheid het werk
van Osgood en Russell. Een eerste reden hiervoor is dat twee van de
drie Osgood/Russel 1 dimensies, te weten evaluation en activity bij
voortduring worden aangetroffen in het dimensionele onderzoek. Een
tweede reden voor de keuze voor de dimensionele benadering is dat de
moodbenadering die op grond van resultaten is overgeheld naar een
typologische
stel 1ingname, na het
opsporen en wegnemen van
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artefacten toch weer dimensionele evidentie
volgende paragraaf
wordt de Rüssel1/Osgood
uitgewerkt.

opleverde.
benadering

In de
nader

2.2. De benaderingen van Osgood en Russell vergeleken.
In de voorgaande paragraaf wordt het opnemen van meerdere dimensies
in de gevoelenslijst bepleit. Hier wordt verslag gedaan van een
exploratief onderzoek naar de Rüssell/Osgood-dimensies. Het doel van
deze exploratie is tweeledig. Enerzijds wordt de positie van de
huidige gevoelenslijst in de ZKM ten opzichte van de dimensies
onderzocht. Anderzijds worden uit deze exploratie
conclusies
getrokken ten aanzien
van de te volgen
procedure
in een
vervolgonderzoek.
De dimensies pleasure
(positief-negatief), arousal
(actiefpassief) en dominance (wei-geen invloed hebben op gebeurtenissen)
zijn in het affectieve domein door onder anderen Russell (е.a.,
1977; 1978) gevonden als de belangrijkste dimensies. De dimensies
zouden parallel lopen aan de Osgood-dimensies evaluation, activity
en potency. De overeenkomst met de Osgood-dimensies ligt voor de
hand en is intuïtief aantrekkelijk. Deze overeenkomst is echter
vooralsnog een gepostuleerde. Beide benaderingen worden hieronder
vergeleken. Teneinde mogelijke verwarring te voorkomen worden de
Osgood/Russell-dimensies (waar nodig) als volgt aangeduid:
evaluation/pleasure (positief-negatief): P,
activity/arousal (actief-passief): A,
potency/dominance (wei-geen invloed); I.
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2.2.1. Verschillen tussen de benaderingen van Osgood en Russell.
Voor een nadere toelichting op de dimensies evaluation, activity en
potency citeer ik Osgood (1962):

"...the dominant factors of evaluation, potency and activity
that keep appearing certainly have a respons-like character,
reflecting the ways we can react to meaningful events rather
than the ways we can receive them. But these major factors
also seem to have an affective
as well as a respons-like
character." (pag. 19-20).
en Osgood (1969):

"Organisms without other specialized adaptive mechanisms ...
which were unable to represent for themselves the good
versus bad implications of the signs of things (antelope
versus sabor-toothed tiger), the strong versus weak of
things (sabor-toothed tiger versus mosquito), and the quick
versus slow of things (sabor-toothed tiger versus quicksand)
would have little chance of survival. In the human species
these "gut" reactions to things appear as the affective
meaning system (...), and it is these components which
provide us with what might most appropriately be called the
'feeling-tones' of concepts as a part of their total
meaning." (pag. 195).
Osgood ziet de dimensies dus als diepgewortelde reactiewijzen en
als affectieve reacties. Hij claimt dat de dimensies eerder een
affectief dan een cognitief beoordelingsproces representeren.
De beoordelingstaak die de proefpersoon uitvoert heeft de
volgende vorm: 'x is meer/minder adjectief'. Bijvoorbeeld: leeuw is
noch gelukkig, noch ongelukkig, sterk en snel; schuld is ongelukkig,
tamelijk sterk, noch actief, noch passief. Mijns inziens is hier
echter geen sprake van een affectieve beoordeling. Zajonc (1980)
stelt over affectieve oordelen

"When we evaluate an object or an event, we are describing
not so much what is in the object or in the event, but
something that is in ourselves. Cognitive judgements deal
with qualities that reside in the stimulus: 'this cat is
black,' ... affective judgements are always about the self.
They identify
the state of the judge in relation
to the
object of judgement."
(pag. 157, laatste cursivering van
deze auteur.)
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In deze zin is de beoordeling zoals gevraagd binnen de semantische
differentiaal (SD) techniek van Osgood geen affectieve beoordeling.
Er wordt gevraagd naar objectkenmerken. Mijn reactie op een leeuw is
misschien 'wat een sterk en snel beest' wanneer ik het dier op een
dia zie. Wanneer het beest echter los rondloopt, zonder hek tussen
hem en mij (relatie tot de beoordelaar!) zal mijn affectieve reactie
angst zijn. De techniek van Osgood geeft eerder een cognitieve
beoordeling
van
een
object
(waaruit
secundair
mogelijke
Teactiewijzen zijn af te leiden), dan een affectieve reactie.
Wanneer
de SD techniek
van
Osgood
wordt
toegepast
op
gevoelstermen wordt het dubieus. Het is op z'n minst twijfelachtig
of het mogelijk is gevoelens buiten jezelf te plaatsen, ze
vervolgens te beoordelen en het resultaat te interpreteren als
affectieve reactie. Gevoelens zijn geen externe objecten waarop wij
affectief reageren. Gevoelens zijn onze affectieve reacties.
Vergelijken wij de SD techniek van Osgood met die van Russell dan
zien we dat bij de laatste de instructie als volgt luidt:

"We want you to describe what it is like when you feel (a
term denoting an emotional state was inserted here). Pause
to think just what this feeling is like. Then use the
adjective-pair scales below to describe this feeling.
Remember that each adjective of the scales below refers to
how you might feel." (1977, pag. 285).
Hier wordt de beoordelaar dus gevraagd hoe hij zich voelt in relatie
tot het aangeboden object. De adjectief-paren zijn tegen de
gevoelens
inwisselbaar.
Hier
is sprake
van
een
affectieve
beoordeling in de zin van Zajonc. Een voorbeeld van de beoordelingstaak: als ik me voorstel dat ik me schuldig voel, dan voel ik me:
ongelukkig, tamelijk onderworpen, tamelijk opgewonden.
De Osgood-techniek wijkt niet alleen procedureel, maar ook op
itemniveau af van de Rüssel1-techniek. Vooral de door Russell
gebruikte dominance items wijken nogal af van de potency items bij
Osgood. Bij vergelijking blijkt dat de Osgood-items objectkenmerken
beschrijven: 'hard-zacht, groot-klein' en dat de Russell-items meer
relationeel van
aard
zijn:
'influential-influenced,
dominantsubmissive'. Ook op itemniveau is de Osgood-techniek meer cognitief
van aard.
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Resumerend, de Osgood-dimensies lijken vooral op grond van de
aard van de beoordelingstaak, maar ook op grond van de aard van de
items een meer cognitief karakter te hebben dan de Russe!1dimensies.
Hieronder wordt in een exploratief onderzoek nagegaan of de
dimensies terug te vinden zijn in de gevoelenslijst in de ZKM;
daarbij worden beide typen instructies gebruik, teneinde het
verschil tussen beide benaderingen te kunnen onderzoeken. Daar in
ons taalgebied gestandaardiseerde SD-items voorhanden zijn voor de
Osgood-dimensies (Janssen & Smolenaars, 1966; Osgood е.a., 1975;
Kouwer, 1977) leek het mij beter gefundeerd met de Osgood-items te
werken dan met een vertaling van de Russell-items, ondanks de boven
gesignaleerde cognitieve gerichtheid van deze items.

2.2.2. Onderzoek en resultaten.
Tweeëndertig proefpersonen (tweede- en derdejaars psychologiestudenten, waarvan 11 mannnen en 21 vrouwen) beoordeelden de 24
gevoelstermen met 12 SD-items (tabel 1 ) .

Tabel 1.
Differentiaal items.
evaluation

activity

potency

gelukkig-ongelukkig
aardig -onaardig
goed
-slecht
prettig -naar

snel opgewonden-kalm
boeiend
-saai
actief
-passief
vlug
-langzaam

sterk-zwak
zwaar-licht
groot-klein
hard -zacht

Teneinde volgorde-effecten en scoringstendenties tegen te gaan
werden de items in 4 verschillende formats gebalanceerd over de
proefpersonen aangeboden.
Groep a (16 proefpersonen) kreeg de Russe!I-instructie:
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Je ervaart gevoelens van
VRÉUGDE etc
Probeer aan te geven m.b.v. onderstaande woordparen
hoe jij' j'e dan voelt.
Dit doe je door per paar een kruisje te zetten bij
het woord wat het best weergeeft hoe jij je dan voelt.
Hoe passender het woord, des te dichterbij het kruisje.
Groep b (16 proefpersonen) kreeg de Osgood-instructie:

Je ervaart gevoelens van
VRÉUGDE etc
Probeer aan te geven m.b.v. onderstaande woordparen
wat die gevoelens precies voor je betekenen.
Dit doe je door per paar een kruisje te zetten bij
het woord wat die gevoelens het best kenmerkt.
Hoe passender het woord, des te dichterbij het kruisje.
Teneinde de invloed van volgorde-effecten wat betreft de
aanbieding van de gevoelens te kunnen nagaan werd in groep a de
eerste helft proefpersonen de gevoelenslijst van achter naar voren
aangeboden, de tweede helft kreeg de lijst van voor naar achter.
Bij deze twee subgroepen werd per dimensie het gemiddelde en
coëfficiënt alfa berekend. Verder werd per gevoel de gemiddelde
score op de drie dimensies berekend bij beide subgroepen. Met behulp
van de toets van Student voor verwante steekproeven werd per
dimensie nagegaan of de gemiddelden van beide subgroepen significant
van elkaar verschillen. Dit blijkt alleen het geval bij de potency
dimensie (p<.002). De evaluation en activity dimensies blijken een
hoge, respectievelijk redelijke betrouwbaarheid te bezitten, de
potency dimensie is bij beide subgroepen volstrekt onbetrouwbaar
(alfa resp. evaluation: .96, .97; activity: 69, .72; potency: -.82,
-.54). Voorts werden per dimensie correlaties berekend tussen de
gemiddelden per gevoel van beide subgroepen. Deze correlaties
blijken voor de evaluation en activity dimensies zeer hoog, voor de
potency dimensie redelijk (resp. .99, .92, .84). Hieruit en uit het
gegeven dat de gemiddelden van beide subgroepen bij de twee
betrouwbare dimensies niet significant van elkaar verschillen mag
geconcludeerd worden dat het verschil in volgorde van aanbieding van
de gevoelenslijst geen effect heeft gehad op de scoring van de
SD-items. In groep b kregen de proefpersonen dan ook alle de
gevoelenslijst in dezelfde volgorde aangeboden.

37

Bij

groep a en b werd

per dimensie

het gemiddelde en alfa

berekend (tabel 2 ) .

Tabel 2.
Gemiddelden en coëfficiënt alfa voor
de drie dimensies.
groep

Evaluation(P) Activity(A)
a
b
a
b

Potency(I)
a
b

M
alfa

16.97 17.14 17.45 16.92
.97
.95
.70
.64

15.80
-.63

18.34
.17

P(D) #
>.50
<.10
<.001
r
#
.99
.94
.08
U Berekend tussen de 24 gemiddelden per gevoel
De evaluation
dimensie blijkt
bij beide groepen een hoge
betrouwbaarheid te bezitten, de activity dimensie is bij groep a
redelijk betrouwbaar, de potency dimensie is bij beide groepen
volstrekt onbetrouwbaar. De intercorrelaties tussen de drie
dimensies zijn weergegeven in tabel 3.

Tabel 3.
Intercorrelaties tussen de dimensies.
groep b

groep a
Ρ

A

Ρ

A

A

.45

A

I

.26 .58

I -.40 .21

.30

De correlaties tussen de gemiddelden per gevoel van beide groepen en
de dubbele overschrijdingskans binnen de Studentverdeling vindt men
in tabel 2. De evaluation dimensie blijkt bij beide groepen
hetzelfde gedrag te vertonen. Binnen de activity dimensie blijkt
groep a gemiddeld hoger (p<.10) te scoren dan groep b, alfa ligt bij
groep b onder .70. Het scoringspatroon, zoals uitgedrukt door de
correlatie, komt sterk overeen bij beide groepen. Bij de potency
dimensie verschillen beide groepen duidelijk van elkaar: groep a
scoort gemiddeld veel lager, het scoringspatroon is bij beide
groepen een andere.
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Het verschil in instructie tussen beide groepen heeft dus bij de
evaluation dimensie geen effect; lijkt bij de activity dimensie
enigszins effect te hebben; vertoont bij de potency dimensie een
duidelijk effect.
Daar de Russell-instructie zoals betoogd meer aanzet tot het
gewenste type beoordeling en daar bij de potency dimensie een
verschil in scoringspatroon werd gevonden tussen beide groepen, werd
er voor gekozen de resterende analyses voort te zetten met de
gegevens van groep a.
Uit het voorgaande volgt dat door een simpele optelling van de
SD-items twee van de drie dimensies redelijk tot hoog betrouwbaar
gerepresenteerd zijn. Teneinde na te gaan of er betere lineaire
combinaties te vormen zijn van de SD-items werden een aantal
factoranalyses uitgevoerd. Analoog aan een procedure vermeld door
Kouwer (1977) werd per SD-item in groep a de gemiddelde score per
gevoel berekend. Op de resulterende matrix van 12 items bij 24
gevoelens
werd
een
hoofdkomponenten-analyse
uitgevoerd
en
varimax-rotatie. De resulterende factormatrix is weergegeven in
tabel 4.
Tabel U.

Factormatrix na hoofkomponenten-analyse en varimax-rotatie.
1
1
.85
2 -.03
3
.80
4
.90
5
.93
6 -.88
7
.86
8
.95
9
.97
10
.95
11
.85
12 -.19
.67

2
.51
-.93

.58
-.36

.33
-.43

.49
.19
-.14

.22
.51
-.91

.28

gelukkig
-ongelukk
snel opgewondeni-kalm
aardig
-onaardig
vlug
-langzaam
sterk
-zwak
zwaar
-licht
goed
-slecht
boeiend
-saai
actief
-passief
groot
-klein
prettig
-naar
hard
-zacht
variantie

De twee factoren die naar voren komen zíjn níet eenduidig
interpreteerbaar ten aanzien van de SD-items. Gezien de lage
betrouwbaarheid van de potency items zou het kunnen zijn dat deze
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items de factorstructuur vertroebelen.

Besloten werd deze items te

verwijderen. Op de resulterende matrix van 8 items bij 24 gevoelens
werd

nogmaals

een

hoofdkomponenten-analyse

en

varimax-rotatie

uitgevoerd (tabel 5 ) .

Tabel 5.
Factormatrix na hoofdkomponenten-analyse en varimax-rotatie,
met uitzondering van potency items.

1
1
.82
2 -.89
3
.85
4
.04
5
.81
6
.56
7
.29
8
.82
.49

2
.57
.39
.50
.97
.58
.80
.93
.56
.48

gelukkig
-ongelukk
snel opgewondeni-kalm
aardig
-onaardig
vlug
-langzaam
goed
-slecht
boeiend
-saai
-passief
actief
prett i g
-naar
vari ant i e

De eerste factor representeert duidelijk de evaluation dimensie, de
tweede factor in mindere mate de activity dimensie. Het item snel
opgewonden-kalm lijkt (gespiegeld) meer met evaluation te maken te
hebben dan met activity. Met weglating van de potency items zijn de
evaluation en activity dimensies dus redelijk in het materiaal terug
te vinden.
Voor de 24 gevoelstermen van de ZKM werden de gemiddelde scores
op de evaluation en activity dimensies berekend en de factorscores
op de twee factoren verkregen in de analyse met weglating van de
potency items. Tussen deze gemiddelde scores en de factorscores
blijkt de correlatie bij de evaluation dimensie .83 te bedragen. Bij
de activity dimensie is deze correlatie .99. De simpele optelling
van items en de lineaire combinatie door middel van factoranalyse
leveren dus nagenoeg dezelfde resultaten op.
Uitgaande van de factorscores werden een aantal voor de dimensies
representatief
te
achten
gevoelens
geselecteerd,
met
als
selectiecriterium dat gevoelens hoog of laag dienen te scoren op
een dimensie en neutraal op de andere dimensie. Het resultaat is
weergegeven in tabel 6.
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Tabel 6.
Voor de dimensies representatieve gevoelens met
factorscores op de dimensies.
evaluation hoog
gen i eten
warmte
vertrouwen

Ρ

A

61
63
62

52
50
51

evaluation laag
angst
gespannenheid
jezelf niet zijn

Ρ

A

50
47
53

66
69
63

machteloosheid
45
46
eenzaamheid
neerslachtigheid 50

40
37
30

activity hoog
vreugde
energie
vrijheid
activity laag

36
36
38

51
56
50

M=50, s.dev. =10
Resumerend: de evaluation en activity dimensie zijn in de huidige
gevoelenslijst terug te vinden, zij het dat de evaluation dimensie
meer eenduidig naar voren komt dan de activity dimensie. Uit zowel
de intercorrelaties tussen de dimensies als uit de factorstructuur
volgt dat de dimensies met elkaar samenhangen. De potency dimensie
is niet betrouwbaar aanwezig.
Bovenstaande resultaten werden verkregen naar aanleiding van een
beoordeling
van de gevoelen si ¡jst door proefpersonen.
Het is
echter de vraag of in de lijst, zoals gehanteerd
bij een
zelfonderzoek,
evaluation en activity (onafhankelijk) terug te
vinden zijn. Dit werd onderzocht door bij 10 personen die in het
verleden een zelfonderzoek hadden uitgevoerd schaaltjes te vormen
uitgaande van de hierboven geselecteerde gevoelens (tabel 6 ) . Er
werden dus 4 schaaltjes gevormd, elk bestaande uit drie gevoelens:
evaluation hoog ( P + ) , evaluation laag (P-), activity hoog (A+) en
activity laag (A-).
Alfacoëfficiënten en intercorrelaties tussen de schalen werden
berekend (binnen personen). Het resultaat is weergegeven in tabel 7.
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Tabel

7.

Mediane intercorrelaties en alfacoëfficiënten bij 10 personen.
P+

P-

A+

A-

P- -.72
A+
.88 -.70
A- -.73 .82 -.76
alfa .91

.80

.85

.84

Het feit in aanmerking genomen dat elke schaal slechts uit 3 items
bestaat kan gesteld worden dat de alfacoëfficiënten redelijk tot
goed zijn. Veel belangrijker echter is de hoge intercorrelatie
tussen P+ en A+ en tussen P- en A-. Evaluation en activity blijken
in de gevoel ens lijst zoals gehanteerd bij een zelfonderzoek sterk
geïntercorreleerd, zodat niet geconcludeerd kan worden dat ze hier
als verschillende dimensies naar voren komen.

2.2.3. Diskussie en conclusies.
Het meest opvallende resultaat van deze exploratie is dat er een
duidelijk verschil in scoring bestaat tussen groep a en groep b bij
de potency dimensie. Groep b scoort gemiddeld hoger (p<.001) en
tussen het scoringspatroon van beide groepen bestaat geen samenhang
(r=.08).
Enkele voorbeelden van dit scoringspatroon zijn
weergegeven in tabel 8.
Tabel

8.

Illustratie van scoringsverschillen
tussen groep a en b.
groep

a

b

machteloosheid
angst
ongelukkig te zijn
schuld
eenzaamheid
minderwaardigheid

13..69
12..94
14..75
13 ./Ь
13 .50
13 .25

19 .06
21 .00
20 .81
21 .44
19 .00
19 .69

Door groep b werden de gevoelens beoordeeld met betrekking tot wat
ze voor hen betekenden. De bovenstaande gevoelens zijn voor hen
1
sterk-zwaar-hard-groot'. De personen in groep a beoordeelden hoe
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zij zich voelen als zij die gevoelens ervaren. Zij voelen zich dan
'zwak-licht-zacht-klein'. Het verschil in instructie heeft bij deze
dimensie een duidelijk omklap-effect, iets dat bij evaluation en
activity niet het geval is.
Eerder werd betoogd dat de Osgood-instructie (groep b) eerder een
cognitieve dan een affectieve beoordeling bewerkstelligt. Het
omklap-effect treedt dus op bij overgang van een meer cognitieve
naar een meer affectieve beoordelingstaak en heeft hier voornamelijk
invloed op de potency dimensie. Dit laatste wijst er mijns inziens
op dat de potency dimensie binnen het affectieve domein een
andersoortige dimensie is dan evaluation en activity. Een voorbeeld.

Osgood-procedure
je ervaart als gelukkig benoemde gevoelens
j'e ervaart als kalm benoemde gevoelens
je ervaart als groot benoemde gevoelens

Rüssel 1-procedure
= je voelt je gelukkig
= je voelt je kalm
# je voelt je groot

Bij evaluation en activity ligt het referentiepunt altijd bij de
persoon zelf: gevoelens worden als gelukkig benoemd omdat //'/' je er
gelukkig bij voelt, gevoelens worden als kalm benoemd omdat jij je er
kalm bij voelt. De Russell- en Osgood-instructie leveren geen
verschillen op. Aan een affectieve beoordeling valt niet te
ontsnappen. Bij de potency dimensie echter ligt de zaak anders.
Iemand die gevoelens ervaart die hij als groot heeft benoemd
(cognitief, de Osgood procedure) hoeft zich daarbij zelf niet groot
te voelen (Russell .procedure). Iemand die zich schuldig voelt zal
zich in het algemeen klein voelen, het woord schuldig kan hij echter
als groot benoemen, bijvoorbeeld omdat het een duur woord is, of
omdat het een overweldigend gevoel is. De potency dimensie lijkt
minder direct een affectieve beoordeling te induceren. Hier ontstaat
een duidelijk verschil tussen de Osgood- en Rüssel1-instructie. Het
verschijnsel kan misschien verklaard worden met de veronderstelling
dat voor de evaluation en activity dimensies meer 'fysiologische',
interne indicatoren gegeven zijn, terwijl de indicatoren voor de
potency dimensie buiten de persoon gelegen zijn. Je voelt je sterk
omdat men bijvoorbeeld op je reageert als sterk persoon. De potency
dimensie is dus minder primair, minder direct gegeven, waardoor het
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mogelijk
is hem
in abstracto, meer cognitief te hanteren.
Gevoelstermen
kunnen
dan
op de
potency dimensie meer op
objectkenmerken worden beoordeeld. Zo zijn alle gevoelstermen die
door 'groep b zijn beoordeeld 'aan de grote kant'. Deze bevinding
komt overeen met de resultaten van het onderzoek van Osgood waarbij
onder andere 23 gevoelstermen werden beoordeeld (1975, appendix F ) .
Misschien omdat het deftige woorden zijn?
Zoals gezegd zijn de Russell-items bij de potency dimensie meer
relationeel van aard, en beschrijven de Osgood-items objectkenmerken. Niet alleen de Osgood-instructie, maar ook de Osgood-items (in
deze exploratie gebruikt) lokken een meer cognitieve dan affectieve
beoordeling uit. Ondanks het feit dat de Rüssell-instructie
uitnodigt tot een affectieve beoordeling (en dit voor een deel ook
bewerkstelligt: omklap-effect) zou een meer consistente affectieve
beoordeling bij de potency dimensie tegengegaan kunnen zijn door de
aard van de items. Daar de potency dimensie minder primair is
gegeven blijft een meer cognitieve beoordeling, ook onder de
Rüssell-instructie, mogelijk.
Op de overige bevindingen wil ik hier nog slecht kort, resumerend
ingaan. De evaluation dimensie is zowel via optelling van items als
via factoranalyse duidelijk in de gevoelenslijst aanwezig. Voor
activity geldt dit in mindere mate. De potency dimensie is niet
betrouwbaar in het materiaal aanwezig.
De hoge intercorrelaties
tussen evalution en activity in de gevoelenslijst zoals
gehanteerd
bij zelfonderzoek
kunnen deels verklaard worden uit de correlatie
die doorgaans tussen deze dimensies bestaat. Verder is het mogelijk
dat door de nadruk die in de ZKM op het pos i tief-negatief karakter
van de gevoelens wordt gelegd, bij de personen een set wordt
geïnduceerd de gevoelens alleen naar deze dimensie te interpreteren.
Hieronder worden de belangrijkste conclusies weergegeven.
De gevoelenslijst zoals gehanteerd bij zelfonderzoek behelst
alleen de evaluation dimensie.
Dimensies in het affectieve domein dienen betrekking te hebben op
kenmerken van het subject in relatie tot het object en niet op
objectkenmerken. Dit geldt onderzoekstechnisch vooral voor het type
beoordelingstaak, maar ook voor het type items.

A4

De Osgood-dimensies lopen niet noodzakelijkerwijs parallel aan de
Russell-dimensies. Dit is zeker het geval bij de potency dimensie.
Evaluation
indicatoren,

en activity
potency meer

lijken

meer

aan externe.

te refereren
Anders

aan

interne

uitgedrukt:

bij

evaluation en activity staat het subject in een symmetrische relatie
tot het object, bij potency in een complementaire.

2.3. Positieve invloed en negatieve spanning.
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze een affectschaal
is
geconstrueerd
waarin
de
dimensies
positief-negatief,
aktief-passief en invloed-geen invloed zijn opgenomen.
Ik wil de
lezer er vooraf uitdrukkelijk op wijzen dat het hierbij niet gaat om
een onderzoek naar de 'ware' dimensies in het affectieve domein.
Voornoemde dimensies worden voorondersteld; het onderzoek is er op
gericht termen te vinden die ze zo goed mogelijk representeren.
Gezien de conclusies uit het hierboven beschreven onderzoek wordt
daarbij gekozen voor een benadering zoals die van Russell, op zowel
itemniveau als op het niveau van de instructie.
Het onderzoek werd uitgevoerd op een verzameling van 364
affecttermen. Deze verzameling werd geselekteerd (Hoekstra, in
voorbereiding) uit een lijst van 6055 adjectieven (Brokken, 1978),
waaraan
was toegevoegd
een aantal
voltooid
deelwoorden
en
substantieven. De groep van 364 mag verondersteld worden een
spaarzame en uitputtende beschrijving te zijn van het affectieve
domein.
In het kader van ons onderzoek beoordeelden vier ervaren
beoordelaars de affecttermen (in verschillende random volgordes) op
de
dimensies
positief-negatief
(P), aktief-passief
(A)
en
invloed-geen invloed (I). De beoordeling werd uitgevoerd op een 9
puntsschaal volgens de volgende instructie:
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De gevoelstermen passen in de malzin:
IK VOEL ME WEL EENS ...
of
IK ERVAAR WEL EENS GEVOELENS VAN ...
Gevraagd wordt je voor te stellen dat je je ... voelt,
of dat je gevoelens van ... ervaart.
Ervaar je dan invloed of geen invloed (greep/geen greep)
(op de situatie waarin je dat gevoel ervaart).
Voel je je dan aktief of passief (opgewonden/kalm).
Voel je je dan positief of negatief (prettig/onprettig).
Indien beide polen evenzeer van toepassing zijn: score in
het midden. Indien mogelijk toch een keuze maken.
Het is het beste associatief, intuïtief te werk te gaan.
In elke geval niet te 'diepe' interpretaties maken.
De scores van de vier beoordelaars werden bij elkaar opgeteld, zodat
ieder adjectief een score op elk van de drie dimensies kreeg.
dimensie werden

Per

spreiding (over items) en coëfficiënt alfa (over

beoordelaars) berekend en voorts de correlaties (over items) tussen
de dimensies (tabel 9 ) .

Tabel 9.
Intercorrelaties tussen dimensies en
alfacoëfficiënten en standaarddeviaties van dimensies.
Ι

Α

Ρ

A

.63

Ρ

.66

.24

alfa

.89

.89

.96

7.24

8.00

11.10

s.dev.

De beoordeling mag zeer consistent genoemd worden gezien de waarden
van coëfficiënt alfa. Er bestaat voorts een sterke samenhang tussen
I en Ρ en tussen I en A.

Alvorens over te gaan tot een voortgezette

analyse van de verkregen beoordelingen worden hier twee mogelijke
modellen uiteengezet volgens welke een affectschaal met voornoemde
drie

dimensies

kan

worden

geconstrueerd

waarbij

de

dimensies

onafhankelijk van elkaar zijn.
Model 1: neutralisatie van dimensies. In dit model worden die
affecttermen geselekteerd die hoog of laag scoren op één dimensie en
als neutraal beoordeeld zijn op de andere twee. Er ontstaan zo 6
categorieën (tabel 10).
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Tabel 10.
Neutralisatie van dimensies.
1
2
3
4
5
6
positief negatief aktief passief invloed geen invloed
Uit elke categorie worden evenveel termen in de schaal opgenomen;
een dimensie wordt gerepresenteerd door termen uit de corresponderende categorie.
Model 2: kruising van dimensies.
Die affecttermen worden
geselekteerd die als hoog of laag beoordeeld zijn op alle drie
dimensies respectievelijk. Zo ontstaan 8 categorieën (tabel 11).

Tabel 11.
Kruising van dimensies.
positief

negatief

invloed
(1) aktief
positief

invloed
(5) aktief
negatief

aktief

invloed
(2) passief
positief

invloed
(6) passief
negatief

passief

geen invloed
geen invloed
(3) aktief
(7) aktief
positief
negatief

aktief

geen invloed
geen invloed
(4) passief
(8) passief
positief
negatief

passief

invloed

geen
invloed

Uit elke categorie zouden dan een (even groot) aantal affecttermen
in de schaal opgenomen moeten worden. Een dimensie zou in zo'n
schaal gerepresenteerd worden door de termen uit de categorieën
waarin de dimensie voorkomt. De positieve dimensie zou bijvoorbeeld
bestaan uit de termen uit categorieën 1,2,3 en 4, de negatieve uit
de termen uit 5,6,7 en 8, de aktieve uit de termen uit 1,3,5 en 7,
enzovoorts.
In model 2 wordt uitgegaan van sterk bipolaire dimensies, in
model 1 van meer continue. De modellen zijn in die zin ideaaltypisch
dat ze een poging zijn de affectschaal zo te construeren dat de
dimensies er onafhankelijk van elkaar in zijn opgenomen, ondanks de
boven geconstateerde samenhang tussen de dimensies.
In model 1
wordt onafhankelijkheid tussen de dimensies nagestreefd door het
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neutraliseren van dimensies, in model 2 door de dimensies volledig
te balanceren.
Over model 1 kunnen we kort zijn. Er blijken nauwelijks gevoelens
voor te komen die als neutraal zijn beoordeeld op de Ρ dimensie. De
grote spreiding van Ρ (tabel 9) wijst ook hierop.
Dimensies
aktief-passief en invloed-geen invloed die als neutraal zijn
beoordeeld op Ρ zijn dus niet te construeren.
Een nadere analyse van de beoordelingen binnen model 2 is
weergegeven in tabel 12. Per categorie zijn hierin vermeld het
aantal gevoelstermen en (binnen dat aantal berekend) de alfacoëfficiënten van I, A en P.

Tabel 12.
Alfacoëfficiënten en aantallen
adjectieven bij kruising van dimensies.
positief
nr
η
alfa
(1)

94

I .77
A .74
Ρ .73

(5)

14

I <0
A <0
Ρ .53

(6)

9

Ι <0
Α <0
Ρ .62

(7)

16

I .06
A .18
Ρ .59

(8)

(2)

(3)

(4)

negatief
nr
η
alfa
47

I .20
A .70
Ρ .57

aktief

I A Ρ -

passief

67

Ι .56
A .17
Ρ .73

aktief

85

I .63
A .53
Ρ .78

passief

2

invloed

geen
invloed

Alleen al uit het aantal termen per categorie blijkt dat ook model 2
niet opgaat: zo is het aantal termen in categorie 6 verwaarloosbaar,
in categorieën 2, 3 en 4 erg laag.
Beide modellen gaan dus niet op. Constructie van dimensies die
neutraal zijn ten opzichte van de overige blijkt niet mogelijk door
het uitgesproken karakter van de positief-negatief dimensie; voor
volledige kruising van dimensies ontbreken de termen. Toch zijn de
drie dimensies consistent in het materiaal aanwezig. Een meer
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complex model dat de hoge intercorrelatie tussen zowel I en A als
tussen I en Ρ meer in aanmerking neemt is gewenst.
Nadere inspectie van de alfacoëfficiënten in tabel 12 leert dat I
alleen consistent voorkomt in categorie 1: positief, aktief,
invloed. Gezien ook de spreiding van dimensie I binnen categorie 1
(hier niet gerapporteerd) zou het mogelijk moeten zijn twee groepen
positieve gevoelens te selecteren: gevoelens die hoog scoren op I en
gevoelens die neutraal scoren op I. Dimensie A komt consistent voor
zowel binnen categorie 1: positief, aktief, invloed, als binnen
categorie 5: negatief, aktief, invloed. Gevoelens die hoog dan wel
neutraal scoren op A zouden zo zowel binnen de positieve als binnen
de negatieve gevoelens geselecteerd kunnen worden. Daar dimensie I
alleen te creëren lijkt binnen de positieve gevoelens is het voor de
hand liggend dimensie A binnen de negatieve te construeren. In
schema:

Schema

2.

I binnen positief, A binnen negatief.
POSITIEF
neutraal

hoge invloed

(1)

(2)
NEGATIEF

neutraal

hoog aktief

(3)

(4)

Volgens dit model werden geselecteerd:
(1) Gevoelens die als hoog waren beoordeeld op Ρ en neutraal op I.
(2) Gevoelens die als hoog waren beoordeeld op Ρ en I.
(3) Gevoelens die als laag waren beoordeeld op Ρ en neutraal op A.
(4) Gevoelens die als laag waren beoordeeld op Ρ en hoog op A.
De somscores bij 4 beoordelaars en een 9 puntsschaal lopen van 4 tot
36; hoog was gedefinieerd van 4 - 9 , neutraal 16 - 24, laag 31 - 36.
De selectie leverde voor de categorieën (1) tot (4) respectievelijk de volgende aantallen termen op: 49, 14, 45 en 17. Binnen dit
model blijkt dus een redelijk aantal termen te vinden.
Per
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categorie werden vervolgens 6 termen geselecteerd, op grond van de
volgende criteria: (a) categorieën (1) en (2) zo neutraal mogelijk
op A, categorieën (3) en (4) zo neutraal mogelijk op I, (b)
synonimiteit vermijden, (c) vermijden van erg specifieke termen, (d)
begrijpelijkheid van termen voor de zei fonderzoeker in De Corridor.
De resulterende termen staan vermeld in tabel 13.

Tabel 13.
Geselecteerde affecttermen.
POSITIEF
neutraal

hoge invloed

zorgeloos
gelukkig
genot
saamhorigheid
warmte
vertrouwen

eigenwaarde
kracht
onafhankelijk
triomfantelijk
vastbesloten
zelfverzekerd
NEGATIEF

neutraal

hoog aktief

schaamte
chagrijnig
verward
ongelukkig
machteloos
zichzelf niet zijn

agressief
verontwaardigd
woest
afschuw
geërgerd
rusteloos

Met deze termen werd een affectschaal samengesteld, waarbij de
positieve en negatieve termen
in willekeurige volgorde zijn
geplaatst. Deze schaal wordt dus verondersteld 4 dimensies te
behelzen:
positief-neutraal
(Pn),
positief-invloed
(Pi),
negatief-neutraal (Nn) en negatief-aktief (Na). Het is te verwachten
dat zowel Pn en Pi als Nn en Na een positieve samenhang zullen
vertonen. In het navolgende wordt de schaal PiNa-schaal genoemd.
Voor een psychometrische evaluatie van de schaal wordt verwezen naar
de volgende paragraaf.
Voor het gebruik van de schaal op De Corridor werd een
BASIC-programma geschreven (Van Assen, 1982b) waarin naast de
gebruikelijke bewerkingen op een affectmatrix (zie bijlage 1) de
volgende indices werden toegevoegd.
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Pn: de somscore op de 6 positief-neutraal gevoelens.
Pi:

de

invloedsscore;

de

somscore

op

de

6

positief-invloed

gevoelens.
Nn: de somscore op de 6 negatief-neutraal gevoelens.
Na: de spanningsscore;
gevoelens.

de

somscore

op

de

6

negatief-aktief

Pi-Pn: de relatieve invloedsscore
Na-Nn: de relatieve spanningsscore
Voorts worden berekend de intercorrelaties tussen de 4 dimensies en
per dimensie de coëfficiënt alfa. Als vuistregel voor het gebruiken
van de informatie verschaft door de 4 dimensies geldt het criterium
dat de intercorrelaties tussen de dimensies lager moeten zijn dan de
coëfficiënt alfa van de betreffende dimensies.
Na enige zelfonderzoeken waarbij deze schaal werd gehanteerd
bleek de maatschappelijk werkers dat aanbieding van de termen via
adjectieven en zelfstandig naamwoorden
te abstract was.
De
gevoelstermen werden daarom ingepast in de uitdrukking 'me ...
voelen' of 'gevoel van ... '. Verder bleek de lijst goed te
hanteren.

2.4. Evaluatie van de PiNa-schaal.
In deze paragraaf wordt besproken de wijze waarop de PiNa-schaal in
het zelfonderzoek op De Corridor wordt gebruikt, samen met een
aantal
praktische
kanttekeningen
bij
het
gebruik
en
een
psychometrische evaluatie van de schaal.
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2.4.1. Praktijkervaringen.
Het doorspreken van de gegevens uit het zelfonderzoek vindt
doorgaans plaats in 3 à 4 gesprekken van ongeveer 1 uur. In het
eerste gesprek worden de waardegebieden besproken met betrekking tot
de balans tussen Ρ en N en hun positie in de Ρ en N hiërarchieën. De
betekenis en formulering van de gebieden wordt zo nader besproken en
door de persoon onderzocht. Het betrekkelijk eenvoudige karakter van
de hierbij gebruikte berekeningen maakt dat het eigen aandeel van de
persoon in het gesprek aanzienlijk kan zijn en vergroot de
transparantie van de ZKM-procedure. In het tweede en eventueel derde
gesprek worden de gebieden besproken naar aanleiding van hun
intercorrelaties. De ervaring leert dat dit doorgaans meer 'nieuws'
oplevert dan het eerste gesprek. In het laatste gesprek worden dan
eventueel de in de PiNa-schaal toegevoegde dimensies besproken.
Zoals gezegd geldt hiervoor als vuistregel dat de alfacoëfficiënten
van de dimensies hoger zijn dan de intercorrelaties tussen de
dimensies.
In tabel 14 zijn gefingeerde indices bij 4 gebieden weergegeven,
ter illustratie van de doorspreekmogelijkheden die de toegevoegde
indices bieden.

Tabel H.
Gefingeerde scores op de PiNa-schaal.

nr
waardegebieden

1

2
3
4

Ρ

N

В

30 10 40
30 10 40
10 30 40
10 30 40

Pn

Pi

Nn

Na

20 10 5 5
10 20
5 5
5 5 20 10
5 5 10 20

Pi-Pn Na-Nn
-10
+10
0
0

0
0
-10
+10

Gebieden 1 en 2 zijn op de Ρ en N indices niet van elkaar te
onderscheiden, binnen de positieve gevoelens echter is gebied 1
vooral gescoord op Pn, gebied 2 op Pi. De relatieve invloed (Pi-Pn)
is in gebied 1 laag, in gebied 2 hoog. Iets soortgelijks geldt voor
de gebieden 3 en 4. Ze zijn niet van elkaar te onderscheiden op de Ρ
en N indices, binnen de negatieve gevoelens is gebied 3 vooral
gescoord op Nn, gebied 4 op Na. De relatieve spanning (Na-Nn) is in
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gebied 3 laag, in gebied 4 hoog. De gebieden kunnen zo met elkaar
vergeleken worden zowel wat betreft hun absolute scores op de
dimensies Pn, Pi, Nn en Na alswel wat betreft hun relatieve
invloeds- en spanningsscores (Pi-Pn en Na-Nn).
Gebieden die opvallende posities innemen op de dimensies worden
aan

de

persoon

voorgelegd,

samen

met

de

gevoelens

uit

de

betreffende
dimensies.
Vervolgens wordt de persoon gevraagd of hij
hierin iets herkent. De dimensies worden dus niet abstract
gedefinieerd aan de persoon voorgelegd, maar omschreven met de
gevoelens die voor de dimensies representatief zijn. Zo kunnen
bijvoorbeeld twee gebieden aan de persoon worden voorgelegd die
beide ongeveer even hoog scoren op Ρ (en op N ) , waarvan het ene
gebied echter vooral hoog scoort op Pi, het andere op Pn (tabel 15,
gebieden 1 en 2 ) . Het ene gebied wordt dus getypeerd door Pi
gevoelens, het andere door Pn gevoelens. De persoon kan vervolgens
dit gevoelsverschil tussen beide gebieden proberen te interpreteren,
of als nietszeggend benoemen.
Zo werden uit een zelfonderzoek door de begeleider de gebieden 1
en 3 (tabel 15) geselecteerd op grond van het gegeven dat het de
enige twee gebieden waren in het waarderingssysteem met een hoge
relatieve invloed. Deze gebieden werden voorts vergeleken met
gebieden die een ongeveer even hoge P-score hadden, met daarbij
echter een lage relatieve Pi. Gebied 1 werd zo vergeleken met
gebied 2 en gebied 3 met gebied 4.
Tabel 15.

Waardegebieden met PiNa-indices.
1. "Vanaf mijn 18e jaar thuis alles er bij neer gegooid,
sindsdien op het criminele pad"
P-N = 19-9
Pi-Pn = 13-6 = +7
2. "Dag en nacht naar synthesizermuziek luisteren"
P-N = 19-0
Pi-Pn = 2-17 = -15
3. "Ik hoop op de tijd dat ik mijn ouders kan uitlachen
omdat ze nooit in mij geloofd hebben"
p-N = 44-0
Pi-Pn = 25-19 = +6
4. "Een toekomst opbouwen, samen met Suze, want ik
wil nooit meer alleen zijn"
P-N = 50-0
Pi-Pn = 20-30 = -10
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Bij het doorspreken van dit materiaal bleek dat gebieden 1 en 3 heel
belangrijke gebieden waren in de betekenis van 'zich afzetten tegen,
vechten tegen, eigenwaarde aan ontlenen'. In deze gebieden zag de
persoon het sterkst zijn doel 'zichzelf te kunnen bewijzen'. Gebied
4 was tot dusver bij het doorspreken op de achtergrond gebleven als
een vanzelfsprekend, positief onderdeel van de toekomst. Bij
vergelijking met gebied 3 realiseerde de persoon zich echter dat het
gaan samenwonen eigenlijk iets was waar hij zich nauwelijks voor
inzette. "Dat wordt allemaal voor me geregeld. Mijn aanstaande
schoonvader is al bezig de zolder te vertimmeren, zodat wij daar
eerst in kunnen trekken". Later z'n ouders te kunnen uitlachen "Zien
jullie wel, ik ben niet mislukt, ik heb jullie niet nodig, ik ben
wel iets waard", dat hield hem vrijwel dagelijks bezig, ja misschien
zelfs gaande. Dit thema, hoewel aanwezig in het zelfonderzoek in de
vorm van gebied 3 werd eerst na het doorspreken van de invloedssco
res door de persoon centraal gesteld.
Aan een andere persoon werden twee gebieden (1 en 2, tabel 16)
voorgelegd met de vraag of hij kon aangeven waarom in gebied 1
vooral Pi gevoelens een rol spelen en in gebied Ζ vooral Pn.
Tabel 16.
Waardegebieden met PiNa-indices.
1. "Ik sport veel, vooral bodybuilding"
P-N = 32-2 Pi-Pn = 20-12 = +8
2. "Ik verwacht wel dat mijn relatie met Joke weer
goed komt"
P-N = 40-0 Pi-Pn = 12-28 = -16
3. "Ik zou een relatie met een meisje willen opbouwen.
Ik wil daarvoor sparen en daar naartoe werken"
P-N = 41-1 Pi-Pn = 12-29 = -17
4. "Ik probeer met haar gewoon om te gaan, maar dat van
vroeger komt telkens weer sterk boven"
P-N = 16-28 Pi-Pn = 12-4 = +8
Na-Nn = 24-11 = +13
Uit het gesprek dat daarop volgde kwam naar voren dat de persoon er
minder zeker van was of de relatie met Joke na z'n detentieperiode
wel weer doorgang zou vinden. "Bodybuilding, daar stap ik gewoon
weer naar toe, dat is totaal geen probleem ... Joke, dat weet ik
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niet ...".
Toen vervolgens de inhoud van gebied 3 (eveneens een
lage relatieve invloed) werd gekoppeld aan gebied 2 vertelde hij dat
hij er eigenlijk niets aan deed om de relatie met Joke in stand te
houden. Gedurende de hele detentie had hij geen kontakt met haar
opgenomen, wilde eerst na de detentie opnieuw met haar beginnen. Het
gesprek centreert zich vervolgens rond de thema's 'waar zet je je
voor in' en 'waar voel je je zeker van je zelf'. Hij vond zelf dat
hij de neiging had af te haken, het op z'n beloop te laten wanneer
hij zich niet zeker voelde van zichzelf. Tussen haakjes zij vermeld
dat hij 's avonds na het gesprek het meisje heeft opgebeld. Verder
kwam vooral aan de orde gebied 4 (tabel 16), een negatief gebied met
zowel een hoge relatieve invloed als een hoge relatieve spanning.
Het gebied gaat over zijn stiefmoeder, waarmee zijn vader na een
scheiding is getrouwd. Het gebied suggereert dat hij zijn best doet
goed met haar op te schieten, maar dat het niet lukt. Geattendeerd
op de invloeds- en spanningsscores stelde hij na enig nadenken
"...ik wil het niet ... ik wil niet goed met haar kunnen opschieten
...eigenlijk is ze heel aardig voor me, ze doet haar best ... ik kan
ook goed met haar kinderen opschieten ... bij haar houd ik het
tegen". Hij realiseerde zich dat hij zijn vader nog steeds diens
gedrag tijdens de scheiding kwalijk neemt en dit grotendeels op zijn
stiefmoeder afwentelt.
Zoals uit de voorbeelden blijkt, kan het gebruiken van de
informatie uit de toegevoegde dimensies extra informatie opleveren
die de
persoon
zelf
kan
interpreteren
en waarmee
nieuwe
gezichtspunten in het gesprek naar voren kunnen komen.
Het
omschrijven van de dimensies met de voor de dimensies representatieve gevoelens blijkt ze goed herkenbaar en interpreteerbaar te
maken. Zo legde de begeleider aan een persoon alle gebieden voor met
een hoge relatieve Pi, samen met de Pi gevoelens, met de vraag
waarom die gevoelens bij deze gebieden hoorden en of de gebieden
iets gemeenschappelijks hadden. De onmiddel ijke reactie van de
persoon was, lachend: "Ik heb je wel door, je hebt alle gebieden
uitgezocht waar ik me echt voor uitsloof, waar ik echt wat mee wil".
In dit stadium van het onderzoek was de PiNa-schaal gebruikt bij
ongeveer 40 zelfonderzoeken. In een aantal gevallen is daarbij
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uitgebreid
gebruik
gemaakt
van
de
toegevoegde
dimensies.
Bovenstaande voorbeelden zijn hieraan ontleend. In andere gevallen
werden slechts enkele waardegebieden besproken in het licht van de
invloeds- en spanningscores, of werden de toegevoegde dimensies in
het geheel niet besproken. In die gevallen dat de dimensies
besproken werden bleken ze goed herkenbaar en interpreteerbaar,
zoal-s boven is toegelicht. Voornaamste probleem rond de schaal is
dat een aantal gevoelens die ër in zijn opgenomen soms problemen
geven bij het scoren. Zo blijkt dat de gevoelens chagrijnig, afschuw
en vooral triomfantelijk doorgaans moeten worden toegelicht. Het
gevoel rusteloos spreekt niet erg aan. Het gevoel zorgeloos wordt
niet altijd positief gewaardeerd, men associeert het met zoiets als
onnadenkend, nalatig. Deze problemen bleken echter, na gesignaleerd
te zijn, redelijk goed te ondervangen door de gevoelens goed met de
persoon vooraf door te spreken en toe te lichten. Deze kwestie komt
in de volgende paragraaf opnieuw aan de orde.

2.4.2. Psychometrische evaluatie.
In de PiNa-schaal is de invloedsdimensie geconstrueerd binnen de
positieve gevoelens, de aktiviteitsdimensie binnen de negatieve. In
paragraaf 2.3. is al opgemerkt dat dus een samenhang te verwachten
valt tussen zowel Pn en Pi als tussen Nn en Na. Andersgezegd: de
dimensies binnen Ρ zullen met elkaar samenhangen, evenals de
dimensies binnen N. In de evaluatie van de schaal gaat het daarom
vooral om de vraag of de (sub)dimensies iets 'eigens' meten. Daartoe
worden de interne consistenties en het correlatie gedrag van de
dimensies bezien in het licht van de volgende twee criteria.
1. Voor alle dimensies geldt dat de interne consistenties van twee
dimensies hoger dienen te zijn dan de (absolute) intercorrelatie
tussen die twee dimensies.
2. Voor elk item geldt dat de voor spuriousness gecorrigeerde
correlatie van het item met de dimensie waar het item bij behoort
hoger dient te zijn dan de (absolute) correlatie met de overige
dimensies.
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Indien aan beide criteria wordt voldaan wordt er vanuit gegaan dat
de dimensies inderdaad zinvol van elkaar te onderscheiden zijn, iets
eigens meten.
Van 44 zelfonderzoeken waarbij de PiNa-schaal is gebruikt werden
de affectmatrixen verzameld. Uit dit materiaal werden alle scores op
het ideaal ervaren verwijderd op grond van het gegeven dat hier
sprake is van een ander soort scoring dan bij de overige gebieden,
te weten een scoring naar wenselijkheid in plaats van een scoring
naar toestand.
Uit de resterende 1020 werden vervolgens alle
gebieden verwijderd waarin 12 of meer nul-scores voorkwamen op grond
van het argument dat bij dit soort gebieden de schaal maar zeer
summier is gebruikt. De keuze voor een grens van 12 of meer
nul-scores
is
betrekkelijk
arbitrair.
Vervolgens
werden
itemanalyses uitgevoerd op de resulterende datamatrix van 24 items
bij 665 waardegebieden. In tabel 17 zijn de interne consistenties
van de dimensies
en intercorrelaties
tussen de dimensies
weergegeven.
Tabel

17.

Alfacoëfficiënten en intercorrelaties tussen dimensies.

Pi
Nn
Na
alfa

Pn

Pi

Nn

.60
-.53
-.48

-.45
-.29

.69

.85

.81

.80

Na

.83

In tabel 18 is de item-dimensies correlatie, waar nodig gecorrigeerd
voor spuriousness, weergegeven.
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Tabel 18.
Correlaties tussen items en dimensies.

1
ii
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
3
1
3
1
3
3
1
1
3
3
4
1
4
2
2
4
2
4
4
2
4
2
2

Pn

2
Pi

3

Nn

4
Na
-.14

.39

.25

-.16

-.24

-.32

.47

.36

.79

.51

-.56

-.45

-.48

-.25

.57

.61

.75

.57

-.54

-.43

-.39
-.35

-.35
-.31

.65
.57

.50
.50

.68
.73

.43
.48

-.36
-.37

-.37
-.38

-.31
-.46
-.43

-.32
-.37
-.24

.60
.67
.61

.39
.57
.61
-.40

.67

.48

-.38

-.41

-.27

.57

.73

.47
.32

.63
.56

-.32
-.23

-.25
-.14

-.30

-.15

.48

.25

.47

-.14

-.29
-.46

-.10
-.28

.44
.56

.58
.01
.66
.73
-.33

.60

.61

-.41

-.22

-.22

.39

.46

.48
.47

.66
.68

-.35
-.47

-.19
-.31

i i = indeling van items in dimensies.
Aan criterium 1 blijkt het materiaal te voldoen.
De dimensies
bezitten goede interne consistenties. Er bestaat inderdaad een
samenhang, vooral tussen Pn en Pi en Nn en Na. De interne
consistenties zijn echter hoger dan de intercorrelaties.
Aan
criterium 2 voldoen niet de items 4 (chagrijnig) en 12 (afschuw).
Voorts is item 21 (triomfantelijk) niet overtuigend.
Binnen de
gestelde criteria bestaan er dus gerede aanwijzingen dat de
dimensies zinvol van elkaar te onderscheiden zijn.
Alvorens over te gaan tot een bespreking van deze resultaten
dient een kanttekening gemaakt te worden. Zoals gezegd bestaat de
geanalyseerde datamatrix uit 24 items bij 665 waardegebieden. De
gebieden zijn afkomstig van 44 personen, dus er zijn per persoon
meerdere waarnemingen (rijen) aanwezig. Wanneer er nu systematische
verschillen zouden bestaan tussen personen in gemiddelde en
spreiding zou dit van invloed kunnen zijn op de hier gerapporteerde
gegevens. Dit verschijnsel wordt hier aangeduid als aggregatiepro-
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blematiek. De
gepresenteerde
deze
invloed
geïnteresseerde

mogelijke invloed van de aggregatie op de hier
gegevens werd onderzocht en geconcludeerd werd dat
als
verwaarloosbaar beschouwd
mag
worden.
De
lezer wordt verwezen naar bijlage 2.

Op grond van deze resultaten en de hierboven beschreven
praktische kanttekeningen bij een aantal gevoelens werd besloten
vier gevoelens te vervangen. Het gevoel chagrijnig werd vervangen
door
'rot'.
'Afschuw'
door
'haat',
'triomfantelijk'
door
"'geestdriftig' en
'rusteloos' door
'opgefokt'.
Deze
nieuwe
gevoelens werden in overleg met de maatschappelijk werkers van De
Corridor geselecteerd en voldoen grotendeels aan de criteria
beschreven in paragraaf 2.3. De tweede versie van de PiNa-schaal
staat vermeld in tabel 19.

Tabel 19.
Herziene versie van de PiNa-schaal.
POSITIEF
neutraal

hoge invloed

zorgeloos
gelukkig
genot
saamhorigheid
warmte
vertrouwen

eigenwaarde
kracht
onafhankelijk
geestdriftig
vastbesloten
zelfverzekerd
NEGATIEF

neutraal

hoog aktief

schaamte
rot
verward
ongelukkig
machteloos
zichzelf niet zijn

agressief
verontwaardigd
woest
haat
geërgerd
opgefokt

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de tweede
hoofdlijn binnen de reconstructie van de ZKM: het opsporen van
belangrijke waardegebieden die na het eerste zelfonderzoek nader
onderzocht kunnen worden. In hoofdstuk 4 komt de PiNa-schaal opnieuw
aan de orde.
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3. ONDERZOEK NAAR WAARDEGEBIEDEN.

In dit hoofdstuk wordt de tweede invalshoek bij de reconstructie van
de ZKM, het opsporen van belangrijke waardegebieden die na het
eerste zelfonderzoek
verder kunnen worden onderzocht, nader
uitgewerkt.
De eerste paragraaf behelst een inleiding op de
ontwikkeling van een categorieënsysteem waarmee waardegebieden
kunnen worden getypeerd. In de overige paragrafen wordt de
relevantie van dit categorieënsysteem met betrekking tot het
opsporen van belangrijke gebieden onderzocht en wordt een indicatie
gegeven van typen waardegebieden die van belang zijn met betrekking
tot welbevinden.

3.1. Inleiding.
Zoals in paragraaf 1.4.2. werd aangegeven, heeft het onderzoek naar
waardegebieden ten doel het ontwikkelen van een systeem waarmee
waardegebieden getypeerd en belangrijke waardegebieden die verder
onderzocht zouden kunnen worden na het eerste zelfonderzoek, kunnen
worden opgespoord. De aanname die wordt gemaakt bij de ontwikkeling
van dit categorieënsysteem is dat er sprake is van procesbevorderende en procesblokkerende waardegebieden, dat deze opspoorbaar zijn en
dat vooral deze twee soorten gebieden nader onderzocht zouden moeten
worden
na
het
eerste
zelfonderzoek.
Procesbevorderende
waardegebieden worden opgevat als gebieden die een positief
welbevinden veroorzaken, dan wel in stand houden. Procesblokkerende
gebieden veroorzaken een negatief welbevinden, of houden deze in
stand.
In deze paragraaf wordt een aantal attributietheoretische
begrippen en bevindingen behandeld en wordt in aansluiting hierop
het categorieënsysteem gepresenteerd.
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3.1.1. Waarderingstheorie en attributietheorie.
Teneinde meer inzicht te verkrijgen in kenmerken van bevorderende en
blokkerende gebieden werd aansluiting gezocht bij de attributietheorie. Terzijde zij opgemerkt dat ik hier en in het vervolg spreek van
de attributietheorie, hoewel niet gesteld kan worden dat er sprake
is van één theorie, maar eerder van een verzameling sterk verwante
theorieën, modellen en onderzoeksvragen.
De attributietheorie werd door Hoekstra (1978) besproken als één
van de eenrichtingstheorieën die goed verenigbaar is met een
tweerichtingstheorie als de waarderingstheorie. Mijns inziens kan
zelfs gesteld worden dat het een van de best aansluitende is. Qua
onderliggend mensbeeld komen beide benaderingen sterk overeen: de
mens wordt gezien als actieve zingever. Volgens beide benaderingen
probeert de mens z'n ervaringen te ordenen tot een begrijpelijk,
zinvol geheel. In de attributietheorie wordt daarbij gesteld dat de
mens de oorzaak van bepaalde ervaringen probeert vast te stellen.
In de waarderingstheorie kan de persoon worden opgevat als naïeve
wetenschapper, die middels zijn waarderingssysteem een persoonlijke
theorie ontwikkelt en zo zijn ervaringen probeert te organiseren
(Hermans, 1981, pag. 121). Een en ander wil niet zeggen dat de mens
wordt opgevat als een naar perfectie strevend informatieverwerkend
systeem. De mens is niet zozeer uit op kennis alswel op een
effectief omgaan met zichzelf en zijn omgeving (Keiley, 1971, pag
22). Attributietheorie en waarderingstheorie komen voorts overeen
in het belang dat zij hechten aan deze zingevende, organiserende
activiteit van de mens. Zowel binnen de waarderingstheorie als de
attributietheorie is het heel goed mogelijk dat de perceptie van het
subject
belangrijker
blijkt
te
zijn
dan
de
'feitelijke'
omstandigheden. De perceptie kan belangrijker zijn in die zin dat
zij bepalender blijkt voor de consequenties van een ervaring dan de
'objectieve' realiteit. Zo kan bijvoorbeeld een negatieve ervaring
door de persoon als veel draaglijker worden beschouwd wanneer hij
het idee heeft dat hij zich aan de ervaring kan onttrekken, ook
wanneer hij zich er niet daadwerkelijk aan onttrekt. Beide theorieën
beschouwen de persoon dus niet alleen als zingever, maar nemen dit
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zingever
zijn
ook
zeer
serieus,
overigens
zonder
omgevingsvariabelen als onbelangrijk terzijde te schuiven.

daarbij

De waarderingstheorie en de attributietheorie vertonen dus qua
uitgangspunten en mensbeeld veel overeenkomsten. Ook wat betreft
globaal onderzoeksobject zijn zij verwant. Beide benaderingen
bestuderen de processen die een rol spelen in de wijze waarop het
subject z'n wereld construeert. Een belangrijk verschil tussen beide
is dat de attributietheorie deze processen tot object van onderzoek
maakt, terwijl er in de waarderingstheorie eveneens sprake is van
ontwikkeling van deze processen. Hoekstra (ibid.) zegt hierover dat
de constructies van de persoon in de attributietheorie object en in
de waarderingstheorie project zijn en dat de persoon in de
attributietheorie gekarakteriseerd kan worden als ondervraagde
passant, in de waarderingstheorie als mede-onderzoeker. Het betreft
hier dus het verschil tussen een- en tweerichtingstheorie. Dit
verschil behelst niet alleen dit wat abstracte onderscheid maar
heeft ook praktische consequenties. Het eenrichtingskarakter van de
attributietheorie impliceert een primaat van onderzoeksmodellen en
theorievorming en heeft dan ook geleid tot veel kennis over de
processen die een rol spelen in attribuering. In tegenstelling tot
de waarderingstheorie doet de attributietheorie minder uitspraken
over de wijze waarop dit soort kennis door de attribuant zelf kan
worden gebruikt in z'n persoonlijke theorie. Zo wordt in de
attributietheoretische research nogal eens gebruik gemaakt van
deceptiestrategieën (zie par. 1.2.1.), hetgeen de terugkoppeling
naar de persoonlijke theorie kan bemoeilijken.
Resumerend:
de
waarderingstheorie
en de
attributietheorie
vertonen een duidelijke verwantschap in uitgangspunten, mensbeeld en
onderzoeksobject. De voorts bestaande verschillen tussen beide maken
een wederzijdse aanvulling mogelijk. De waarderingstheorie kan op
metaniveau profiteren van de in de attributietheorie verzamelde
algemene kennis, de attributietheorie kan misschien haar voordeel
doen met de wijze waarop in de waarderingstheorie het metaniveau en
het interactieniveau op elkaar worden afgesteld.
In paragraaf 1.3. werd toegelicht dat de waarderingstheorie geen
als-dan uitspraken bevat. De waarderingstheorie geeft dan ook geen
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diagnostiek
van
procesbevorderende
en
procesblokkerende
waardegebieden. In aansluiting op bevindingen en ideeën uit de
attributietheorie zal ik een poging doen een dergelijke diagnostiek
te ontwikkelen. Hiertoe worden een aantal benaderingen in de
attributietheorie nader besproken.

3.1.2. Opvattingen en onderzoek binnen de attributietheorie.
Als eerste belangrijke theoreticus binnen de attributietheoretische
benadering kan Heider genoemd worden. In zijn publikatie van 1958
ontwikkelt hij wat een naïeve psychologie van de attributie genoemd
kan worden. De mens wordt door hem gezien als een soort naïeve
psycholoog die poogt de onderliggende regelmatigheden in gedrag te
ontdekken, teneinde zijn wereld meer voorspelbaar te maken. Heider
stelt een analyseschema van acties op met behulp waarvan de
attributie
van
verantwoordelijkheid
van de actor
voor een
gebeurtenis kan worden vastgesteld. Persoonlijke en omgevingsfactoren spelen hierin een rol. Heel algemeen gesteld geldt dat hoe
groter de bijdrage van de omgeving, hoe minder attributie van
verantwoordelijkheid aan de actor. De theorie van Heider wordt
voorts uitgewerkt door Jones & Davis (1965) met hun correspondent
inference theory en Kei ley (1967). In alle drie theorieën wordt het
subject gezien als een in wezen rationele probleemoplosser. De
theorieën onderkennen drie stadia in het attributieproces:
1. Het observeren van een actie. De actie wordt gedefinieerd in
termen van een verandering in de omgeving en opgevat als een
gezamenlijk gevolg van persoonlijke en omgevingsfactoren.
2. Beoordeling van de intentie van de actor: is er al dan niet
sprake van een doelgerichte actie.
3. Het maken van een situationele attributie of van een persoonlijke
dispositionele attributie, die (a.) de actie beschrijft, (b.) een
voorspelling geeft van de toekomstige waarschijnlijkheid van de
actie (boven het sec constateren van de actie) en (c.) de status
heeft van een causale factor.
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Alle drie theorieën gaan er van uit dat het subject (als naïeve
psycholoog) een dergelijk proces doormaakt bij het attribueren van
causaliteit in een geobserveerde handeling. Het betreft hier vooral
attributie in sociale perceptie, waarbij de onderliggende opvatting
is dat het subject streeft naar een zo goed mogelijke verklaring
van, of zelfs beheersing over gebeurtenissen. Vooral het maken van
persoonlijke dispositionele attributies wordt in dit model als
belangrijk beschouwd voor het streven naar verklaren en voorspellen
van gedrag. Immers, wanneer andermans gedrag verklaard kan worden
vanuit de gedachte dat die ander "nou eenmaal zo is" wordt hij
daarmee maximaal voorspelbaar gemaakt.
In het midden van de jaren 60 ontstond grote belangstelling voor
de attributietheorieën. De uitwerking van Davis & Jones en Kelley
van het werk van He i der is hiervoor indicatief. De hoeveelheid
onderzoek op dit terrein nam sterk toe, hoewel het soms een wat ad
hoc en modieus karakter aannam. Aan de hand van een (enigszins
arbitraire) indeling in typen onderzoek wordt hieronder een
(noodzakelijkerwijs summier) overzicht gegeven van onderzoek en
bevindingen op het terrein van de attributietheorie.
(α.) Interne

en externe

beheersing.

Een eerste groep studies die van belang is met betrekking tot
attributietheoretische processen is het onderzoek rond de dimensie
interne-externe beheersing. In het geval van interne beheersing ziet
de persoon gebeurtenissen als het gevolg van eigen handelingen, dus
onder persoonlijke beheersing. Bij externe beheersing daarentegen
beschouwt de persoon gebeurtenissen als ongerelateerd aan het eigen
gedrag.
Centraal binnen deze benadering staat het werk van Rotter (1954,
1966). Rotter ontwikkelde een vragenlijst met behulp waarvan de
interne dan wel externe beheersingsoriëntatie van individuen gemeten
kan worden (de I/E schaal). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden
tussen
'internals',
individuen
die in allerlei
situaties
persoonlijke beheersing ervaren en 'externals' die hun leven meer
als door anderen of het toeval bepaald zien. De I/E schaal werd in
een groot aantal studies toegepast. Een aantal voorbeelden. James et
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al.
(1965) onderzochten
het verband
tussen rookgedrag
en
interne/externe beheersing. Zij concluderen onder andere dat rokers
meer extern georiënteerd zijn dan niet-rokers. Strickland (1965)
deed een poging de tendentie over te gaan tot sociale actie te
relateren aan het beheersingsconstruct. Phares (1965) rapporteert
dat 'internals' in staat zijn een grotere attitudeverandering in
anderen teweeg te brengen dani 'externals'. Lefcourt (1966) geeft
een overzicht van een aantal studies naar aanleiding waarvan hij
concludeert dat de beheersingsdimensie predictieve waarde heeft ten
opzichte van sociaal gedrag, leergedrag en prestatiegerelateerde
activiteiten. De I/E schaal is door Andriessen (1972) voor het
nederlandse taalgebied bewerkt. Gilmor & Minton (1974) concluderen
onder
andere dat
'internals' succes
meer aan
vaardigheid
toeschrijven dan 'externals'. Bij falen was het tegenovergestelde
het geval.
Harvey et al. (1974) melden de mogelijkheid dat
'internals' in het algemeen meer keuzevrijheid ervaren dan
'externals'. Ormel (1980) gebruikte in zijn onderzoek een aangepaste
versie van de schaal van Andriessen. Hij komt tot de conclusie dat
iemands gevoel van welbevinden nauw samenhangt met het idee dat hij
zelf invloed op zijn levensomstandigheden kan uitoefenen.
Een
verwante onderzoekslijn
vinden we
rond het begrip
'selfmonitoring'. Seifmonitoring subjecten laten zich leiden door
situationele gegevens, non-selfmonitoring subjecten gaan sterker af
op hun eigen karakteristieken. Snyder (1974) ontwikkelde een schaal
waarmee individuele verschillen in self-monitoring kunnen worden
vastgesteld. Snyder & Monson (1975), McGee & Snyder (1975) en Snyder
(1976) doen rapportage van onderzoek rond het construct. Zij
constateren een duidelijke overeenkomst tussen de visie van het
individu op de situationele dan wel dispositionele oorzaak van zijn
gedrag en de actuele situationele dan wel dispositionele oorzaak.
Personen die zichzelf beschrijven als reagerend op gegevens uit de
omgeving blijken inderdaad te reageren op die gegevens en niet af te
gaan op eigen disposities. De eigen visie op de oorzaak van gedrag
en de actuele oorzaak blijken in dit opzicht duidelijk samen te
hangen.
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(b.)

Actor

en

observator.

Een tweede thema binnen het attributietheoretische onderzoek vindt
z'n oorsprong in een artikel van Jones & Nisbett (1971).
Zij
stellen dat er een verschil bestaat tussen de wijze waarop actors en
observers het gedrag van de actor beschrijven. Volgens hen ziet de
actor zichzelf als waardegericht, doelen nastrevend, reagerend op
situationele vereisten. De observator daarentegen ziet de actor als
handelend vanuit disposities. Jones & Nisbett suggereren dat het
toeschrijven van disposities aan anderen en ze in zichzelf ontkennen
een mechanisme zou kunnen zijn waarmee het persoonlijke gevoel van
vrijheid gehandhaafd wordt. Uit vervolgonderzoek blijkt dat dit
onderwerp meer gecompliceerd is. Zo blijkt de behoefte van de actor
invloed op zijn omgeving uit te oefenen een mediërende variabele te
zijn (Miller & Norman, 1975; Wortman, 1976). Voorts is het type
gedrag van de actor van belang: Harvey et al. (1975) stellen dat
naarmate de handelingen van de actor ernstiger consequenties hebben,
de observator meer persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid
toeschrijft aan de actor. Ross et al. (1977) concluderen dat de
observator responsen van de actor die afwijken van de eigen
responsen beschouwt als minder algemeen en daardoor onthullender
over de actor.
(с.) Perceptie

van

(keuie-)vrijheid.

Een
derde
groep
studies
heeft
betrekking
op
de
ervaren
(keuze-)vrijheid als functie van uitkomstaspecten van een taak. In
tegenstelling tot het eerstgenoemde onderzoek naar interne/externe
beheersing ligt het accent hier dus niet op een algemene visie van
personen al dan niet invloed te hebben op gebeurtenissen, maar op
karakteristieken van gebeurtenissen die van belang zijn met
betrekking tot de zelf-attributie van (keuze-)vrijheid. Zo deden
Streufert & Streufert (1969) onderzoek naar het effect van succes of
falen op de attributie van causaliteit. Hun bevindingen zijn dat bij
toename van succes subjecten in toenemende mate 'de eer voor
zichzelf opeisen'. Bij toenemend falen bleek dit niet het geval.
Feather (1969) voegt hier aan toe dat onverwacht
succes vaker aan
geluk wordt toegeschreven dan verwacht succes. Onverwacht falen
wordt vaker aan pech toegeschreven dan verwacht falen. Pitch (1970)
concludeert dat subjecten succes vaker intern attribueren dan falen.
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Naar zijn mening heeft deze vorm van attribueren een positief effect
op de zei facht ing van personen. Steiner (1970) geeft een overzicht
van de studies op het terrein van de 'perceived freedom'. Hij
onderstreept het belang van het onderwerp; volgens hem kan het
begrip van belang zijn met betrekking tot zulke uiteenlopende zaken
als machtsuitoefening, altruïsme, omgaan met stress en suïcidaal
gedrag.
Jellison
&
Harvey
(1973)
concluderen
dat zowel
keuzevrijheid als competentie in sterkere mate worden ervaren
wanneer er sprake is van een klein verschil in aantrekkelijkheid
tussen twee alternatieven dan van een groot verschil. Wortman et al.
(1973) komen tot dezelfde conclusie als Fitch (ibid.): subjecten
attribueren falen aan externe factoren. Miller & Ross (1975) vinden
wel meer interne attributies bij succesuitkomsten, maar stellen dat
de evidentie voor externe attributie bij falen minimaal is. Harvey
(1976) onderstreept
evenals Steiner de complexiteit
van het
onderwerp.
Hij geeft een tiental factoren die van belang zijn.
Genoemd kunnen worden de attractiviteit van verschillende keuzen, de
kosten in het ondernemen van actie, en de grootte van negatieve
consequenties van een actie.
(d.) De
beheersingsillusie.
Een vierde groep studies is gecentreerd rond het beheersingsbegrip.
Het gaat hier weer niet om individuele verschillen in een algemene
oriëntatie maar om effecten van beheersingsattributie, factoren die
een dergelijke attributie bewerkstelligen en het soms illusoire
karakter van beheersing.
Lefcourt (1973) geeft een overzicht van een aantal studies op het
gebied van (soms illusoire) invloed op aversieve stimuli. Hij komt
naar aanleiding van onderzoek bij verschillende soorten (onder
andere mensen, ratten en apen) en bij verschillende vormen van
aversieve prikkels, tot de conclusie dat het gevoel invloed te
kunnen uitoefenen van levensbelang is, ook wanneer die invloed niet
daadwerkelijk uitgeoefend wordt of een illusoir karakter draagt.
Langer (1975) gaat uitgebreider in op factoren die een illusoir
gevoel van beheersing teweeg brengen.
Zij definieert illusoire
beheersing als een verwachting van persoonlijk succes die hoger ligt
dan de objectieve kans op succes toelaat. Zij komt tot de conclusie
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dat
het brengen
van
(schijnbare)
vaardigheidselementen
in
kanssituaties leidt tot illusoire beheersing. Zo blijkt bijvoorbeeld
in een studie dat mensen die in het kader van een loterij zelf hun
lotje konden kiezen vervolgens grotere waarde hechtten aan dit lotje
dan personen die er een toegewezen hadden gekregen. Wortman (1975)
concludeert dat de persoon meent invloed te kunnen hebben op een
kansuitkomst wanneer hij zelf de uitkomst initieert en van te voren
weet wat hij wenst te bereiken. Lef court et al. (1975) stellen in
verband met de beheers ingsbehoefte dat aversieve gebeurtenissen
schadelijker gevolgen hebben wanneer individuen van mening zijn dat
ze niet in staat zijn hun negatieve omstandigheden te veranderen.
Weinstein (1980) tenslotte constateert een tendentie tot irreëel
optimisme omtrent toekomstige levenservaringen. Als een van de
werkzame factoren noemt hij het gevoel invloed te kunnen uitoefenen
op dergelijke gebeurtenissen.
(e.) Attributie
en
hulpvaardigheid.
In dit type studies wordt nagegaan welke attributieprocessen een rol
spelen in altruïstisch gedrag. Schopler & Matthews (1965) kwamen
tot de bevinding dat wanneer afhankelijkheid van de ander door een
potentiële helper wordt toegeschreven aan externe factoren er eerder
sprake zal zijn van bereidheid tot hulp dan wanneer afhankelijkheid
gezien wordt als veroorzaakt door interne factoren. Regan (1971)
komt in een onderzoek naar altruïstisch gedrag tot de conclusie dat
twee mechanismen een rol spelen. Personen die in de veronderstelling
verkeren dat zij zelf fouten begaan hebben, vertonen altruïstisch
gedrag vanuit een gevoel van schuld; personen die hierbij alleen
getuige zijn geweest vertonen altruïstisch gedrag vanuit de behoefte
de wereld te zien als een rechtvaardige wereld. De laatste groep,
die dus getuige is van het ongeluk van anderen, probeert het eigen
geloof
in een rechtvaardige
wereld te behouden door
zelf
altruïstisch te zijn ten opzichte van ongelukkigen. Cialdini et al.
(1973) stellen in een vergelijkbaar onderzoek voor dat mensen in een
overtredingssituatie altruïstisch gedrag vertonen teneinde een
algemene negatieve gemoedstoestand veroorzaakt door de overtreding
of het getuige zijn van de overtreding te niet te doen. Ickes & Kidd
(1976) passen de begrippen van Weiner (1974, zie hieronder) toe op
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hulpgedrag. Meyer & Mulherin (1980) tenslotte
uitgaand van de ideeën van Weiner tot de conclusie
heid primair wordt beïnvloed door de visie van de
invloed die het slachtoffer heeft op de oorzaak van
[f.) Attributie
en
motivatie.

komen, eveneens
dat hulpvaardighelper op de de
de hulpbehoefte.

Deze groep studies behelst onderzoek naar attributieprocessen die
een 'rol zouden kunnen spelen bij (prestatie)motivatie. Weiner et al.
(1971,
1972) ontwikkelden
een attributioneel
model
van de
prestatiemotivatie. Volgens hen kunnen de oorzaken die mensen geven
om succes of falen te verklaren geklassificeerd worden volgens een
tweedimensionele taxonomie, met behulp van de dimensies locus of
control en stabiliteit. Volgens Weiner et al. waren deze twee
dimensies tot dan toe onvoldoende van elkaar onderscheiden. Met
betrekking tot locus of control sluiten zij aan bij de opvattingen
van Rotter (1966). De stabiliteitsdimensie verwijst naar waargenomen
fluctuatie van de attributie in de tijd. Bijvoorbeeld: vaardigheid
en inspanning kunnen beide worden gezien als interne attributies; de
eerste is een stabiele, de tweede een variabele attributie. Volgens
hen speelt vooral het attribueren aan inspanning een belangrijke rol
in prestatiegeoriënteerde activiteiten. Weiner voegde later (1974)
nog een derde dimensie toe: intentionaliteit. Met behulp van deze
dimensie kan onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld luiheid
en ziekte, beide intern en variabel, dus niet te onderscheiden
binnen de tweedimensionele taxonomie. Meyer (1980) doet verslag van
een onderzoek in het kader van de drie door Weiner voorgestelde
dimensies. Zijn bevindingen zijn globaal genomen ondersteunend voor
Weiner's opvattingen.
Een tweede groep studies in dit verband is het onderzoek naar het
effect van beloningen op intrinsieke dan wel extrinsieke motivatie.
Volgens attributietheoretische opvattingen (zie bijvoorbeeld Kei ley,
1973) zal de persoon zich eerder als extrinsiek gemotiveerd
beschouwen wanneer hij op opvallende wijze beloond wordt voor de
activiteit in kwestie. Dit werd onderzocht door o.a. Deci (1972),
Calder & Staw (1975a en 1975b) en Kruglanski et al. (1975). Ross
(1976) geeft een overzicht en concludeert dat beloningen intrinsieke
motivatie doen dalen wanneer de beloning opvallend is en toegekend
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wordt onafhankelijk van de mate van succes van de persoon bij de
taak. Dit effect zou volgens Ross zich echter slechts voordoen in
een tamelijk beperkt aantal omstandigheden.
Ig.) Attributie
en therapeutische
processen.
De laatste hier te rapporteren groep studies heeft betrekking op de
toepassing
van
attributietheoretische
ideeën
binnen
een
therapeutische situatie en de ontwikkeling van ideeën omtrent
attributietheoretische processen vanuit klinische praktijkervaringen. Davison (1966) beschrijft een patiënt die bij spanning lijdt
onder 'drukpunten' op zijn rechteroog, die hij interpreteert als
veroorzaakt door een geest die hem helpt met het maken van
beslissingen.
Davison
beschrijft
hoe hij met hehulp van
ontspanningstechnieken en demonstraties van de spanningsoorzaak van
de drukpunten de man er toe brengt zijn symptomen niet meer op te
vatten als een bewijs van naderende krankzinnigheid. Davison ziet
zijn benadering als een combinatie van differentiële ontspanning en
cognitieve herstructurering. Valins & Nisbett (1971) herinterpreteren het werk van Davison als een voorbeeld van het therapeutisch
ondermijnen van dispositionele zelf-diagnoses.
Zij stellen dat
therapie soms gericht moet zijn op het vervangen van dergelijke
(schadelijke) interne attributies door passende situationele. In
verband met het ontstaan van dergelijke
schadelijke interne
attributies wijzen zij er op dat vooral bij afwijkend of ongewenst
gedrag het voor mensen steeds minder goed mogelijk wordt het eigen
gedrag te vergelijken met dat van anderen, de gebruikelijke weg om
te komen tot 'correcte' attributies. Storms & McCaul (1976)
beschrijven
een verergeringscyclus
van disfunctioneel
gedrag.
Volgens hen leidt zelf-attributie van disfunctioneel gedrag tot
angst, welke vervolgens aanleiding kan zijn tot verergering van dit
gedrag. In het geval van slapeloosheid bijvoorbeeld kan zo'n cyclus
doorbroken worden door ervaren arousal toe te schrijven aan een
'pep'placebo in plaats van aan eigen karakteristieken. Dit kan dan
leiden tot minder emotionaliteit en daardoor tot vermindering van de
slapeloosheid (zie ook Storms & Nisbett, 1970, gekritiseerd door
Kei log & Baron, 1975).
Storms & McCaul noemen twee typen
zelfattributies die vooral schadelijk kunnen zijn in een dergelijke
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verergeringscyclus:
zelfattributie
van
inadequaatheid
en
zelfattributie van verlies van invloed. Bovengenoemde auteurs pogen
te komen tot gedragsverandering door een proces van herattributie:
het toeschrijven van arousal aan een 'pep'placebo in plaats van aan
eigen disposities is daarvan een voorbeeld. De effectiviteit van
attributieprocessen bij gedragsverandering wordt door Miller et al.
(1975) vergeleken met die van overreding. Zij concluderen dat
attributie aanzienlijk effectiever lijkt te zijn dan overreding.
Hun mening is dat het nadeel van overreding gelegen is in het
gepaard gaan met een negatieve attributie (iemand moet worden wat
hij niet is) terwijl herattributie als voordeel heeft dat het
aanwezige overredingselement enigszins verhuld blijft (men voelt
zich minder gedwongen tot verandering).
Een verwante groep studies is die naar aangeleerde hulpeloosheid.
Seligman (1975) stelt over aangeleerde hulpeloosheid dat de
verwachting dat een uitkomst onafhankelijk is van het eigen handelen
(a) de motivatie om invloed uit te oefenen op de uitkomst doet
afnemen, (b) interfereert met leren dat handelen de uitkomst kan
beïnvloeden; en als er sprake is van een traumatische uitkomst (c)
angst veroorzaakt en uiteindelijk depressie. Volgens Seligman
wortelen zowel aangeleerde hulpeloosheid als reactieve depressie in
het geloof dat gewaardeerde levensuitkomsten niet onder eigen
invloed
liggen:
in beide gevallen vervalt
de persoon
tot
passiviteit. In beide gevallen kan volgens Seligman therapie bestaan
uit een (gedwongen) blootstelling aan handelingen die tot resultaat
leiden, om zo het geloof in de eigen invloed te herstellen. Dweck
(1975) verrichtte onderzoek naar het effect van herattributie op
aangeleerde hulpeloosheid. Een belangrijke conclusie is dat een
procedure waarbij kinderen leren falen te attribueren aan een gebrek
aan inspanning tot gevolg heeft dat latere faal ervaringen niet
leiden tot verslechtering van prestaties. Klein et al. (1976)
concluderen met
betrekking tot
aangeleerde hulpeloosheid
en
depressie dat falen op zich niet leidt tot hulpeloosheid, maar dat
het gaat om faalervaringen die leiden tot een afgenomen geloof in de
eigen
competentie.
Wanneer depressieve
personen
hun
falen
attribueerden aan de situatie en niet aan de eigen competentie nam
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hun prestatie opvallend toe.

Golin et al. (1977) tenslotte komen

tot de bevinding dat bij toenemende beheersingsillusie depressieve
personen in afnemende mate verwachten succes te hebben. Volgens hen
worden depressieve personen gekarakteriseerd door een gevoel
persoonlijke

incompetentie, dat bij toenemende

van

beheersingsillusie

een rol gaat spelen.
In de hier besproken studies en opvattingen lijken een drietal
elementen vooral van belang. Om te beginnen het beheersingsconstruct, dat bij alle genoemde groepen studies naar voren komt. De
indruk wordt gewekt dat het het meest centraal staande begrip in de
attributietheorie
is. Beheersingsperceptie
wordt
opgevat
als
persoonlijkheidsvariabele (a), speelt een rol in sociale perceptie
processen (b en e ) , blijkt afhankelijk van taakaspecten (c), kan een
heilzame of schadelijke illusie zijn (d en g) en is van belang bij
motivationele processen (f). Een tweede element heeft betrekking op
een verschil tussen de processen die een rol spelen bij attributies
die gaan over het eigen gedrag en attributies over het gedrag vän de
ander (b, d en e ) . Een laatste element zou omschreven kunnen worden
als 'vastleggende' attribuering: jezelf (g) of de ander (b) maximaal
voorspelbaar maken. De stabiliteitsdimensie van Weiner (f) verwijst
eveneens naar deze vorm van attribueren.
In de volgende paragraaf worden deze elementen nader uitgewerkt
in een categorieensysteem met
behulp waarvan
waardegebieden
gediagnosticeerd kunnen worden.

3.1.3. Een categorieënsysteem.
Hierboven werd aansluiting gezocht bij de attributietheorieën
teneinde aanknopingspunten te vinden voor het ontwikkelen van een
systeem met behulp waarvan procesbevorderende en procesblokkerende
waardegebieden opgespoord kunnen worden. In het besproken onderzoek
werden drie belangrijke elementen geconstateerd: de centraliteit
van het invloed- of beheersingsbegrip, verschillen tussen zelf- en
ander-attribuering
en
een
specifieke
vorm
van
attribueren:
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'vastleggend' attribueren. Het grootste deel van het besproken
onderzoek is meer algemeen theoretisch van aard. Vooral in de
laatste groep studies worden uitspraken gedaan over 'slechtere' en
'betere' vormen van attribueren. Vooral interne (dus over de persoon
zelf gaande) dispositionele (vastleggende) attributies, die gepaard
gaan met invloedsverlies en negatief affect lijken zeer schadelij'k
te kunnen zijn. Dit laatste wordt hier toegelicht met een voorbeeld
dat ook door Storms en McCaul wordt gegeven en betrekking heeft op
spraakstoornissen. Volgens hen is er bij vrijwel iedereen sprake
van incidentele spraakstoornissen. De mogelijkheid bestaat echter
dat een individu, bijvoorbeeld door reacties van de omgeving, er toe
komt zichzelf als stotteraar te bestempelen. Van 'soms spreek ik
minder goed' komt de persoon tot 'ik ben (nu eenmaal) een
stotteraar'. De oorzaak van het spraakgedrag wordt in plaats van aan
bepaalde kenmerken van de situatie (bijvoorbeeld een kritisch
publiek) toegeschreven aan bepaalde eigen kenmerken, zodanig dat de
persoon zelf "er niets meer aan kan doen". Deze negatieve
dispositionele zelf-attributie kan vervolgens leiden tot angst,
hetgeen de spraakstoornissen verder doet toenemen. Volgens Storms
en McCaul kan een dergelijke verergeringscyclus doorbroken worden
door herattributie, bijvoorbeeld 'onder spanning spreek ik wat
slechter'. Een meer externe attributie, met een minder vastliggend
karakter, waarbij ook minder sprake is van invloedsverlies,
gevoelens van inadequaatheid en angst.
Uit het voorgaande mag geconcludeerd worden dat in verband met
welbevinden in elk geval de volgende variabelen van belang zijn:
1. intern of extern attribueren,
2. vastleggend attribueren (bijvoorbeeld dispositioneel),
3. verlies van invloed of beheersing
4. positief/negatief affect.
Voor het opsporen van procesbevorderende en procesblokkerende
waardegebieden werden deze variabelen als volgt door mij vertaald:
A. Gaat het gebied over de persoon of over iets of iemand anders;
B. beschrijft het gebied een toestand of een activiteit;
C. drukt de persoon die het gebied maakte hierin uit dat hij/zij wel
of geen invloed heeft op het gebied;
D. wordt het gebied positief of negatief beleefd.
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De eerste 3 variabelen kunnen worden geoperationaliseerd via
beoordelaars, de vierde wordt ontleend aan de affectscore bij het
waardegebied. De 4 variabelen leveren bij kruising een systeem op
van 16 categorieën (tabel 20) met behulp waarvan waardegebieden
gekarakteriseerd kunnen worden.
Tabel 20.

Een categorieënsysteem.
A persoon
iets of iemand anders
В toestand
activiteit
toestand
activiteit
С inv.
g. inv. inv.
g. inv inv.
g. inv. inv.
g. inv.
D pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg
De hierboven beschreven 'slechtere' attributies zouden
systeem vallen binnen de categorie persoon /toestand /geen
De 'betere' in de categorie

in dit
invloed.

persoon/activiteit/invloed.

In de volgende paragrafen wordt verslag gedaan van onderzoek aan
de hand van dit categorieënsysteem naar procesbevorderende en
procesblokkerende waardegebieden.

3.2. Een procesonderzoek bij vier personen.
Hier wordt verslag gedaan van een eerste exploratief onderzoek met
betrekking tot het categorieënsysteem. De vraagstelling in dit
onderzoek
is tweeledig.
Enerzijds: maakt het systeem een
betrouwbare classificatie van waardegebieden mogelijk en anderzijds:
bestaat er een relatie tussen de categorieën en welbevinden.
Het onderzoek werd uitgevoerd bij 4 personen die 2 zelfonderzoeken hadden gedaan met een tussentijd van enkele maanden. Deze 4
personen werden uitgekozen omdat bij hen de kwaliteit van het
algemeen ervaren in het eerste zelfonderzoek negatief was en in het
tweede zelfonderzoek positief. Verder waren er verschillen tussen de
waardegebieden in het eerste en tweede zelfonderzoek. Dit materiaal
maakt het mogelijk na te gaan of de verandering in welbevinden
(kwaliteit van het algemeen ervaren) samenhangt met een bepaald
soort verandering in de waardegebieden van het eerste naar het
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tweede zelfonderzoek. De verandering in waardegebieden wordt daarbij
uitgedrukt via het categorieënsysteem (tabel 20). Indien een
samenhang geconstateerd kan worden tussen welbevinden en typen
waardegebieden is daarmee een eerste stap gezet naar het op spoor
komen van procesbevorderende elementen in het waarderingssysteem.
Zoals gezegd is dit onderzoek exploratief van aard, dus niet
hypothese toetsend. Wel wordt verwacht (zoals betoogd in voorgaande
paragraaf) dat vooral de categorieën persoon/activiteit/invloed
en
persoon/toestand/geen
invloed van belang zullen zijn met betrekking
tot welbevinden.
De 188 waardegebieden uit het eerste en tweede zelfonderzoek van
de 4 personen werden gerandomiseerd aangeboden aan 5 beoordelaars (4
doctoraalstudenten, 1 andragoog). De waardegebieden werden (na een
toelichting en enkele voorbeelden) beoordeeld op onderstaande drie 4
puntsschaaltjes (tabel 21).

Tabel 21.
Beoordelingsschalen.
Het gebied gaat over
persoon /.../.../.../.../ iets of iemand anders
Het gebied beschrijft
toestand /.../.../.../.../ activiteit
In het gebied drukt de persoon uit dat hij/zij
op het gebied wel of geen invloed heeft
invloed !.. .1.../..
.1.. .1 geen invloed
De beoordeling blijkt betrouwbaar uitgevoerd, de alfacoëfficiënten
tussen de 5 beoordelaars zijn voor persoon-iets
of iemand
anders,
toestand-activiteit
en invloed-geen
invloed respectievelijk .86, .80
en .84.
Een kanttekening: ook hier zou sprake kunnen zijn van
aggregatieproblemen. In de geanalyseerde .datamatrix zijn meer
waarnemingen (rijen) per persoon. Er bestaat echter een belangrijk
verschil met de problematiek beschreven in paragraaf 2.4.2. Daar was
de persoon zelf de bron van de geanalyseerde gegevens: de
geanalyseerde affectscores waren afkomstig van de persoon zelf. Hier
zijn de beoordelaars de bron van de data. Aggregatieproblemen zouden
kunnen ontstaan wanneer het aannemelijk zou zijn dat de beoordelaars
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eerder reageren op een eventuele gemeenschappelijkheid in de
waardegebieden van één persoon, dan op de gebieden als zelfstandige
eenheden. Theoretische gesproken is hier sprake van aggregai ieproblematiek; praktisch gesproken is het probleem niet relevant daar
niet aannemelijk is dat de beoordelaars een groep gebieden in het
totaal kunnen herkennen als behorende bij één persoon. Tussen
haakjes zij opgemerkt dat deze theoretische aggregatieproblematiek
bestaat in elke vragenlijst of test waarin groepen items geschreven
zijn door verschillende testconstructeurs. Die situatie is analoog
aan de onze en ook daar wordt de aggregatie als niet relevant
beschouwd.
Ter illustratie van typen gebieden als uitkomst van de
beoordelingstaak zijn hieronder (Tabel 22) 6 gebieden opgenomen die
door de beoordelaars unaniem op één van beide uiteinden van een
schaal gescoord werden.

Tabel 22.
Uitkomsten van de beoordelingstaak.
Persoon.
"Ik heb behoefte aan een stuk herkenning"
Iets of iemand anders.
"De mensen met wie ik samenwerk op mijn werk"
Toestand.
"Ik mis 'n projectleider waar ik met m'n onzekerheden
terecht kan"
Activiteit.
"Ik probeer in mijn werk toekomstgericht te handelen"
Invloed.
"Ik ben een stuk vrijheid aan het verwerven. (Ik heb nu
geleerd om mezelf die vrijheid te geven)"
Geen invloed.
"Orgelspelen lukt me nu niet: 't is tot dwang geworden"
De resultaten van de beoordelingstaak werden geplaatst in het
categorieënsysteem.
In tabel 23 staan vermeld de aantallen
waardegebieden per categorie van het categorieënsysteem, waarbij de
variabele le/2e zelfonderzoek is toegevoegd (variabele E ) .
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Tabel 23.
Verdeling van aantallen gebieden in het
categor i eènsysteem.
A
В
С
D

persoon
iets of iemand anders
toestand
activiteit
toestand
activiteit
i ην.
g. i ην. i ην.
g. i ην i ην.
g. i ην. i ην.
g. i ην.
pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg

E le 12
2e 20

6
4
26
2 8 5

4
17

11
3

2
1-

9

5

1

2

0

1

3

7

10

2

3
6

1
1

4
5

5
2

Het betreft hier een 5-wegs contingentietabel, die geanalyseerd
wordt met behulp van chi-kwadraatdecompositie (Winer, 1970, pag.
629-632). Daarbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat door
het geringe aantal waarnemingen in een aantal categorieën deze
analyse met enige reserve dient te worden bezien. Hieronder vermelde
conclusies zijn dan als ook voorlopig en voorzichtig bedoeld. In de
analyse wordt het populatiemodel niet a priori gespecificeerd, de
populatieproporties voor A tot en met E worden geschat vanuit de
data (Winer, ibid. model 2 ) . De resultaten zijn weergegeven in tabel
24.

Tabel 2t.
Resultaten chi-kwadraatdecompositie.
Bron

chi-2

ρ

Totaal 112.81
ABCDE
.20
ABCD
1.12
ABCE
.13
BCDE
8.7 <.01
ACDE
3.54
ABDE
.01

ABC
ABD

.02

2.43

Bron

chi-2

BCD
ACD
BDE
ABE
ACE
ВСЕ
ADE
CDE
AB

1.16
2.32

.19
.00
.14
.04
.27
.02

2.41

Ρ

Bron

chi-2

AD
BD
AC
BC
CD
BE
AE
CE
DE

1.01

ρ

.01

11.32 <.01
5.85 <.03
26.50 <.01
1.04

.23

9.18 <.01
34.97 <.01

vri:¡heidsgraden Totaal : 26, over igen: 1.
Het BCDE-effect (tabel 25) kan als volgt worden geïnterpreteerd. In
het tweede zelfonderzoek is een afname van vooral
toestand/geen
invloed /negatief
gebieden en een toename van vooral
activiteit/
invloed/positief
gebieden.
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Tabel 25.
Het BCDE-effect.
В
С
D

toestand
activiteit
i ην.
g. i ην. i ην.
g. i ην.
pos neg pos neg pos neg pos neg

E le 13
2e 22

б
3

7
15

37
7

7
23

12
4

6
6

14
7

Het AC-effect houdt in dat positieve gebieden vaker invloed gebieden
zijn dan geen invloed gebieden; bij de negatieve gebieden is het
omgekeerde het geval.
Uit het ВС-effect blijkt dat
toestand
gebieden vaker geen invloed gebieden zijn dan invloed gebieden; bij
de activiteit
gebieden is het omgekeerde het geval. Het CD-effect
houdt in dat invloed gebieden vaker positief dan negatief beleefd
worden; bij de geen invloed gebieden is het omgekeerde het geval.
Uit het CE-effect blijkt dat er van eerste naar tweede zelfonderzoek
een toename is van invloed en een afname van geen invloed gebieden.
Het DE-effect tenslotte houdt in dat van eerste naar tweede
zelfonderzoek er een toename is van positieve en een afname van
negatieve gebieden.
Geconcludeerd kan worden dat er inderdaad sprake is van een
verandering in typen waardegebieden bij een overgang van een
negatief naar een positief algemeen ervaren. Er is niet alleen maar
simpelweg sprake van een toename van positieve en een afname van
negatieve gebieden, maar vooral toename van een bepaald soort
positieve gebieden:
activiteit/invloed
Ipositief.
Eveneens is er
sprake van afname van vooral een bepaald soort flegatieve gebieden:
toestandIgeen
invloed/negatief.
Ter illustratie van dit effect worden hier de twee zelfonderzoek
en van een van de vier personen uit het onderzoek nader behandeld.
Het betreft de waarderingssystemen van een 27-jarige vrouw (Marja)
die contact opnam met een hulpverlener in een periode dat ze
problemen ervoer in de relatie met haar vriend. Voor een uitgebreide
bespreking van beide zelfonderzoeken wordt verwezen naar Hermans,
1979. De waardegebieden van deze persoon werden op grond van de
resultaten van de beoordelingstaak ingedeeld in de BCDE-tabel (zie
tabel 26). Ook bij deze persoon zien we vooral een afname van
toestand/geen invloed i negatief gebieden: in het eerste zelfonderzoek
12, in het tweede 3, en een toename van activiteit /invloed /positief
gebieden: van 1 naar 7.
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zijn van een herinterpretatie van niet zo sterk veranderde
ervaringen dan van de binnenkomst van nieuwe, positieve elementen in
het waarderingssysteem.
Zoals in het begin van deze paragraaf vermeld, is het doel van
deze exploratie tweeledig: het betrouwbaar classificeren van
waardegebieden enerzijds en het opsporen van procesbevorderende
elementen anderzijds.
Hierover kan
gesteld worden dat het
ontwikkelde
categorieënsysteem
een
betrouwbare
classificatie
mogelijk maakt en dat bepaalde typen waardegebi eden inderdaad iets
te maken lijken te hebben met innerlijk welbevinden. Zo zou het
bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn als helper een herinterpretatie
van ervaringen zoals hierboven beschreven actief na te streven. Men
zou bijvoorbeeld de persoon kunnen wijzen op
toestand/geen
invloed/negatief
gebieden en uitnodigen tot reflectie en eventueel
herformulering.
Het is de lezer misschien opgevallen dat het hier besproken
onderzoek niet betrekking heeft op zelfonderzoek uitgevoerd in De
Corridor. De eerste, betrekkelijk prozaïsche reden hiervoor is dat
het gebruikte materiaal (twee opeenvolgende zelfonderzoeken, grote
omslag in het algemeen ervaren) betrekkelijk zelden voorkomt. Ik heb
me echter niet geheel door dit pragmatische argument laten leiden;
mijn verwachting
is dat
het categorieënsysteem een bredere
toepasbaarheid kan hebben. Het in de volgende paragraaf beschreven
onderzoek heeft eveneens, om dezelfde redenen geen betrekking op
zelfonderzoek uitgevoerd in De Corridor.
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Tabel 26.
Waardegebieden van Marja.
zie b i j l a g e 3.

Ook hier is er dus geen sprake van het simpelweg toenemen van
positieve en afnemen van negatieve gebieden.
In het eerste zelfonderzoek hebben 6 gebieden betrekking op het
verleden, in het tweede zelfonderzoek slechts 1, verder is er echter
geen sprake van veel echt nieuwe gebieden
in het tweede
zelfonderzoek. Het lijkt eerder zo te zijn dat een zowel cognitieve
als affectieve herstructurering van de eigen ervaring heeft plaats
gevonden.
De persoon ziet de dingen anders. Uit het eerste
zelfonderzoek blijkt een versteende blik op de eigen ervaringen:
veel zaken liggen vast, zijn nu eenmaal zo, zijn haar overkomen.
Uit het tweede zelfonderzoek spreekt veel meer een open wereld, een
persoon die zich doelen stelt. Dit verschil wordt misschien het
meest treffend geïllustreerd door de gebieden:
"Het gemis aan vrienden" <eerste zelfonderzoek> en
"Ik heb 't gevoel, dat 't nu wel mogelijk is vrienden te maken"
<tweede zelfonderzoek>.
Het verschil tussen beide periodes is niet dat ze eerst geen
vrienden heeft en later wel, maar dat haar kijk op dit probleem is
veranderd. In het eerste zelfonderzoek legt ze zich neer bij de
constatering van een negatieve ervaring. In het tweede zelfonderzoek
realiseert ze zich dat ze hierin zelf iets kan ondernemen. Uit het
eerste zelfonderzoek komt een passieve persoon naar voren, met een
gering eigen aandeel in haar eigen leven:
"Ik pak niks aan; ik kan me niet concentreren, ik kan me nergens
toe zetten (studie of iets dergelijks)".
Uit het tweede een actief strevende persoon die probeert haar eigen
reikwijdte te verbreden:
"Ik heb me nu de volgende prioriteiten gesteld: onafhankelijkheid
en zelfvertrouwen".
Over het waarom van deze verandering wil ik hier verder niet
speculeren. Het is echter opvallend dat hier eerder sprake lijkt te
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3.3. Typen waardegebieden in een geval van voorgenomen suïcide.
Hier wordt verslag gedaan van een tweede explorâtief onderzoek met
betrekking tot de inhoudsanalytische variabelen en categorieën. In
het voorgaande onderzoek ging het zowel om de betrouwbaarheidsvraag
(de
consistente
classificatie
van
waardegebieden)
als
de
validiteitsvraag (de relatie van categorieën en variabelen tot
welbevinden). Hier ligt het accent vooral op de validiteitsvraag:
het verband tussen variabelen en categorieën enerzijds en
welbevinden anderzijds wordt nader bekeken.
Het onderzoek betreft de waarderingssystemen van een 37-jarige
vrouw in wier jeugd sprake is geweest van kindermishandeling en die
sindsdien onder andere lijdt aan een dierenfobie. De laatste 10 jaar
heeft deze fobie haar het werken onmogelijk gemaakt en heeft zij
onder behandeling gestaan bij diverse instanties van de geestelijke
gezondheidszorg.
Sinds 4 jaar wordt zij begeleid door een
zelfstandig gevestigd therapeute die werkt met de ZKM. In die
periode
zijn
naast
andere
therapeutische
activiteiten
4
zelfonderzoeken gedaan. De eerste 3 lieten een langzame uuch
duidelijke vooruitgang zien, zoals bijvoorbeeld een toename van het
aantal
positieve
gebieden
in
het
waarderingssysteem.
Deze
vooruitgang werd overigens niet als zodanig door cliënte beschouwd
en werd van de hand gewezen. Enige tijd na het derde zelfonderzoek
kwam ze tot de overtuiging dat er voor haar geen uitweg meer was en
overwoog zij ernstig suïcide. In die periode heeft zij (zonder
begeleiding) een zelfonderzoek uitgevoerd, waarbij ze 14 gebieden
formuleerde die voor haar op dat moment cruciaal waren met
betrekking tot de overweging haar leven al dan niet voort te zetten.
De gebieden uit dit onderzoek bleken voor een groot deel gericht op
de therapeute en spraken wantrouwen en het gevoel in de steek
gelaten te zijn uit. Een aantal dagen later besloot zij dit
onderzoek toch met de therapeute door te spreken. Enige maanden
later werd een vierde zelfonderzoek gedaan.
Op dit materiaal, 4 zelfonderzoeken en het tussenonderzoek, werd
een inhoudsanalyse uitgevoerd.
De 226 waardegebieden werden
gerandomiseerd aangeboden aan één (zeer geoefende) beoordelaar
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(andragoog), waarbij in dit geval 5 puntsschaaltjes werden gebruikt;
voorts werd dezelfde procedure gebruikt als in het hierboven
beschreven onderzoek. Er werd slechts gebruik gemaakt van één
beoordelaar in verband met de doelstelling de resultaten een rol te
laten spelen in de beslissing op welke wijze het contact met cliënte
voort te zetten. Het gebruik van meerdere beoordelaars zou dit
onmogelijk gemaakt hebben door de vertraging die daarbij zou
optreden.
Gezien de extreme gemoedstoestand waarin de persoon zich bevond
op het moment van het tussenonderzoek is de verwachting dat die
gebieden in de inhoudsanalyse op een andere wijze naar voren zullen
treden dan de gebieden uit de overige zelfonderzoeken. Uitgaande van
het gestelde in paragraaf 3.1.: vooral de variabelen geen invloed
en toestand

en de categorie persoon/toestand/geen

invloed

zullen

overheersen in het tussenonderzoek. De categorie
persoon/activiteit/
invloed zou in het tussenonderzoek nauwelijks aanwezig moeten zijn.
Tabel

27.

Voor de categorieën illustratieve gebieden.
persoon/toestand/i nvloed
"Als volwassene accepteer ik mijn eigen angst niet"
persoon/toestand/geen invloed
"Ik ben niet in staat om zin aan mijn leven te geven"
persoon/activiteit/invloed
"Ik wil er iets aan doen om niet langer een kneusje
te zijn: ik wil er moeite voor doen"
persoon/acti vi teit/geen invloed
"Ik raak totaal in paniek als dieren dicht bij mij
komen en ik ze niet ontlopen kan"
anders/toestand/invioed
"Ik voel me één met een groep mensen die hetzelfde
doel nastreeft; helpen van mensen in nood"
anders/toestand/geen invloed
"Ik moest van mijn vader naar school en pianoles, maar
belangstelling had hij hier niet voor"
anders/act i ν i te i t/i ην1oed
"Ik zet me af tegen iedereen die macht heeft en
daar misbruik van maakt"
anders/activiteit/geen invloed
"Mijn moeder heeft mij op m'n 12e mijn moeilijke
geboorte verweten"
Vanzelfsprekend zijn er geen gegevens omtrent de betrouwbaarheid van
de uitgevoerde beoordelingen. De enige indicatie in deze is het
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gegeven dat de betreffende beoordelaar ook in het vorige onderzoek
(paragraaf 3.2.) heeft deelgenomen en daar goed overeenstemde met
de andere beoordelaars.
Ter
illustratie van typen gebieden als uitkomst van de
beoordeling zijn hieronder (tabel 27) gebieden opgenomen die
representatief zijn voor de 8 categorieën.
Figuur 1 toont per zelfonderzoek het aantal gebieden (uitgedrukt
in percentages van het totaal aantal gebieden per zelfonderzoek) dat
beoordeeld is als behorend tot een bepaalde variabele. Van de drie
bipolaire variabelen is steeds één pool gekozen, te weten de polen
persoon,
toestand
en
invloed.
Dit teneinde
mogelijkerwijs
verwarrende redundantie tegen te gaan; de overige drie polen zouden
immers een ongeveer gespiegeld beeld vertonen. Wanneer we nu het
tussenonderzoek vergelijken met de overige zelfonderzoeken zien we
dat het percentage persoon gebieden in het tussenonderzoek niet
sterk afwijkt van het percentage in de overige zelfonderzoeken. Het
percentage invloed gebieden echter laat na een lichte stijging in de
eerste drie zelfonderzoeken Р Р П daling tot пи1, zien. íiei. percentage
toestand gebieden stijgt heel sterk in het tussenonderzoek.

Figuur 1.
Het verloop van de variabelen over vier zelfonderzoeken
en een tussenonderzoek.
zie bijlage 3.

Bezien
wij
vervolgens
de resultaten
voor
de
categorieën
persoon/toestand/geen
invloed
en persoon/activiteit/invloed.
In
figuur 2 zijn per zelfonderzoek de percentages (van het totaal per
zelfonderzoek) gebieden weergegeven die volgens de beoordelingen in
deze twee categorieën vallen.
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Figuur 2.
Het verloop van twee categorieën over vier
zelfonderzoeken en een tussenonderzoek.
zie bijlage 3.

We zien hier in het tussenonderzoek een daling tot nul van de
categorie persoon/activiteit/invloed
en een sterke stijging van de
categorie persoon/toestand/'geen
invloed.
Uitgaande van het idee dat er tijdens het tussenonderzoek sprake
is geweest van een extreem negatieve gemoedstoestand kan gesteld
worden dat de variabelen invloed en toestand een samenhang vertonen
met welbevinden (respectievelijk een positieve en een negatieve
samenhang).
Eveneens
lijken
de resultaten
de stelling
te
rechtvaardigen dat de categorie persoon /toestand /geen invloed een
negatief verband houdt met welbevinden, de categorie
persoon/
activiteit/invloed
een positief verband.
Op de vraag naar de
validiteit van variabelen en categorieën wat betreft welbevinden is
hiermee een tweede antwoord gegeven.
In het resterende deel van deze paragraaf wordt een aantal
waardegebieden van bovengenoemde persoon nader besproken. Het doel
hierbij is nader inzicht te verschaffen in de wijze waarop zij haar
wereld construeert en welk verband dit zou kunnen hebben met haar
voorgenomen suïcide. De bespreking is gecentreerd rond de begrippen
invloed en contact. De analyse is van speculatieve en misschien
zelfs wat pretentieuze aard. De 'fact-oriented'
lezer wordt
aangeraden de draad bij de volgende paragraaf weer op te nemen.
De bespreking beperkt zich tot de eerste drie zelfonderzoeken als
voorlopers op het tussenonderzoek. De persoon spreekt in deze
zelfonderzoeken een duidelijk gemis uit aan contact met anderen in
de zin van begrepen en aanvaard worden door anderen. De volgende
gebieden uit het eerste zelfonderzoek zijn wat dit betreft
illustratief.
"Ik zeg vaak niet wat ik bedoel, ben bang afgewezen te worden als
ik 't wel zeg, vind dat de ander dat moet aanvoelen".
"Ik denk dat ik steeds maar wil bewijzen dat andere mensen toch
niets om mij geven en dat ik dat zelf veroorzaak (hoe kunnen
andere mensen iets om mij geven terwijl m'n eigen ouders niks om
mij geven)".
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Haar angst voor dit type contact wordt steeds sterker; in het derde
zelfonderzoek vinden we de volgende twee gebieden:
"Mijn angst voor contacten is met de
geworden".
Eigenlijk wil ik geen contacten meer".

jaren

steeds

groter

Voorts spreekt ze in alle drie zelfonderzoeken een duidelijk gebrek
aan invloed, greep op haar eigen leven uit.
"Ik ervaar mezelf als kind en niet als volwassene".
"Ik zit gevangen en kan geen kant op, voel me machteloos".
"Als ik me aangevallen voel dan vind ik dat ik me verdedigen moet;
ik kan me niet verdedigen en ik kan niet voor mezelf opkomen".
Wanneer we ons vervolgens richten op de categorie
persoon/activiteit/
'invloed dan zien we (figuur 2) dat dit type gebied percentueel
toeneemt van eerste naar tweede zelfonderzoek, gelijk blijft in het
derde zelfonderzoek en tot een dieptepunt komt in het tussenonderzoek.
Samenvattend: de persoon spreekt tegelijkertijd behoefte aan en
angst voor contact uit. Voorts ervaart ze een gebrek aan eigen
invloed en zien we van eerste naar tweede zelfonderzoek een toename
van persoon /activiteit /invloed gebieden.
Mijn veronderstelling is dat het vooral
persoon/activiteit/invloed
gebieden zijn die bevorderlijk zijn voor welbevinden (paragraaf 3.1
en deze paragraaf). We zagen echter dat de percentuele toename van
dit type gebied in het tweede zelfonderzoek niet doorzet in het
derde zelfonderzoek, en dat de persoon in een ernstige crisis
belandt. De persoon/activiteit
/invloed gebieden uit tweede en derde
zelfonderzoek worden daarom nader besproken.
Bezien wij de
persoon/activiteit/invloed
gebieden uit het tweede zelfonderzoek dan
blijkt er sprake te zijn van drie positief beleefde gebieden:
"Stoppen met slaappillen: mijn geweldige prestatie".
"Ik heb de verantwoording voor mezelf in handen genomen".
"Ik ben er trots op dat ik niet bij de eerste tegenslag ergens mee
kap".
en vijf negatief beleefde gebieden:
"Ik doe me vaak anders voor dan ik me voel".
"Ik scherm vaak mijn gevoel af uit veiligheidsoverwegingen".
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"Door het bijhouden van een dagboek sta ik meer stil bij de dingen
die gebeuren en wat ik ervaar en waar ik aan denk".
"Ik ben bang dat een ander me onverwachts kwaad zal doen, stel me
dan zodanig in de ruimte op dat ik ze in de gaten kan houden".
"Ik zet me af tegen iedereen die macht heeft en daar misbruik van
maakt".
De 3 positieve gebieden liggen in de prestatiesfeer: 'ik ben wel wat
waard, ik kan iets, kijk maar wat ik in de afgelopen periode
gepresteerd heb'. De 5 negatieve gebieden liggen grotendeels in het
vlak van zich bewust en actief afschermen van (bedreigende)
contacten. In het derde zelfonderzoek worden alle б
persoon/
activiteit/invloed
gebieden negatief beleefd. Ook hier heeft het
merendeel betrekking op 'zich afzetten tegen, afschermen'.
"Ik dwing mezelf wel contacten te maken met anderen omdat ik weet
dat dat moet/hoort en dat is heel bedreigend".
"Ik scherm vaak mijn gevoel af uit veiligheidsoverwegingen".
"Ik heb er moeite mee om de zweep zelf met reden te gebruiken <bij
paardrijden>".
Ik denk dat ik me probeer af te zetten tegen elke persoon die
probeert om aan mijn gevoel te komen".
Ik zet me schrap tegen X".
"Ik zet me schrap tegen Y".
Invloed op haar eigen leven drukt ze in het derde zelfonderzoek
voornamelijk uit via afscherming, alsof ze zeggen wil 'hier sta ik,
blijf van me af, bij me weg'. Ze dwingt zichzelf om contacten te
maken, bij die contacten echter schermt ze haar gevoel af en zet ze
zich af tegen die personen die dit proberen te doorbreken. De drie
positieve gebieden uit het tweede zelfonderzoek zijn verdwenen en
daarmee zijn er geen gebieden meer waarin een positief zelfbeeld
wordt uitgedrukt.
Het lijkt er bij deze persoon op alsof de contactbehoefte en de
behoefte invloed uit te oefenen elkaar uitsluiten. Voor haar is de
implicatie van eigen invloed het opzetten van een masker voor de
ander, je niet laten zien; daardoor echter verschralen contacten tot
onwezenlijk, onechte zaken. Anderzijds impliceert het maken van
contact verlies aan invloed op wat haar kan overkomen: ze moet zich
immers laten zien. In deze vicieuze cirkel lijkt zij het hebben van
invloed sterker te waarderen dan het leggen van contacten:
zij
'kiest' eerder voor contactverlies dan voor verlies van de eigen
invloed. Zo ontstaat een soort verergeringscyclus (paragraaf 3.1.2.
punt g . ) : negatieve zelfbeleving —
behoefte aan meer invloed
—
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verlies van contacten — n e g a t i e v e beleving —
etcetera. Hiermee
verliest ze uiteindelijk ook haar eigen invloed: er blijft niemand
meer over waarvoor ze nog een masker hoeft op te zetten, waar ze
zich nog tegen kan afzetten. Ze blijft alleen over. Het is in dit
licht gezien niet verwonderlijk dat de gebieden in het tussenonderzoek vooral gericht zijn op de therapeute. Deze is een van de
weinige personen waar ze op dat moment nog een zodanig contact mee
heeft dat afscherming nodig blijft, een van de weinige personen waar
ze zich tegen af kan zetten. In dit tussenonderzoek zagen we ook
een toename van persoon/toestand/geen
invloed gebieden (figuur 2):
"Ik ben bang voor X <de therapeute5·".
"Mijn relatie met X maakt me down en moedeloos".
"Ik heb het gevoel er nooit meer uit te kunnen komen".
"Zoals het leven nu is, is het voor mij niet meer de moeite waard
om voort te leven".
"Ik zou alsmaar willen slapen of dood willen zijn".
Ze is geneigd de strijd te staken; de wereld is bedreigend en
onverwrikbaar. Juist terwijl zij haar uiterste best doet greep op
haar leven te krijgen, verslechtert haar situatie.
Naar mijn mening is de kern van haar problematiek de wijze waarop
zij greep probeert te krijgen op haar leven, de betekenis die
invloed hebben voor haar heeft. Zij behoudt invloed op haar omgeving
door alles te vermijden waarover zij geen controle kan hebben.
Vooral mensen ziet zij als onvoorspelbaar, oncontroleerbaar:
"Ik ben bang dat een ander me onverwacht kwaad zal doen, stel me
dan zodanig op dat ik ze in de gaten kan houden".
Het betreft hier een vorm van vermijdingsgedrag die zichzelf
bevestigt. Ze kan immers altijd concluderen dat wanneer ze zich
niet zo oplettend had opgesteld, iemand haar vast kwaad had gedaan.
Het zelfde geldt voor het afschermen van haar gevoelens, haar
emotionele maskerade.
Mijn indruk is dat deze vorm van invloed uitoefenen voortspruit
niet uit een ervaren
gebrek aan invloed, maar veeleer uit een
overmatige drang tot invloed. Ze wil teveel in haar greep hebben,
het ongrijpbare: de eigen gevoelens en de spontaniteit van de ander.
Dat is onmogelijk en zo komt ze tot beïnvloeding door vermijding.
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Zowel de eigen gevoelens als het contact met de ander worden dan
afgeschermd en een lege wereld blijft over.

3.4. Welbevinden en typen waardegebieden in De Corridor.
In deze paragraaf wordt een laatste exploratief onderzoek naar het
inhoudsanalytisch categorieënsysteem besproken. Het gaat hierbij
(evenals in paragraaf 3.2.) zowel om de vraag of waardegebieden
consistent geclassificeerd kunnen worden met behulp van het
categorieënsysteem als om de relatie tussen categorieën en
welbevinden.
Het hierboven besproken onderzoek heeft betrekking op de
waarderingssystemen van personen in een therapeutische situatie.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op zelfonderzoek
uitgevoerd in De Corridor. Er bestaan vrij grote verschillen tussen
beide groepen personen: zo bevinden de jongens in De Corridor zich
in een onvrije situatie, hun leeftijd is lager en hun opleidingsniveau is lager. Dit onderzoek behelst in wezen een replicatie van
het onderzoek beschreven in paragraaf 3.2. (waarbij het ging om
zelfonderzoek in het kader van therapie). De hoofdvraag is of de
daar
gevonden effecten
zich eveneens
zullen voordoen
bij
zelfonderzoek in De Corridor. Indien dit het geval is, wordt niet
alleen een indicatie gegeven van de relevantie van het categorieënsysteem ten opzichte van welbevinden maar is er eveneens sprake
van een bredere toepasbaarheid van het systeem gezien de verschillen
tussen beide groepen personen.
Het onderzoek werd uitgevoerd op de waarderingssystemen van 38
personen, waarvan 18 personen met een positief algemeen ervaren (A+)
en 20 personen met een negatief algemeen ervaren (ft-). De hoofdvraag
luidt of het verschil in welbevinden tussen beide groepen gepaard
gaat met een verschil in typen waardegebieden tussen beide groepen.
De waarderingssystemen van bovengenoemde 38 personen behelsden in
totaal 851 waardegebieden. Daaruit werden verwijderd de door de
maatschappelijk werker aangeboden gebieden en gebieden die bestonden
uit alleen een eigennaam.
De resterende 732 gebieden werden
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gerandomiseerd voorgelegd aan 5 beoordelaars (2 mannen, 3 vrouwen,
studenten hbo, mbo) die ze beoordeelden op drie 4 puntsschaaltjes
(tabel 20, paragraaf 3.2.). De beoordeling blijkt betrouwbaar tot
redelijk betrouwbaar uitgevoerd. De alfacoëfficiënten voor de
schaaltjes persoon-iets
of iemand anders,
toestand-activiteit
en
invloed-geen
invloed zijn respectievelijk .88, .84 en .77. De vraag
of de waardegebieden consistent geclassificeerd kunnen worden met
behulp van het categorieënsysteem kan dus bevestigend beantwoord
worden.
Wat betreft aggregatieproblemen wordt verwezen naar de
kanttekening gemaakt in paragraaf 3.2. Voor een illustratie van de
uitkomst van de beoordelingstaak wordt verwezen naar tabel 28.

Tabel 28.
Voor de categorieën illustratieve gebieden.
persoon/toestand/i ην 1oed
"Ik ben graag alleen"
persoon/toestand/geen invloed
"Ik heb geen enkele plek om buiten op mezelf
te zijn of te wonen"
persoon/actiνiteit/i ην 1oed
"Ik doe al drie jaar aan gewichtheffen"
persoon/activiteit/geen invloed
"Had ik geweten dat er gestoken werd, had ik gezegd
dat ik er niet aan meedeed"
anders/toestand/i ην 1oed
"Piet is mijn beste vriend"
anders/toestand/geen invloed
"Mijn ouders staan op scheiden"
anders/activiteit/invioed
"Geintjes uithalen, lachen met vrienden, gezelligheid"
anders/activiteit/geen invloed
"Meneer Van Beek komt voor alleen praten"
In tabel 29 staan vermeld de aantallen waardegebieden per categorie
van het categorieënsysteem waarbij de variabele negatief-positief
algemeen ervaren (A-,A+) is toegevoegd (variabele E ) . Tussen haakjes
zij vermeld dat het hier een totaal van 719 gebieden betreft. Uit
de 732 beoordeelde gebieden zijn 13 gebieden verwijderd omdat ze
door de persoon ambivalent (even hoog positief als negatief)
gescoord waren.
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Tabel 29.

Verdeling van aantallen waardegebieden in het
categor i eensysteem.
A
В
С
D

persoon
iets of iemand anders
toestand
activiteit
toestand
activiteit
i ην.
g. i ην. i ην.
g. i ην i ην.
g. i ην. i ην.
g. i ην.
pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg

E A- 55 29 20 58 34 13
A+ 50 9 29 21 44 5

5
5

3
3

18
16

0
3

45
50

53 15
39 23

2
6

21
26

9
10

Tabel 29 is geanalyseerd met behulp van chi-kwadraatdecompositie
(zie paragraaf 3.2). De resultaten zijn weergegeven in tabel 30.
Tabel 30.

Resultaten chi-kwadraatdecompositie.
Bron

chi-2

ρ

Totaal 292.08
ABCDE
1.15
ABCD
1.15
ABCE
.00
5.09 <.03
BCDE
ACDE
1.02
ABDE
.39

ABC
ABD

.72
.07

Bron

chi-2

BCD
ACD
BDE
ABE
ACE
ВСЕ
ADE
CDE
AB

1.58
2.22

Ρ

.81
.00
.01
.61

6.55 < .03

.57

1.40

Bron

chi-2

ρ

AD
.02
BD 26.75 <.01
AC 102.87 <.01
BC 45.56 <.01
CD 62.53 <.01
6.99 <.01
BE
4.77 <.05
AE
CE
.39
18.86 <.01
DE

vri^ Іheidsgraden Totaal : 26, overigen: 1.

Het BCDE-effect (tabel 31) kan als volgt worden geïnterpreteerd. De
groep met een positief algemeen ervaren heeft vooral: minder
toestand/geen
invloed /negatief
gebieden, meer
activiteit/invloed/
positief gebieden en meer toestand /geen invloed/ positief gebieden.

Tabel 31.
Het BCDE-effect.
В

С
D

toestand

activiteit

inv.
g. inv. inv.
g. inv.
pos neg pos neg pos neg pos neg

E A- 73 29 65 111 49 15 26 12
A+ 66 12 79 60 67 11 31 13
Het ADE-effect (tabel 32) houdt in dat de A+ groep vooral: meer
persoon/positief

anders /positief

gebieden,

minder

persoon/negatief

gebieden heeft dan de A- groep.
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en

meer

Tabel

32.

Het ADE-effect.
A
D

persoon
iets of iem. anders
positief negatief positief negatief

E A- 114
A+ 128

103
38

99
115

64
58

Het BD-effect houdt in dat activiteit
gebieden vaker positief dan
negatief zijn, bij toestand gebieden is dit in mindere mate het
geval. Uit het BE-effect blijkt dat in de A+ groep meer activiteit
gebieden gevonden worden dan toestand gebieden; in de A- groep is
het omgekeerde het geval. Het AE-effect houdt in dat in de A+ groep
meer anders gebieden dan persoon gebieden gevonden worden; in de Agroep is het omgekeerde het geval. De AC-, BC-, CD- en DE-effecten
vertonen hetzelfde beeld als in het onderzoek gerapporteerd in
paragraaf 3.2.
Zoals gezegd behelst dit onderzoek in wezen een replicatie van
het onderzoek beschreven in paragraaf 3.2. Bij vergelijking van de
resultaten van de chi-kwadraatdecompositie in beide onderzoeken kan
gesteld worden dat in hoofdlijnen dezelfde effecten optreden. Het
BCDE-effect treedt in beide studies op ongeveer dezelfde wijze op,
met in het laatste onderzoek meer nadruk op de
toestand/geen
invloedIpositief

gebieden.

Beide studies overziend lijkt het gerechtvaardigd te stellen dat
ten aanzien van welbevinden vooral van belang zijn waardegebieden
die geclassificeerd kunnen worden als activiteit/invloed
/positief en
als toestand /geen

invloed /negatief.

Het eerste soort zou typerend

zijn voor de groep met een positief algemeen ervaren, het tweede
voor de groep met een negatief algemeen ervaren. Voorbeelden hiervan
worden gegeven in tabel 33.
De algemene noemer in de categorie toestand / geen

invloed/negatief

bij de groep met een negatief welbevinden kan alsvolgt worden
omschreven:
men legt zich neer bij het constateren van een
negatieve ervaring. Daarbij lijkt die ervaring als een feitelijk
gegeven te worden gezien, als onwrikbaar en onveranderbaar: 'het is
nu eenmaal zo en zal ook altijd wel zo blijven'.
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Tabel 33.
Voorbeelden van waardegebieden in twee categorieën.
Negatief algemeen ervaren, toestand/geen invloed/negatief.
"Ik zit te ver weg van huis"
"Als mensen een hogere functie krijgen en je dan niet meer
aankijken"
"Mijn vader weet het altijd beter"
"Ik heb veel geldproblemen"
"Mijn moeder heeft me 2 jaar voor niks in een internaat gestopt"
"Soms kan ik mijn draai niet vinden (studie, standvastigheid ontbreekt)"
"Mijn familie wil niks meer met mij van doen hebben"
"Ik ben bang voor TBR"
"De toekomst is onzeker"
"Ik mag bij mijn schoonouders niet binnen komen"
Positief algemeen ervaren, activiteit/invloed/positief
"Ik filosofeer graag! Over allerlei onderwerpen"
"Ik ga een bar annex bistro openen"
"Als ik een hele dag ga vissen voel ik mij alleen op de wereld"
"Ik en Ria schrijven elkaar"
"Ik ga beslist werken zodra ik hier wordt ontslagen"
"Ik heb een gitaar en zou graag willen leren spelen"
"Piet en ik gaan in de toekomst samenwerken op het gebied van
mode"
"In het vrije weekend ga ik mijn verjaardag vieren"
"Ik fiets veel. Zwemmen, boksen, trimmen"
"Ik wil een lascursus gaan volgen"
Bij beschouwing van een groot aantal waardegebieden van de groep
met een negatief
welbevinden die in de categorie
toestand/geen
invloed/negatief
vallen blijkt er sprake te zijn van overheersing
van waardegebieden die betrekking hebben op het verleden en de
ouders. Men voelt zich in de vroegere gezinssituatie tekort gedaan
door een gebrek aan begrip van of contact met één of beide ouders:
"Mijn vader voelde niet wat ik voelde".
"Van de Zl jaar die ik leef heb ik mijn vader slechts 7 jaar
gezien".
"Ik was 2 dagen 13 jaar toen mijn moeder overleed (verkeersongeval)".
Of zelfs het totaal ontbreken van een gezinssituatie:
"Ik heb 15 jaar in internaten gezeten".
"Zolang ik in tehuizen was vond ik dat ik daar niet thuishoorde".
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Het lijkt er op alsof zij dit verleden als oorzaak zien van hun
huidige situatie:
"Toen ik 9 jaar oud was kreeg ik een te grote verantwoordelijkheid
op me ten gevolge van de situatie tussen vader en moeder".
Gebieden die op het heden betrekking hebben refereren
problematische contacten met familie of vrienden:

vaak aan

"Als ik mijn vader tegenkom ontwijkt hij mij".
"Ik mag bij mijn schoonouders niet binnenkomen".
Op de toekomst betrekking hebbende gebieden zijn doorgaans weinig
nadrukkelijk geformuleerd, duiden eerder onzekerheid en angst voor
de toekomst aan:
"Ik ben onzeker over de toekomst met betrekking
relaties".
"De toekomst is onzeker".
"Wat staat me te wachten als ik thuiskom".

tot

vroegere

De detentieperiode speelt hier in zoverre een rol in dat men bang is
in die periode belangrijke contacten buiten verloren te hebben.
Het geheel heeft veel weg van de bekende 'broken home'
problematiek: vroeger een verbrokkelde gezinssituatie, tehuizen en
internaten, nu gedetineerd, straks geen toekomst. Het meest
typerende gebied zou dan wel eens kunnen zijn:
"Toen ik 9 jaar oud was kreeg ik een te grote verantwoordelijkheid
op me tengevolge van de situatie tussen vader en moeder".
In de opzet van dit onderzoek valt niet systematisch na te gaan of
er inderdaad bij de A- groep (waar tot nu toe over werd gesproken)
vaker sprake is van een 'broken home' achtergrond dan bij de A+
groep. Mijn indruk is echter dat dit niet zozeer het geval is.Het is
eerder zo dat meer jongens in de A- groep blijven nadenken over deze
ervaringen in het verleden.
Bezien wij de categorie activiteit /invloed /positief
bij de groep
met een positief welbevinden. De algemene tendens in deze gebieden
lijkt kort beschreven: 'ik ga iets prettigs ondernemen'. Een groot
deel van de waardegebieden die in deze categorie vallen heeft
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betrekking op korte termijn activiteiten waarin men zich gelukkig
voelt:
"Van motorrijden kan ik ook genieten, bijv. hardrijden of zo".
"Iets lekkers gaan eten".
waarin men enigermate zelfbevestiging ervaart:
"Dingen doen waar ik moeite voor moet doen".
"Derde geworden met Nederlandse kampioenswedstrijden"
Daarnaast hebben de gebieden betrekking op plannen voor na de
detentieperiode, vooral wat werken betreft:
"Ik ga beslist werken zodra ik hier wordt ontslagen".
"Ik wil een lascursus gaan volgen".
De weinige gebieden die betrekking hebben op het verleden verwijzen
naar het recente verleden, de periode voor de detentie
Het
merendeel der gebieden heeft betrekking op het heden en de nabije
toekomst. Bij de voorgaande categorie gebieden was er sprake van een
ver teruggrijpen naar het verleden en het vooruitzien naar een
onzekere toekomst. Bij deze categorie gebieden is dan de kortere
tijdsboog des te opvallender Men beperkt zich bij het voor en
achteruit blikken
Men richt zich op 'haalbare' positieve
ervaringen. Een zeer typerend gebied voor deze categorie is binnen
de gevolgde gedachtegang:
"In het vrije weekend ga ik mijn verjaardag vieren".
Tabel 34 geeft een vergelijking tussen beide categorieën.
Tabel

34.

De categorieën samengevat.
toestand/geen invloed/negatief
- zich neerleggen bij het constateren van een
onveranderbare negatieve ervaring
- grote tijdsboog teruggrijpen naar een negatief
verleden, een onzekere toekomst
activiteit/invloed/positief
- iets prettigs gaan ondernemen
- korte tijdsboog heden en nabije toekomst
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Op dit punt aangeland wil ik de lezer de resultaten van het
procesonderzoek bij 4 personen beschreven in paragraaf 3.2. in
herinnering brengen. Het ging hier on 4 personen waarbij in het
eerste zelfonderzoek het algemeen ervaren negatief was en in het
tweede zelfonderzoek positief.
Er was daarbij sprake van een
toename van de categorie activiteit /invloed/positief
en een afname van
de categorie toestand/geen
invloedInegatief.
In een illustratie van
dat effect (Marja, eerste zelfonderzoek) werd de categorie
toestand Igeen invloed/negatief
gekarakteriseerd als weergevend een
versteende wereld en een passieve persoon met een gering eigen
aandeel. Bij hernieuwde beschouwing van deze gebieden kan daar nog
aan toegevoegd worden dat er ook sprake is van een ver teruggrijpen
naar een negatief beleefd verleden. De overeenkomst tussen deze
categorie gebieden bij Marja en het in deze paragraaf beschreven
onderzoek is groot.
De
categorie
activiteit /invloed /positief
(Marja,
tweede
zelfonderzoek, tabel 26) behelst gebieden die een open wereld
beschrijven en een actieve persoon die zich doelen stelt. Een
verschil tussen deze categorie gebieden bij Marja en bij het in deze
paragraaf beschreven onderzoek op De Corridor is dat er bij Marja
minder sprake is van gebieden die korte termijn activiteiten
beschrijven. Er is minder gerichtheid op 'haalbare' positieve
ervaringen. De gebieden in de categorie activiteit/invloed
/positief
zijn bij Marja wat meer omvattend, wat pretentieuzer. De kortere
tijdsboog komt wel weer naar voren: ook Marja richt zich in het
tweede zelfonderzoek meer op het heden en de nabije toekomst.
In het procesonderzoek bij 4 personen ging het om een verandering
in typen waardegebieden van eerste naar tweede zelfonderzoek. Over
deze verandering is speculerenderwijs gesteld dat het eerder een
affectieve en cognitieve herstructurering van niet zo sterk
veranderde ervaringen betrof dan de binnenkomst van nieuwe,
positieve elementen in het waarderingssysteem.
Het onderzoek
beschreven in deze paragraaf betreft verschillen tussen groepen: een
groep met een positief en een groep met een negatief welbevinden.
De verschillen tussen deze groepen zijn zoals boven aangeduid in
grote trekken analoog aan de verandering bij de 4 personen in het

96

procesonderzoek.
aan

Indien nu deze verandering inderdaad te wijten is

een herinterpretatie

liggen

voor

welbevinden

het

dan lijkt

begeleiden

van

hier een aanknopingspunt
de

groep

met

een

te

negatief

In het zelfonderzoek zou men zich dan vooral moeten

richten op reconstructie van toestand/geen
in de richting van activiteitIinvloedIpositief

invloed/negatief

gebieden

gebieden.

In dit hoofdstuk ging het om het opsporen van procesbevorderende
en procesblokkerende gebieden, teneinde vooral deze gebieden na het
eerste zelfonderzoek nader te kunnen onderzoeken
Een categorieensysteem werd ontwikkeld en in drie onderzoeken beproefd De
(voorzichtige)
veronderstelling
daarbij
was
dat vooral
de
categorieën persoon I'toestand Igeen
invloed
en per soon / activiteit I
invloed van belang zouden zijn voor welbevinden De kwalitatieve
studie (paragraaf 3.3 ) ondersteunde deze veronderstelling. De meer
kwantitatieve studies (paragraaf 3.2 en 3 4.) verwijzen naar het
belang van de categorieën
toestand Igeen
invloed/negatief
en
activiteit /invloed/positief
voor welbevinden. Door de kwantitatieve
aard van deze laatste studies en het gegeven dat er sprake is van
replicatie van het gevonden effect hecht ik aan de laatste bevinding
het
meeste
gewicht
Vooral
de
categorieën
toestand/geen
invloed/negatief
en activiteit/invloed
ι positief
vertonen een verband
met welbevinden
Hiermee is een voorlopig antwoord gegeven op de vraag naar
procesbevorderende
en
procesblokkerende
elementen.
Procesbevorderende/blokkerende gebieden werden gedefinieerd als
gebieden die een positief/negatief welbevinden veroorzaken dan wel
in stand houden
Daar uit de onderzoeken alleen een samenhang
tussen bepaalde categorieën en welbevinden kan worden geconstateerd,
kan de causaliteitsvraag met deze studies m e t becntwoord worden Op
theoretisch niveau zijn er wel aanwijzingen voor causaliteit. De
attributietheorie qaat er van uit dat bepaalde attributies beter of
slechter zijn en zo het welbevinden beïnvloeden Mijn bevindingen
sluiten voldoende aan bij de attributietheoretische opvattingen om
te kunnen stellen dat de samenhang tussen categorieeen en
welbevinden van causale aard zou kunnen zijn
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4. PINA-SCHAAL EN WELBEVINDEN.

In dit hoofdstuk wordt de hierboven ontwikkelde affectschaal nader
op haar bruikbaarheid onderzocht. Voorts wordt een poging gedaan de
beide invalshoeken, affectschaalontwikkeling
(hoofdstuk 2) en
opsporing van waardegebieden die van belang zijn met betrekking tot
welbevinden (hoofdstuk 3) met elkaar te verbinden. De eerste
paragraaf behelst een korte bespreking van een betrouwbaarheidsanalyse van de affectschaal. In de tweede paragraaf
wordt verslag
gedaan van een exploratief onderzoek naar het verband tussen
welbevinden en affectstructuren binnen de PiNa-schaal. De derde
paragraaf vervolgens behelst een vergelijking tussen affectstructuren en inhoudsanalytische categorieën. In de laatste paragraaf
worden een aantal voor welbevinden relevante affectcategorieën nader
besproken.

4.1. Een tweede psychometrische evaluatie van de PiNa-schaal.
In paragraaf 2.4.2. werd verslag gedaan van van een psychometrische
evaluatie van de PiNa-schaal. Op grond van de bevindingen werd
geconcludeerd dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat de dimensies
van elkaar te onderscheiden zijn. Voorts werden 4 items vervangen.
Deze tweede versie van de schaal wordt hier nader onderzocht. Bij
99 zelfonderzoeken werden per zelfonderzoek
de intercorrelaties
tussen
en de alfacoëfficiënten van de 4 dimensies berekend.
Vervolgens werden
mediane
intercorrelaties
en mediane
alfacoëfficiënten berekend (tabel 35). Deze procedure komt tegemoet aan
de in paragraaf 2.4.2. gesignaleerde aggregatieproblematiek.
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Tabel 35.
Mediane intercorrelaties en alfacoëfficiënten
over 99 matrices.

Pi
Nn
Na
alfa

Pn

Pi

Nn

.58
-.63
-.61

-.54
-.30

.70

.88

.74

.85

Na

.88

Deze analyse bevindt zich dus niet op itemniveau en heeft alleen
betrekking op het in 2.4.2. eerst gestelde criterium: voor alle
dimensies geldt dat de interne consistenties van twee dimensies
hoger dienen te zijn dan de (absolute) intercorrelaties tussen die
twee dimensies. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van de
eerste analyse, zij het dat de alfa van Pi wat lager is. Bij deze
resultaten dient de kanttekening gemaakt te worden dat de analyse
per zelfonderzoek, door het geringe aantal waarnemingen per
zelfonderzoek, meer last heeft van ruis dan de analyse over de
totale verzameling. Voorts werden in deze analyse geen gebieden
verwijderd met 12 of meer nulscores, zoals in de eerste analyse. Was
er in de eerste analyse sprake van aggregatieproblemen, hier dient
men rekening te houden met ruls. Uit deze bevindingen en
kanttekeningen wordt geconstateerd dat de dimensies binnen de
PiNa-schaal van elkaar te onderscheiden zijn. Daarbij wordt gewezen
op het gegeven dat de alfa van Pi een tamelijk breed bereik heeft,
van +.98 tot -.77. De overige drie alfa's variëren veel minder
sterk. Hieronder (paragraaf 5.2.5.) zal op dit verschijnsel worden
ingegaan.

4.2. Welbevinden en affectcategorieën, onderzoeksresultaten.
In het derde hoofdstuk werd verslag gedaan van een onderzoek naar
procesbevorderende en blokkerende waardegebieden, waarbij werd
uitgegaan van de inhoud van de waardegebieden. Het opsporen van
typen waardegebieden die van belang zijn met betrekking tot
welbevinden is natuurlijk ook mogelijk uitgaande van de affecten. In
deze paragraaf wordt een dergelijk exploratief onderzoek beschreven.
Daarbij wordt uitgegaan van 8 affectcategorieën die ontstaan wanneer
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de variabelen P-N, Pi-Pn en Na-Nn met elkaar worden gekruist (zie
tabel 36). Bij 100 personen, 50 met een positief algemeen ervaren en
50 met een negatief algemeen ervaren, werden de waardegebieden voor
zover mogelijk geclassificeerd binnen dit categorieënsysteem.
Uitgezonderd het classificeren via de affecten inplaats van via
inhoudsanalyse is opzet en vraagstelling van dit onderzoek dus
identiek aan het in paragraaf 3.4. beschreven onderzoek. De
resultaten zijn weergegeven in tabel 36.

Tabel 36.

Verdeling van aantallen gebieden in het
affectcategori eënsysteem.
A
В
С

Na<Nn
Na>Nn
Pi>Pn
Pi<Pn
Pi>Pn
Pi<Pn
P>N P<N P>N P<N P>N P<N P>N P<N

D A- 90 131 121
A+ 129 80 127
nr.
1 2
3

63 57 129
17 120 62
4
5
6

52
82
7

21
10
8

Op deze gegevens werd een chi-kwadraatdecompositie uitgevoerd (tabel
37).
Tabel 37.

Resu1 taten chi-kwadraatdecompos i t i e.
Bron

chi-2

Ρ

Totaal
ABCD

219.57
3.83

<.05

ABC
ABD
ACD
BCD

.66

3.05
4.09
1.41

<.05

Bron

chi-2

Ρ

AB
AC
AD
BC
BD
CD

20.11
1.39
2.93
98.78

<.01

83.18

<.01

.16

<.01

vrij heidsgraden Totaal : 11, overigen: 1.
Het gevonden ABCD-effect kan als volgt worden beschreven. Bij de
groep met een positief algemeen ervaren is er vooral sprake van meer
gebieden
in de categorieën
1 (P>N, Pi>Pn,Na<Nn)
en 5
>
(P>N,Pi Pn,Na>Nn) dan bij de groep met een negatief algemeen ervaren
het geval is. In deze laatste groep daarentegen is er sprake van
meer
gebieden
in de categorieën
2 (P<N,Pi>Pn,Na<Nn), 4

101

(P<N,Pi<Pn,Na<Nn) en 6 (P<N,Pi>Pn,Na>Nn). Bij beide groepen vinden
we meer gebieden in categorie 3 (P>N,Pi<Pn,Na<Nn) dan verwacht mag
worden.
Het ACD-effect houdt in dat bij de groep met een positief
algemeen ervaren er sprake is van meer gebieden in de categorieën
P>N,Na<Nn en P>N,Na>Nn en minder in de categorieën P<N,Na<Nn en
P<N,Na>Nn dan bij de groep met een negatief algemeen ervaren. Uit
het AB-effect kan geconcludeerd worden dat Na>Nn vaker voorkomt bij
Pi>Pn dan bij Pi<Pn. Bij Na<Nn is dit minder duidelijk het geval.
Het ВС-effect houdt in dat Pi<Pn meer wordt gevonden bij positieve
dan bij negatieve gebieden. Voor Pi>Pn geldt het omgekeerde. Het
CD-effect tenslotte verwijst er naar dat er bij de groep met een
positief algemeen ervaren sprake is van een overwicht van positieve
gebieden, bij de negatieve groep van negatieve gebieden.
Keren we terug naar het ABCD-effect. De categorieën 1, 2, 4, 5 en
6 lijken van belang te zijn met betrekking tot welbevinden, 1 en 5
voor de A+ groep, 2, 4 en 6 voor de A- groep. Categorie 3 is bij
beide groepen belangrijk. In paragraaf 4.4. wordt dit effect nader
geïnterpreteerd.
Daarvoor wordt eerst in de volgende paragraaf
onderzoek beschreven naar het verband tussen de hier aan de orde
zijnde
affectcategorieën
en de in hoofdstuk
2 ontwikkelde
inhoudsanalytische categorieën. Zo kan bij de interpretatie van de
affectcategorieën gebruik gemaakt worden van eventuele overeenkomsten met de inhoudsanalytische categorieën.

4.3. Inhoudsanalyse en affectcategorieën.
Uit het in hoofdstuk 3 besproken onderzoek kwam naar voren dat bij
een
inhoudsanalyse
van waardegebieden
vooral
de variabelen
toestand-activiteit
en invloed-geen invloed van belang zijn. Voor
welbevinden
zouden
vooral
de
categorieën
toestand/geen
invloed/negatief
en activiteit/invloed/positief
van belang zijn. De
analyse in voorgaande paragraaf levert een veel complexer beeld op.
In het nu volgende wordt nagegaan of er een verband bestaat tussen
de inhoudsanalytische categorieën en de affectcategorieën, teneinde
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te bezien in welke mate beide benaderingen gelijksoortige dan wel
verschillende informatie opleveren. Daarbij wordt de inhoudsanalytische dimensie invloed-geen
invloed vergeleken met de affectstructuur Pi>Pn/Pi<Pn
en de dimensie
toestand-activiteit
met de
affectstructuur Na<Nn/Na>Nn. Beide systemen kunnen zo gekruist
worden (zie tabel 38) waarbij in geval van maximale overeenkomst
alleen gebieden voorkomen in de diagonaalcellen.
Voor het onderzoek werden 96 gebieden die qua affectstructuur
representatief zijn voor de 8 affectcategorieën geselecteerd uit de
in het voorgaande onderzoek gebruikte waarderingssystemen. Daarbij
werd binnen een categorie van één persoon niet meer dan één gebied
opgenomen. Voor de categorie P<N,Pi<Pn,Nfa<Nn en de categorie
P>N,Pi>Pn,Na>Nn werden zo 18 gebieden geselecteerd, voor de overige
10 per categorie. Deze 96 gebieden werden gerandomiseerd voorgelegd
aan 7 beoordelaars die ze via 4 puntsschaaltjes beoordeelden op de
inhoudsanalytische dimensies toestand-activiteit
en
invloed-geen
invloed.
De
beoordeling
werd
betrouwbaar
uitgevoerd:
de
alfacoëfficiënten waren respectievelijk .81 en .88. De resultaten
zijn weergegeven in tabel 38.

Tabel 38.
Kruising van inhoudcategorieën met
affectcategorieën.
zie b i j l a g e 3.

Beide benaderingswijzen tonen geen duidelijke overeenkomst. Alleen
van de affectcategorie P<N,Pi<Pn,Na<Nn kan gezegd worden dat deze
vaak wordt beoordeeld als toestand/geen
invloed Inegatief.
Deze
bevinding kan echter ook het gevolg zijn van het feit dat de
beoordelaars tamelijk veel gebieden in deze categorie geplaatst
hebben. Ook wanneer alleen de beoordeling invloed/geen
invloed wordt
vergeleken met de de affectstructuur Pi>Pn/Pi<Pn kan geen duidelijke
overeenkomst
worden
geconstateerd.
Hetzelfde
geldt
voor de
vergelijking toestand-activiteit
met Na<Nn/Na>Nn. We dienen dus de
conclusie te trekken dat beide benaderingen
ongelijksoortige
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informatie opleveren. Inhoud en toonzetting van een gebied lopen
niet parallel aan de affectieve beleving. Zo ziet men regelmatig
gebieden in een waarderingssysteem die zeer positief van toon zijn,
maar toch negatief beleefd worden.
Uit de beoordelingen blijkt
bijvoorbeeld
ook
dat
de
Pi-component
in
categorie
2
(P<N,Pi>Pn,Na<Nn) nauwelijks wordt herkend. Voor deze discrepantie
tussen (beoordeelde) inhoud en affect zijn mijns inziens drie
mogelijke verklaringen. De eerste is dat de affectvariabelen en
inhoudsvariabelen,
hoewel
in naamgeving
op
elkaar
lijkend,
operationalisaties zijn van verschillende begrippen. Het niet met
elkaar overeen sterrenen is dan niet meer dan vanzelfsprekend. Een
tweede
verklaring
kan
gevonden
worden
in het
dissociatie
verschijnsel.
De
essentie van dissociatie
is dat in het
waardegebied bepaalde affectieve belevingen niet worden toegelaten,
soms zelfs in de formulering worden omgekeerd. Ook dan is geringe
overeenstemming voor de hand liggend. Een laatste mogelijkheid is
dat de hier gebruikte affectstructuren verwijzen naar meer latente
aspecten van waardegebieden, aspecten die (nog) niet op cognitief
niveau zijn verwoord. Met de gegevens die we nu in handen hebben is
het niet mogelijk te kiezen voor een van de drie genoemde
verklaringen. Vermoedelijk spelen ze alle drie een rol, waarbij ik
een lichte voorkeur heb voor de derde verklaring. Ervaringen
opgedaan bij zelfonderzoek met de PiNa-schaal ondersteunen namelijk
vooral de derde verklaring. Steeds blijkt dat de affecten verwijzen
naar facetten van het waardegebied die tot dusver impliciet zijn
gebleven, maar op het moment dat ze aan de orde komen, door de
persoon worden herkend en in het waardegebied worden geïntegreerd.
Uit deze bevindingen kan samenvattend geconcludeerd worden dat
inhoud en affect niet parallel lopen en dat dus voor het opsporen
van
voor
welbevinden
belangrijke
waardegebieden
de
beide
benaderingen, via inhoud en via affectstructuur, naast elkaar en
elkaar aanvullend gebruikt kunnen worden.
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4.4. Welbevinden en affectcategorieën, interpretatie.
In deze paragraaf wordt het in paragraaf 4.2 beschreven effect nader
toegelicht en geïnterpreteerd. Daartoe werd voor de 6 relevante
affectcategorieën
per
categorie
een
groot
aantal
gebieden
geselecteerd die op grond van hun affectstructuren exemplarisch zijn
voor de categorie. Per affectcategorie werd vervolgens gepoogd zowel
op grond van de affectstructuur (die alle gebieden in de categorie
dus gemeenschappelijk hebben) als op grond van de (verschillende)
inhouden van de gebieden, de categorieën door middel van een naam te
typeren. In deze procedure wordt dus rekening gehouden met de
bevinding dat inhoud en affect twee verschillende bronnen van
informatie zijn die elkaar kunnen aanvullen. Er is hier sprake van
een tamelijk intuïtieve vorm van interpreteren, die werd uitgevoerd
door de auteur in samenwerking met een aantal ervaren helpers en
onderzoekers.
De categorieën worden hieronder besproken, met
telkens drie exemplarische gebieden ter illustratie.

1: P>N, Pi>Pn, Na<Nn
"In de toekomst ga ik verder als onderhoudsmonteur bij de garage".
"Ik probeer een matige drinker te zijn".
"Ik moet helemaal opnieuw beginnen en ik heb er zin aan".
interpretatie: VOORNEMEN
In categorie 1 is er sprake van positieve gebieden met Pi>Pn en
Na<Nn. De gebieden lijken te verwijzen naar zelfwaardering zonder
het ondernemen van risico's. Ze gaan meer over toekomstplannen dan
over concrete acties. Ze zijn tamelijk passief van toon, klinken
voornemenachtig. Daarnaast (hier niet geïllustreerd) komen er
gebieden in voor die in lichte mate afzetten inhouden, waarbij de
affectieve kern ligt bij de persoon zelf: "gelukkig dat ik niet zo
ben als zij". Ook hier klinkt echter enige aarzeling door. De
categorie werd VOORNEMEN genoemd.

2: P<N ) Pi>Pn, Na<Nn
"De laatste twee jaar van mijn leven zijn één grote puinhoop
aeweest".
Ik kan moeilijk iets van me afzetten".
"Ik vind dat ik aan alle kanten gepakt wordt".
interpretatie: TEGENWICHT
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Categorie 2 omvat negatieve gebieden met Pi>Pn en Na<Nn. De gebieden
gaan over dingen die de persoon overkomen, mislukkingen, over
problemen voor en na de detentie. Ze zijn negatief en passief van
toon en toch is er sprake van een hoge relatieve Pi-score. Dit
heeft vermoedelijk een tegenwichtfunctie.
Pi>Pn lijkt uit te
drukken: "ondanks dat ben ik nog wel de moeite waard". De categorie
werd dan ook TEGENWICHT genoemd.

3: P>N, Pi<Pn, Na<Nn
"Ik leef liever in een gemeenschap".
"Meisje hebben met een tof karakter".
"Met de familie op stap vind ik fijn".
interpretatie: GEBORGENHEID
De derde categorie bevat positieve gebieden met Pi<Pn en Na<Nn. De
gebieden verwijzen voornamelijk naar contacten met familie, vrienden
of partner. Ze lijken een behoefte uit te drukken aan contacten
waarbinnen men zich kan ontspannen, waar men geaccepteerd wordt
zoals men is en niet op zijn hoede hoeft te zijn. Dit type gebieden
lijkt verwant aan de A (betrokkenheid op de ander) gebieden die door
Hermans (1985) uitvoerig zijn onderzocht en besproken. Door de
passieve toonzetting en de nadruk op het zich veilig kunnen voelen
noemen wij de categorie GEBORGENHEID.

4: P<N, Pi<Pn ) Na<Nn
"Ik mis mijn vriendin te veel".
"Mijn broer is ook verslaafd".
"Ik kan geen nee zeggen tegen mensen".
interpretatie: DOOD SPOOR
In categorie 4 gaat het om negatieve gebieden met Pi<Pn en Na<Nn.
Deze gebieden verwijzen eveneens naar primaire contacten, maar dan
echter in problematische zin. Ze zijn passief en depressief van
toon, drukken een gemis of mislukking uit. Daarbij lijkt het alsof
het idee er nog iets in te kunnen veranderen is opgegeven. DOOD
SPOOR lijkt een goede karakterisering.

1Ü6

5: P>N, Pi>Pn, Na>Nn
"Sinds ik vast zit voel ik me volwassener en heb ik meer over
mezelf nagedacht".
"In het weekendverlof kan ik kijken of ik sterk genoeg ben om
van de heroïne af te blijven".
"Mensen die mij beliegen kan ik niet uitstaan".
interpretatie: ZELFWAARDERING
Categorie 5 bestaat uit positieve gebieden met Pi>Pn en Na>Nn. De
gebieden drukken een overtuiging in eigen kunnen uit. Ze verwijzen
daarbij ook vaak (in tegenstelling tot de gebieden in categorie 1)
naar het nemen van enig risico bij het streven naar iets wenselijks.
Deze gebieden zijn duidelijk verwant aan de door Hermans (1985)
beschreven Ζ (zelfbevestiging) gebieden. Daarnaast komen in deze
categorie gebieden voor waarin sprake is van zich afzetten tegen
anderen. Evenals bij de gebieden in de eerste categorie ligt hier
het accent bij de persoon zelf: "gelukkig dat ik niet zo ben". Deze
gebieden zijn echter veel sterker van toon dan de gebieden in de
eerste categorie. Deze categorie werd ZELFWAARDERING genoemd.

6: P<N, Pi>Pn, Na>Nn
"Agressieve mensen".
"Ik heb een hekel aan dealers".
"Punkers vind ik vies en vettig".
interpretatie: AFZETTEN
Categorie б tenslotte bevat negatieve gebieden met Pi>Pn en Na>Nn.
Het betreft hier gebieden waarin men zich afzet tegen een bepaalde
groep mensen of (soms) tegen een bepaald individu. De gebieden zijn
meestal kernachtig en agressief van toon.
De categorie werd
AFZETTEN genoemd.
Het geheel overziend mag gezegd worden dat de Pi-gevoelens eerder
energie, daadkracht en tegenwicht uitdrukken dan concrete invloed op
of beheersing van de situatie. De Na-gevoelens lijken vooral te
verwijzen naar spanning, agressie en ook naar actief
iets
ondernemen.
Het hierboven besproken effect kan nu wat nader worden
toegelicht. Bij mensen met een negatief algemeen ervaren is er
spraken van een overwicht van de categorieën TEGENWICHT, DOOD SPOOR
en AFZETTEN.
De Pi-gevoelens verwijzen bij hen vooral naar
tegenwicht of verzet, de Na-gevoelens drukken vooral spanning en
agressie uit. Bij mensen met een positief algemeen ervaren
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daarentegen zijn de categorie VOORNEMEN en ZELFWAARDERING het
belangrijkst. De Pi-gevoelens verwijzen bij hen naar energie en
daadkracht, de Na-gevoelens naar spanning en activiteit.
Uit de resultaten van de inhoudsanalyse van gebieden (hoofdstuk
3) kwam naar voren dat bij mensen met een negatief algemeen ervaren
de

categorie

toestand /geen

invloed /negatief

overheerst.

Deze

categorie zou kunnen overeenkomen met de affectcategorie DOOD SPOOR
(zie voorgaande paragraaf). In termen van de inhoudsanalyse is hier
sprake van een visie op de wereld als statisch en onbeheersbaar.
Bezien wij in dit licht het overwicht van de categorieën TEGENWICHT
en AFZETTEN, dan lijkt het alsof een poging wordt gedaan via deze
categorieën weer greep te krijgen op het leven. Door het bieden van
tegenwicht of verzet probeert men het leven beheersbaar te maken.
Men houdt zich dan als het ware staande met negatieve gebieden. In
het volgende hoofdstuk zal (onder andere) deze gedachte nader worden
geïllustreerd, aan de hand van de bespreking van een casus waarbij
gebruik is gemaakt van de PiNa-schaal.
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5. HET GEBRUIK VAN DE PINA-SCHAAL, EEN CASUSBESPREKING EN ENKELE
IMPRESSIES.

Ter illustratie van het gebruik van de PiNa-schaal bij zelfonderzoek
wordt hier verslag gedaan van de begeleiding van Rob, een 22-jarige
gedetineerde man. Onze doelstelling hierbij is te laten zien welke
informatie de PiNa-schaal oplevert voor zowel helper als persoon.
Getoond wordt op welke manier de helper met behulp van de
PiNa-schaal kernproblemen in het waarderingssysteem probeert te
ontdekken en de wijze waarop de persoon zelf de PiNa-gegevens
interpreteert. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de in het
vorige hoofdstuk beschreven affectcategorieën. De casus is gekozen
op grond van de instructieve kenmerken die hij in dit opzicht bezit,
daarnaast op grond van het gegeven dat hij een op De Corridor veel
voorkomende problematiek (zij het in een extreme vorm) behelst, te
weten heroïneverslaving gecombineerd met een afhoudende, soms
agressieve opstelling. De casus is uitdrukkelijk niet gekozen als
exemplarisch voor de gemiddelde bewoner van De Corridor, of voor het
succes van een doorsnee begeleiding. Ook is het niet de bedoeling
een zo volledig mogelijk beeld op te roepen van de persoon in
kwestie. De casus is vooral bedoeld als voorbeeld van het verloop
van een zelfonderzoek waarbij de PiNa-schaal wordt gebruikt. Voor
de bespreking van de casus is gekozen voor een min of meer
chronologische opzet, waarbij de volgorde van de gespreksfragmenten
intact is gelaten. In de loop van de gesprekken zijn twee
hoofdlijnen te ontdekken. De eerste betreft Rob's relatie met zijn
vrouw, de tweede gaat over zijn harde, agressieve opstelling ten
opzichte van andere mensen. De casus laat zien hoe het wel gelukt
over het tweede onderwerp meer duidelijkheid te verkrijgen en een
aanzet tot verandering aan te brengen; bij het eerste onderwerp
blijkt dit echter veel moeizamer te gaan. Daarbij dient de opmerking
gemaakt te worden dat met opzet is gekozen voor een 'moeilijke'
casus, om ook en vooral de problemen die men tegen kan komen bij
deze manier van werken te kunnen signaleren. Daarnaast is de casus
(meer impliciet) een illustratie van de hierboven geopperde gedachte

109

dat het bieden van tegenwicht of verzet een poging kan zij'n meer
greep te krijgen op het eigen leven.
In de tweede paragraaf worden een aantal in de loop der jaren
opgedane impressies uit het werken met de ZKM weergegeven.

5.1. Vechten is het enige wat ik kan.
Het waarderingssysteem van Rob wordt weergegeven in tabel 39.

Tabel 39.
Waarderingssysteem en indices van Rob.
zie bijlage 3.

Inhoudelijk is het systeem geconcentreerd rond de thema's vrouw en
kinderen enerzijds en heroïne anderzijds. Er is sprake van een
positief algemeen ervaren, met daarbij toch vrij veel negatieve
gevoelens. Van de 25 gebieden zijn 11 negatief. Positieve elementen
worden vooral opgeleverd door gebieden rond vrouw en kinderen,
negatieve zijn gecentreerd rond heroïnegebruik. Uit de gebieden 14
en 15 blijkt dat z'n vrouw heroïne gebruikt. In tegenstelling tot de
andere gebieden die over heroïne gaan blijft zij voor hem een
positief gebied. Voor het doorspreken leiden we hieruit een eerste
aandachtspunt af:
(1) de relatie met zijn vrouw. Er wordt verwacht dat hier meer
problemen liggen dan in de gebieden naar voren komt. Gebied 14
onder andere geeft hiervoor een aanwijzing.
Bezien wij de gebieden vanuit de PiNa-gegevens. Vijf gebieden vallen
in de categorie AFZETTEN: 2, 6, 11, 20 en 22. In de categorie
TEGENWICHT vinden we 6 gebieden: 3, 5, 7, 8, 9 en 10. Vijf gebieden
in de categorie ZELFWAARDERING: 12, 14, 15, 19 en 21. In de
categorie VOORNEMEN tenslotte 4 gebieden: 13, 17, 24 en 25. De
overige gebieden neigen naar het type GEBORGENHEID. Wat voorts
sterk opvalt is dat hoge (relatieve) Pi-scores vooral voorkomen bij
negatieve gebieden: vooral in de categorie AFZETTEN en TEGENWICHT
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bereikt de relatieve Pi hoge waarden.
heeft dan ook betrekking op:

Een tweede

aandachtspunt

(2) de dynamiek van Pi, vooral hoog bij' negatieve gebieden, deels
gecombineerd met Na (AFZETTEN en TEGENWICHT structuur). De vraag
die hierbij rijst is of Rob zich vooral afzet tegen negatieve
dingen, in plaats zich in te zetten voor positieve (zie ook
gebied 21).
Het centraal staan van de thema's heroïne enerzijds en vrouw en
kinderen anderzijds werd al genoemd. Vergelijken wij de gebieden 12
en 13 met 14 en 15 dan blijkt dat daarin de beide thema's
convergeren. Gebied 12 gaat over zelf clean zijn en wordt in gebied
13 nader gespecificeerd. Gebieden 14 en 15 gàan over het afkicken
van zijn vrouw. Wat hier opvalt is dat de gebieden die over zijn
vrouw gaan een duidelijke positieve PiNa structuur (ZELFWAARDERING)
vertonen, bij gebied 12 echter is dit nauwelijks het geval en gebied
13 vertoont eerder een VOORNEMEN structuur. De vraag rijst hierbij
hoe zeker hij is van zijn clean blijven. Aandachtspunt:
(3) vergelijking van de gebieden 13 en 14. Het geconstateerde
affectieve verschil tussen zelf clean blijven en het afkicken
van de vrouw.
Een laatste onderwerp vinden we tenslotte in:
(4) het zeer laag staan van het gevoel van eigenwaarde in de
hiërarchie 'betrokkenheid van gevoel' (de hiërarchie van de
somscores op de individuele gevoelens). Dit is iets dat vrijwel
nooit voorkomt bij zelfonderzoek op De Corridor (Van Assen,
1981).
Het doorspreken werd voorafgegaan door een korte recapitulatie
van de manier waarop de persoon de gevoelens had gescoord, met
daarbij een uitleg van de berekende indices. Daarna werd gestart met
het bespreken van de gebieden. De persoon heeft daarbij een kaartje
voor zich liggen waar de 4 groepen gevoelens (Pn, Pi, Nn en Na)
opgeschreven staan. Bij een bespreking van bijvoorbeeld een hoge
Pi-score wordt steeds verwezen naar de betreffende groep gevoelens.
In de tekst worden uitspraken van de helper voorafgegaan door
dubbele aanhalingstekens ("), uitspraken van Rob door enkele
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aanhalingstekens
waardegebied
Opmerkingen

de
van

(').

Verder

indices
de

auteur

vindt

men

in

P,N,Pi-Pn,Na-Nn
vindt

men

de

tekst

tussen

eveneens

achter
haakj'es

tussen

het
<>.

haakjes.

Hieronder volgt de bespreking van de eerste 5 gebieden.
"Ik zou zeggen lees het eerste waardegebied maar eens op.
'Jenny en de kinderen zijn de hele dag in mijn gedachten.
<50,36;0,-14>
"Ja, die gevoelens ..
'Dat is positief 50 hè, ja dat klopt wel, maar dat negatief 36 wat
houdt dat in?
"Ja als je de negatieve gevoelens bij elkaar optelt dan kom je in
het geheel aan 36.
'Ik zit toch meer aan de positieve kant.
"Je hebt inderdaad meer positieve gevoelens 50 tegenover 36.
'En nou bij de tweede?
"Herken je het zo?
'Nou dat 50 klopt wel ja
"Maar die 36 verbaas je je wat over
'Ja, zeker. Ik denk dat er niks negatiefs in zit eigenlijk.
"Niks onprettigs?
'Nee ..
"Even kijken welke je hoog gescoord hebt aan de negatieve kant. Ik
zie hier je rot voelen een 4, ongelukkig voelen een 5, woest een 4
en opgefokt een 5.
'0 ja, nou klopt het wel
"Dan klopt het wel, nou herken je het wel. Als je dat bij elkaar
optelt kom je aan die 36
'Dan snap ik het wel
"Bedoel je nou dat je zegt van eh als ik aan Jenny en de kinderen
denk dan heb ik daar veel prettige gevoelens bij, maar
tegelijkertijd ben ik er nou niet..
'Ik ben er niet, ze zijn van me weg, ik ken er niet naar toe gaan,
en dat is opgefokt en dat is...
"Daar komen die negatieve gevoelens vandaan
'Die negatieve gevoelens
"Ja. Oké? Op die manier bekijken we het.
'Ik denk er wel eens aan om weer te gaan boksen. <41,48;+15,+8>
Nou dan is deze hoger hè, die negatieve
"Je hebt er iets meer negatieve gevoelens bij dan positieve
'Nou dat klopt ook wel
"Ja? Zie je het eigenlijk niet zo zitten?
'Ja, ik zie dat wel zitten, maar eh.. je moet je kwaad maken als
je in de ring staat hè, vandaar die negatieve gevoelens
"Je moet je altijd kwaad maken. Kijk, +8, dat wil dus zeggen, de
meeste negatieve gevoelens zitten hier <Na, verwijzing naar
kaartje>
'Ja, nouja, dat is ook goed, anders win je nooit een wedstrijd,
natuurlijk., als je met een lach er in gaat staan dan maak je
aeen deuk
"Vandaar die gevoelens.
'Ja
"Duidelijk
'Duidelijk

112

"Oké
'Ik heb mijn hele jeugd op straat doorgebracht <42,51; +4, -1> Dat
is positief hè en negatief is hoger
"51
'Ja dat klopt wel. Ik heb meer negatieve dan positieve dingen op
straat eh
"Als je de balans opmaakt dan heb je er achteraf toch meer
onprettige ervaringen mee dan prettige dingen
'Ja
"Oké
'Ik heb mijn ouders altijd gerespecteerd. <46, 32; -4, -14> Nou
dat klopt wel. En dat van dat van dat negatieve dat klopt ook, dat
is hetzelfde als bij die eerste
"Ja, kijk maar, -14, -14. Het zijn dezelfde soort negatieve
gevoelens <Nn>
Ja ook machteloos en zo, weet je wel... dat klopt
"Kun je er iets over vertellen, over dat machteloze naar je ouders
toe
'Nou dat heb ik niet voor het zeggen, machteloos, ik voel me
gewoon machteloos als ik bij mijn ouders ben, ik bedoel als zij
iets zeggen dan doen ik dat en ... dat zijn dingen waar ik niet
aan kan tippen...
"Dat geeft jou dat machteloze gevoel in die thuissituatie bij die
ouders
'Ja, ik respecteer ze, dus ik heb niks te zeggen bijna, van de ene
kant voel ik me eigen dan machteloos, als me pa zegt ga afwassen,
dan moet ik gaan afwassen , of ik het nou wel of niet wil
"Ja? ...Hij duldt weinig verzet.
'Jaa.. hij duldt wel wat verzet, maar eh... als hij zegt ga
afwassen, dan moet ik gaan afwassen gewoon... dat lijkt me logisch
"Ja
'Dat soort dingen, dan voel je je eigen machteloos
"Is dat altijd zo geweest, thuis, die verhouding zo eh pa geeft
opdracht en je hebt het maar te doen, geen commentaar, niet over
praten, i s dat eh..
'Ja, kijk, als hij een opdracht geeft moet ik die gewoon
uitvoeren... dus vandaar
"En dat ervaar je niet altijd als prettig
'Neee, niet altijd, maar ik moet het wel... maar ik vind het ook
normaal als je thuis bent. Ik bedoel eh, tis m'n vader, tis zijn
huis dus heb ik gewoon te luisteren. Dat hep ie altijd al gezegd
... dus...dat is heel normaal. Maar daar voel je je af en toe wel
behoorlijk machteloos tegen
'Door mijn eigenwijsheid op mijn zestiende met dope begonnen
<21,59;+17,-l> Dat klopt ook wel, die negatieve... Dat is ook meer
ellende dan positief geweest
"Meer ellende dan plezier van gehad ...
'Ja hoewel ik er ook wel eens plezier van heb gehad, maar dat
negatieve dat eh... als ik dan terugkijk dan eh springt dat er
toch wel heel ver boven
"Ja dan is het eigenlijk meer ellende dan plezier geweest
'Ja, nou, zeker
"Ja dat verschil is nogal groot hè, 21 op 59
'Ja ... wat houdt die +17 in?
"Dat betekent dus dat die positieve gevoelens, die 21 die zitten
bijna allemaal hier, nauwelijks hier, zie je ... Uit dat rijtje
... eh ... kijk die positieve invloed, zie je, 19, en maar 2 in
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dit rijtje, dus wat je er aan positieve gevoelens aan overgehouden
hebt, dat zijn vooral deze...<Pi>
'Ja, maar ja, dat klopt ook wel, want als je moet scoren dan moet
je de kracht hebben en als je wil jatten dan moet je zelfverzekerd
wezen, dus vandaar
"Dus dat was eigenlijk je dagtaak
'Ja dat is je dagtaak
"Daar ging je energie in
'Ja, al mijn energie
"Al je energie had je nodig om eh
'Aan de dope te komen
"Om aan de dope te komen
'Dan moet je ook geestdriftig wezen, vastbesloten en eh
onafhankelijk enzo dus
"Anders red je het niet
'Anders red je het niet nee
'Dat klopt dus wel
"Dus eigenlijk gebruik je dan, of gebruik je, heb je al je energie
nodig om iets te realiseren waar je per saldo achteraf toch een
heel onprettig gevoel aan overhoudt
'Ja, zeker ... het is niet tof om te stelen
of om andere
eintjes te flikken
... maar je moet het wel doen, gewoon
onverstaanbaar)

?

Het is duidelijk dat de persoon zelf overgaat tot interpretatie van
de verschillende affectscores. Bij gebied 5 geeft hij al een aanzet
tot het interpreteren van Pi bij een negatief gebied (aandachtspunt
2 ) : "je hebt dat nodig, anders red je het niet". In het volgende
fragment over gebied 8 komt dit opnieuw aan de orde, in combinatie
met Na.
'Toen S. verslaafd geboren werd ben ik heel sterk gaan nadenken
<23,52;+ll,-8> Nou dat is weer hetzelfde hè
'Ja, 23, 52
'Ook weer een duidelijke afkeer ... Van waar ben ik nou mee bezig
... Nou zit ik geloof ik ook meer in dat vakkie hè
"Met de positieve zit je hier, ja, dat klopt, kijk maar, +11, <Pi>
dan zit je inderdaad, het is eh, tis knokken hè
'Ja ..
"Een beetje tegen de bierkaai?
'Nou toch wel denk ik ... Hoe moet ik het nou weer verbeteren of
zo
"Ja, want tot nog toe waar we deze gevoelens tegen kwamen, dat
knokken, dat je energie instoppen, dat is bijna allemaal in
negatieve dingen, ergens tegen knokken ...
'Ja, dat moet je volgens mij ook wel, want als je dat niet doet
dan kan je ook niet knokken ... ik bedoel, als jij gaat knokken en
je bent niet zelfverzekerd of je bent niet geestdriftig of je hebt
geen kracht dan eh kan je ook wel op gaan houden natuurlijk
"Ja, je hebt eh ja
'Dus dan moet ik het weer combineren met dat agressieve en woest
en haat en dat moet dan bij elkaar hè en dan kan je pas knokken
"Als je dat bij elkaar komt dan eh dan kun je pas eh verzet eh
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'Ja, natuurlijk, kijk, je kan zelfverzekerd wezen, maar je moet
ook haat hebben ... want als je geen haat hebt dan kan je ook niet
knokken ... en als je niet agressief bent of woest bent of
opgefokt bent dan kun je niet knokken ... dan kun je ook met
bloemetjes gaan gooien bij wijze van spreken dus dat moet toch
allemaal bij elkaar ...vind ik
"Dus jij zegt eigenlijk deze, die hoge invloed om het maar even zo
te noemen, die moet eigenlijk in combinatie met die en dan heb je
pas eigenlijk een goeie combinatie <Pi,Na>
'Ja, vind ik wel ja ... en die andere, die neutrale dat komt er
pas later weer bij kijken ... want die twee zijn gewoon de
sterkste, die moet je bij mekaar voegen dan eh
"Ja. Die heb je nodig om je hoofd boven water te houden
'Ja want als jij tegen iets knokt en je hebt geen haat dan heb je
ook niets om tegen te knokken denk ik zo ... want dan denk je ook
bij je eigen, nou, ik haat het niet, laat het maar
"Ja, je legt je er bij neer.
'Ja ...
"Oké.
Opvallend in dit fragment is dat Rob een verband legt tussen Pi en
Na; die twee zijn nodig om je hoofd boven water te kunnen houden.
Dit verband legt hij echter bij gebied 8, waar Na in feite
ontbreekt. Dit punt komt opnieuw aan de orde bij de gebieden 10 en
11 in het volgende fragment. In gebied 10 wordt het ontbreken van
Na geïnterpreteerd, in gebied 11 de aanwezigheid van Na. Voorts
vinden we naar aanleiding van gebied 10 enige uitspraken over de
relatie met zijn vrouw (aandachtspunt 1 ) .
'Eh, effe kijken. Sinds ik aan de dope ben heb ik geen echte
vrienden <15,35;+5,-17> Nou die heb ik ook niet ...
"Vandaar ..
'Vandaar die negatieve ja .. -17, waar hoort die in
"Die zit hem helemaal hierin <Nn>
'0 ja, dat klopt ook wel
"Ja, je zegt dat klopt ook wel eh, Rob, betekent het ook dat je je
er een beetje bij neerlegt?
'Jaa ....
"Je zei straks zelf je hebt dit ook een beetje nodig in combinatie
met dat <Pi>, kijk, en dat zit er ook wel een beetje bij hè, +5,
maar dat <Na> ontbreekt er. Mijn vraag is dan ja, leg je je er
ook een beetje bij neer ..
'Leg ik me ook bij neer .... Valt toch niks aan te doen gewoon
"Je hebt de indruk daar valt toch niks aan te doen ..
'Nee, zeker niet ... vooral in dat wereldje waarin ik altijd
vertoefd heb dat eh.
"Daar hoef je ze niet te zoeken
'Nee dat is (onverstaanbaar) en daarbuiten ook, is ook heel weinig
"Ja? Buiten die scene is er ook weinig kans om echte vrienden te
ontmoeten?
'Ja, of je moet het weer helemaal gaan opzoeken, gaan opbouwen,
maar daar heb ik helemaal geen zin in
"Dat was even waarom ik vroeg leg je je er bij neer ..
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'Daar heb ik geen behoefte aan, ik heb een vrouw, ik heb kinderen
waarvoor zal ik vrienden nodig hebben , om de stad in te gaan? ik
ga nooit meer de stad in,
Nou nee, dat eh .. dat zal, om meer uit te gaan enzo, ja, je hebt
een vrouw, je hebt kinderen, maar ik denk dat vrienden hebben
verder reikt, hebben jullie samen vrienden, kennissen, contacten?
'Nee, ik denk het niet nee wel veel kennissen, maar eh dat is ook
maar eh van la maar liggen .. Je ziet ze, je spreekt af en toe met
ze maar voor de rest ook niks ... En ik denk ook niet dat we echte
vrienden willen hebben met z'n tweeën dat eh ..
"Nee, trekken jullie je toch wat op jezelf terug.
'We zijn heel erg aan elkaar gebonden dus. Want zij vindt het niet
leuk als er een vriend van mij thuis komt en ik vind het niet leuk
als er een vriendin van haar thuiskomt want dan voel ik mij niet
lekker gewoon ..
"Nee?
'Nee, allemaal vreemden, daar houd ik niet van, ik ben heel
gesloten wat dat betreft, heel gesloten persoon
'Ja in de bajes moet je altijd voor jezelf knokken anders ga je er
onder door. <39,47;+13,+13> Nou, dat klopt wel. Vandaar ook die
hoge negatieve. Want dan wordt je kwaad en opgefokt en anders red
je het ook niet.
"Deze hè ... Anders red je het niet
'Nee want als je je schaamt en rot en verward en ongelukkig en
machteloos voelt, nou dan ga je er helemaal onderdoor, dan kan je
je eigen net zo goed gaan ophangen
"Ja, dan leg je je er bij neer
'Nou, dus vandaar die combinaties van mij hè
"Ja, hier zie je inderdaad die combinatie, dit en dat, waar je het
straks over had «Фі en Na>
'Ja, ... dus dat klopt allemaal wel, want als je dat niet hebt,
dan red je het ook niet ... dan gaan ze je gebruiken ofzo weet je
wel
"Ja, dan lopen ze over je heen
'Ja, precies en dat eh dat mag niet gewoon
"Dat mag niet gebeuren
'Nee, dat zou ik niet kunnen verwerken als iemand over me heen zou
lopen dat eh dan zou ie me echt m'n strot er af moeten snijden
weet je wel ... nee, dat eh dat begrijp ik niet zo
Het eerste aandachtspunt, de dynamiek van Pi in combinatie met Na
wordt door Rob duidelijk geïnterpreteerd als een noodzakelijkheid,
een voorwaarde om je staande te kunnen houden, te kunnen knokken
tegen negatieve ervaringen. Zo beaamt hij bij gebied 10 dat hij zich
daar neerlegt bij die negatieve ervaring.
In het volgende fragment komt het derde aandachtspunt, de
vergelijking tussen gebied 13 en 14 waarbij het gaat om het zelf
clean zijn versus het clean moeten worden van zijn vrouw, aan de
orde.
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'Vooral voor mijn kinderen wil ik clean blijven. Ik wil .. wil
niet dat ze .. wat staat er nou ..
"Zo'n leven krijgen als ik heb gehad
'Zo'n leven krijgen als ik heb gehad <48,13;+4>-l> Ook weer een
groot verschil., veel positief, weinig negatief .. nou, dat klopt
ook wel .. ik wil ook dat ze gelukkig zijn, en warmte en
vertrouwen noem maar op .. daar kan ik wel kort in blijven ..
dacht ik zo
'Jenny zal clean moeten worden, of ze wil of niet. <40,24;+8,+8>
Nou,zeker, klopt ook wel
"40 24
'Ja, dat klopt wel
"Mij valt een verschil op tussen die twee waardegebieden. Ze zijn
allebei positief ..'t Gaat om clean blijven .. zelf clean blijven,
voor de kinderen en Jenny zal clean moeten worden .. Eigenlijk
twee dingen .. twee precies dezelfde dingen .. een gaat over
jezelf, een gaat over Jenny .. allebei zijn ze positief 48 13, 40
24, alleen valt me op, je hebt ook, je hebt ook allebei aan de
positieve kant wat meer van deze <Pi>, daar zijn ze gelijk, alleen
aan de negatieve kant, dan zie ik als het om jezelf gaat heb je
iets meer of liever gezegd minder van deze gevoelens <Na>, iets
meer van die <Nn>, als het om Jenny gaat dan zit er nogal wat van,
dan krijg je eigenlijk de combinatie dit <Pi> - dat <Na>
'Ja, maar ja, dat klopt toch ook wel
"Leg het me es uit ..
'Nou zo voel ik me eigen, kijk als Jenny moet clean worden of ze
nu wil of niet, dus dan ben ik agressief en opgefokt en haat en
dat combineer ik met die andere
"Ja, dat is duidelijk
'Dus eh, zo moet ze het redden, maar ze is nou ook aan de
methadonkuur nou, dus
't Gaat ook goed
"0. Ja, dat kan ik helemaal volgen wat je nou zegt. Alleen
verbaast het me een beetje dan dat je je niet kwaad op jezelf
maakt, dat het er niet bij zit hier <geb. 12> Dat verbaast mij een
beetje dan. Dan denk ik van hé.
'Eh, een beetje vreemd hè.
"Hij wil het wel, want hij staat er positief tegenover en aan de
positieve kant zit er ook wel wat kracht enzovoort, vastbesloten,
maar dit ontbreekt er dan en beetje aan eh, hè, de .. ja (lach)
Nou begin je te lachen!
'Ja (lachend) ik vind het wel grappig. Moet ik effe kijken hoe ik
daar uit kom. Nou, misschien heb ik dat niet nodig om clean te
blijven, nou, omdat ik me zo goed voel. Misschien daardoor.
"Ja het viel me en beetje op omdat .. omdat het om dezelfde
doelstelling gaat hè, clean blijven, dat is de doelstelling. In
het ene waardegebied gaat het over jezelf, in het andere
waardogebied over Jenny en bij Jenny zie ik inderdaad pats!
Positief!, veel invloed en de nodige spanning en energie. Bij
jezelf zie ik ook positief, ook wel wat meer invloed gevoelens,
maar er ontbreekt in ene keer die spanning, .. ja
'Nou, misschien omdat ik van mezelf weet dat ik het red
"Je bent zekerder van jezelf als van Jenny
'Ja, .. jaa,zeker .. dus vandaar misschien .. ik weet dat ik het
wel red
"Daar ben je van overtuigd
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'Ja, dat eh dat zit nou al zo diep in m'n kop geworteld dat eh dat
eh, dat kan niet meer fout gaan gewoon
Er is hier duidelijk sprake van een confrontatie: de helper
suggereert dat Rob in feite meer investeert in het clean worden van
Jenny dan in het zelf clean blijven. Deze confrontatie van de helper
is ook in overeenstemming met de wijze waarop Rob tot nu toe zelf de
Pi-Na combinatie interpreteerde. Rob moet nu zien hoe hij daar
uitkomt. Hij stelt wel dat het niet meer fout kan gaan, maar klinkt
toch tamelijk aarzelend.
Het gesprek gaat verder over het al eens eerder afgekickt geweest
zijn, over gedwongen versus vrij afkicken en over de verslaving van
Jenny. De interpretatie van het affectieve verschil tussen de
gebieden 12 en 13 wordt tenslotte door Rob als volgt afgesloten.
'Ja, met haar ga ik veel energie er in stoppen. Bij me eigen
weinig omdat ik van mezelf weet dat ik het niet nodig heb dus ...
"Ja, kan zijn. Hè, Rob, ik kan dat niet beoordelen (praten door
elkaar)
'Ik wel
"Ik, en ik zeg het erg duidelijk omdat ik ook vaak merk dat het
gemakkelijker is om een ander op te jutten dan jezelf op te
jutten. Vandaar dat ik toch een gegeven moment zeg ja denk er es
over na of het dat inderdaad is of dat het eh dat je soms geneigd
bent wel eens wat te gemakkelijk voor jezelf te zijn. Dat kan ik
niet beoordelen dat kun je alleen zelf beoordelen
'Ja, het zit in m'n kop vast dus eh, dat vind ik het belangrijkste
"Ja het gaat erom (praten door elkaar)
'Nee, maar, ik bedoel maar
"Ja, nee, natuurlijk
'Kijk als ik het voor mezelf weet dan is het goed, als een ander
zegt je redt het niet ofzo dan eh dan heb ik er maling aan .. als
ik het voor mezelf maar weet dat ik het red
Het is duidelijk dat Rob na in het voorgaande fragment enige
aarzeling getoond te hebben omtrent clean blijven, nu op z'n stuk
gaat staan. Hij voelt zich aangevallen en zelf aanvallen is dan de
beste verdediging.
Het volgende fragment heeft betrekking op de onder het eerste
aandachtspunt gestelde vraag of Rob vooral vecht tegen negatieve
dingen, meer dan voor positieve. Immers, in het waarderingssysteem
vinden we een hoge Pi vooral bij negatieve gebieden. Gesproken wordt
naar aanleiding van gebied 21.
'Vechten is het enige wat ik kan, zowel in de positieve als de
negatieve zin. <39,36;+7 ,+10> Ja .. Ja, die verhoudingen die
kloppen ook wel een beetje hè, 39 36
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"Ja, je zegt het al, zowel in positieve als in negatieve zin, 't
is een beetje half om half hè
'Ja .. Jaa, daar kan ik ook wel kort over wezen.
"Dat herken je helemaal bij jezelf
'Ja, tuurlijk, vechten voor positief is goed en vechten voor
negatief moet
"Moet, ja .. Ja, je maakt precies het onderscheid
'Jaa (lachje)
"Vecht je nou vaker als het moet?
'Nou, zo vaak als het moet vecht ik
"Ja, want je maakte zo'n scherp onderscheid, vechten in positieve
zin, dat kan, vechten in negatieve zin, dat moet. Maar waar ik zo
over die waardegebieden heenkijkend zeg eh vecht je vooral als het
moet en eh misschien toch wat minder als het erg goed zou kunnen
'Als het erg goed, als het voor positief is dan vecht je minder
dan als het negatief is dan zet ik juist al m'n wil in .. dus eh
dat vind ik ook eigenlijk wel een beetje logisch of ik moet het
weer helemaal verkeerd bekijken, maar eh
"Neee, d'r zit een zekere logica in maar het zegt natuurlijk ook
iets over jezelf hè sommige mensen moeten altijd eerst onder druk
komen te staan moeten eerst eh eh ja, rotte ervaringen opdoen dan
komt er in ene keer energie vrij om te knokken terwijl anderen
zeggen ja van goh d'r zijn misschien positieve dingen die de
moeite waard zijn hè knok daarvoor in positieve zin.
'Ja. Ik knok een beetje meer in negatieve zin. Dat vind ik beter
als dat vechten voor dat positieve. Dat moet je wel, maar eh
"Ja, kijk vechten voor positieve en vechten tegen negatieve en jij
zegt ik ben veel meer gewend tegen te knokken
'Tegen, als het om negatieve gaat dan vecht ik als een idioot, en
als het om positief gaat wat minder omdat het dan, ja hoe moet ik
dat zeggen
"Dan hoeft het niet zo nodig.
'Dat hoeft niet zo nodig. Als het negatief is, dan moet je wel,
gewoon
Rob's gedachten naar aanleiding van gebied 21 lijken inderdaad het
idee te bevestigen dat hij meer bezig is met het vermijden of zich
verzetten tegen negatieve ervaringen, dan met pogen iets positiefs
te bereiken of in stand te houden. De Pi gevoelens lijken, ook
gezien voorafgaande fragmenten te verwijzen naar verzet, reageren op
bedreiging. Anders gezegd, ze zijn meer reactief dan actief. Zoals
de helper het verwoordt: eerst moet Rob onder druk komen te staan
voor hij zich gaat inzetten.
Het laatste fragment uit dit gesprek heeft betrekking op de lage
positie van het gevoel
eigenwaarde
in de gevoelshiërarchie
(aandachtspunt 4 ) .
'Die derde van onderen, eigenwaarde
precies in, eigenwaarde, eigenlijk
Jezelf iets waard vinden
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.. wat

houdt dat eigenlijk

'Weet ik niet, kom je op een heel moeilijk gebied, ik vind mezelf
helemaal niet belangrijk, ..
"Jij vind jezelf niet de moeite waard
'Jaa, dat wel, maar dan kom ik op hele andere eh directies .. hoe
moet ik dat es effe gaan uitleggen eh .. nee, ik vind me eigen
niet belangrijk tegenover me vrouw en kinderen weetjewei
"Je vrouw is belangrijk, je kinderen zijn belangrijk, jijzelf bent
niet
'Nee, ik ben niet belangrijk. Als hunnie maar goed zijn, dan is
het oké, .. als hunnie een ziekte hebben wat heel slecht is dan,
geef het mij maar, want ik ben niet zo belangrijk, hun wel. Dat
soort dingetjes ..
"Ga je dan niet slecht met jezelf om?
'Nee, zo ben ik .. als ze tegen mij zeggen wie moeten we
afschieten, je vrouw of mezelf, nou, schiet mij dan maar af, hak
mij maar een klauw af ofzo, dat is niet belangrijk, als hun maar
niks overkomt, van daar.
"Dus jij waakt eigenlijk over hun
'Ja
"En wie waakt er over jou?
'Hun
"Is dat nou niet de rollen omdraaien? Als iedereen nou es begon
met op zichzelf te passen, waren we dan niet al een heel eind op
de goeie weg?
'Jaa, ik denk het wel, maar .. ik heb het er al zo vaak met m'n
vrouw over gehad
"Ja?
'Die vindt dat weer helemaal verkeerd van me
"Die waardeert dat niet zo dat jij zo over jezelf praat
'Ja, precies .. want voor haar ben ik juist weer heel belangrijk
.. in mijn ogen ben ik totaal niet belangrijk ..
"Vind ik jammer
'Ja, nou ja, dat zit nou eenmaal in me, dat eh ..
"Ben je zo geboren, dacht je?
'Nee, ik weet het niet .. .. ik weet niet wat het is, ik denk dat
ik het altijd wel eh .. vroeger niet maar tegenwoordig wel ..
"Wie is er, wie is er voor jouw leven het meest verantwoordelijk?
'Voor mijn leven?
"Ja.
'Dat zal ik wel zijn denk ik
Even lijkt het er op alsof Rob het gevoel eigenwaarde negatief heeft
geïnterpreteerd, in de zin van eigendunk of verwaandheid. Uit de
rest van het systeem en het gesprek is echter duidelijk dat hij het
begrip goed heeft begrepen. Dat hij hier dan ook over zijn positie
tegenover zijn vrouw en kinderen gaat spreken is daarom opvallend.
Hij wil zichzelf wegcijferen tegenover zijn vrouw en kinderen en
zijn vrouw is, naar hij zelf zegt, het daar niet mee eens. Als
eerste aandachtspunt voor het gesprek is genoemd de relatie met zijn
vrouw. In dit eerste gesprek is dit nauwelijks aan de orde geweest.
Wanneer het gesprek kwam op vrouw en kinderen was Rob daar steeds
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erg kort over, in de trant van: "dat is positief, nou, dat klopt
wel". Alleen in het derde en het laatste fragment kwam hun relatie
wat duidelijker naar voren. Rob zegt dat ze de neiging hebben zich
terug te trekken en dat hij zichzelf wil wegcijferen.
Resumerend. Uit dit eerste gesprek komt Rob naar voren als iemand
die zich vooral door afzetten, door vechten tegen negatieve
ervaringen handhaaft. Hij is veel sterker gericht op het druggebruik
van zijn vrouw dan dat van zichzelf. Positieve ervaringen ontleent
hij vooral aan zijn ezin, waarin hij zich wat terug lijkt te
trekken. Bezien wij in dit licht opnieuw gebied 14. Dit gebied
vertoont de meest duidelijke zelfwaarderingsstructuur. Inhoudelijk
is het echter niet gericht op Rob, maar op Jenny. Betekent dit dat
hij zijn zelfwaardering ontleent aan hun relatie, of dat hij zich in
een afhankelijkheidspositie ten opzichte van zijn vrouw bevindt?
Daar de relatie met zijn vrouw nog weinig aan de orde is geweest en
toch een zeer belangrijk bestanddeel van het waarderingssysteem
lijkt te vormen zal ze in het tweede gesprek opnieuw aan de orde
gesteld worden.
Het tweede gesprek vindt plaats na het weekendverlof van Rob. Hij
vertelt daar uitgebreid over. De helper doet verschillende pogingen
om over de relatie met Jenny te spreken, onder andere door een
modaliteitsanalyse uit te voeren vanuit gebied 23. Rob blijft daar
echter zeer summier over: "Alles wat met mijn vrouw te maken heeft
dat is goed, dat is mijn doel". Via een anecdote, het wel of niet
alleen uitgaan in de stad door Jenny komt het gesprek vervolgens
toch op hun relatie. Rob stelt in tamelijk krasse bewoordingen dat
hij niet wil dat zij uitgaat wanneer hij vastzit.
'Je bedoelt als zij nou zin heb om de stad in te gaan
"Dan gaat ze toch
'Nou, als ik zeg nee, dan gaat ze niet
"Jij zit toch hier
'Niks mee te maken, als ik zeg nee, dan is het nee
"Pfoeh, ik denk dat zij weinig vrij is, zelfs niet nou jij in de
bak zit ...
'Nou weinig vrij, wat heet weinig vrij .. ik wil gewoon niet dat
ze zonder mij pleiten gaat,
"Waar ben je bang voor?
'Neee, daar houd ik niet van, al die gekke mannetjes in de stad
"Ben je bang dat je d'r kwijt raakt, Rob?
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'Nou, misschien wel, ja .. daar hoef ik me geen zorgen over te
maken, maar eh, toch denk ik eraan .. dus eh
"Je bent ontzettend bang dat je haar kwijt raakt
'Ja
"En daarom probeer je koste wat het kost om de hele greep op haar
te houden
'Jaa, zeker .. nou, dat weet ze ook wel ... ze weet dat ik dan
achter d'r aan kom, dus eh
De helper refereert vervolgens aan het gesprek naar aanleiding van
gebied 4 (eerste gespreksfragment).
"Je mag me tegenspreken als ik geen gelijk heb, maar ik krijg het
gevoel Rob dat jij met haar omgaat zoals je vader met jouw omging,
als ik moet afwassen , punt en uit en geen gelul , afwassen. Ja?
'Ja.
"In feite doe je nou precies hetzelfde.
'Ja. Jaa. In feite wel.
"In feite wel ...
'Ik bedoel, ik ben de man, dus moet ze naar me luisteren, gewoon
net zoals ik naar haar luister
"Nee, dat is niet hetzelfde.
'Is dat niet hetzelfde?
"Nee, jij luistert niet naar haar op dezelfde manier zoals zij
naar jou moet luisteren. Dat hoor ik er niet in.
'Nou, en toch is het wel zo
"Kijk ik hoor nu een overeenkomst tussen hoe het vroeger bij
jullie thuis toeging en hoe ik jou nu hoor praten over je eigen
gezin, dan zeg ik hee, godverdorie, het is precies hetzelfde ..
wat ik frappant vindt in feite heb jij je ouwe heer toch te pakken
gekregen, want je bent gewoon drugs gaan gebruiken op je 16e, toen
kon ie doen en laten wat ie wou, het ging jou je ene oor in en je
andere oor uit, want jij voelde je toch wel prima, waar of niet?
'Ja, ik ben toch m'n eigen weg gegaan.
"Je ging toen toch je eigen weg, en waarschijnlijk maakte de
heroïne het ook wat makkelijker om je eigen weg te gaan.
'Ja, ik denk het wel
"Als ik nou zeg, Jenny die gaat toch haar eigen weg, alleen, dat
heeft ze waarschijnlijk niet knokkend gedurfd, maar door zich van
de buitenwereld af te sluiten, ook jou een beetje buiten te
sluiten, door heroïne te gaan gebruiken, is ze toch eigenlijk haar
eigen gang gegaan .. Of schets ik het nou heel zwart-wit?
'Jaa, ik denk het toch wel
Ja, ze is d'r eigen weg gegaan
in die dope, omdat ze is gaan gebruiken, maar voor de rest,
"Was dat misschien ook het enigste waarin ze haar eigen weg kon
gaan?
Voor de rest zat ze de hele dag thuis, want ik zorgde voor geld
voor dope. Ze mocht van mij niet de straat op, te gaan hosselen
ofzo .. Dat deed ik altijd
"Dat is gemakkelijk voor d'r geweest, of niet?
'Ja, ze hoefde thuis alleen het eten te koken, te wassen en voor
de kinderen te zorgen
"Zou je je ook kunnen voorstellen dat er zoveel vertrouwen zit
tussen twee mensen dat je elkaar niet zo onder controle hoeft te
houden als jullie dat eigenlijk gedaan hebben? Zou je je kunnen
voorstellen dat zo'n relatie bestaat?
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'Nee, zo'n relatie zie ik niet zitten, gewoon. Dan is het net of
je weinig om elkaar geeft.
"Dan is het net of je weinig om elkaar geeft.
'Ja, vind ik wel, als ik alles zou goed vinden wat ze doet, van eh
wil je naar de stad, ga maar naar de stad, wil je dat doen, ga
maar dat doen, met andere woorden, wat kan het mij nou schelen ...
"Dat is jouw invulling
'Dat is mijn idee, ja.
"Dus jouw manier om te bewijzen dat je van haar houdt is door
steeds te zeggen van eh, ik wil dit niet, ik wil dat niet, ik wil
je voor mezelf houden
'Ja
"Ja, dat is een manier
'Dan laat je zien dat je toch om d'r geeft. Het zou juist fout
gaan als ik zou zeggen van je doet maar, dan zit ik helemaal op de
verkeerde weg
"En door jou af en toe te verbieden dingen te doen toont zij aan
jou ook dat ze om je geeft
'Ja
Rob is bang haar te verliezen. Daarom verbiedt hij haar die
activiteiten die zijns inziens dat risico vergroten: ze mag geen
'gekke mannetjes' tegen komen. Je laat aan elkaar zien dat je wat om
elkaar geeft door dingen te verbieden die de relatie in gevaar
brengen; te laten zien dat je nog jaloers bent. Hier spreekt
dezelfde teneur als in het eerste gesprek: Rob knokt tegen het
negatieve en werkt niet aan het positieve. Hij vecht tegen de
mogelijkheid haar te verliezen door haar doen en laten te
controleren. Hij vecht er niet voor haar te behouden.
De helper gaat verder in op de manier waarop Rob Jenny onder
controle probeert te houden.
"Ja, ik krijg het gevoel Rob dat jij een heel duidelijk helder
idee hebt over hoe jij vindt dat die relatie er uit moet zien
'Ja, dat heb ik ja.
"Ja? Ik denk, want iedereen heeft dat, ik heb dat ook omtrent mijn
eigen relatie, ik denk dat Jenny ook een idee heeft over hoe zij
graag zou willen dat jullie relatie er uit ziet, maar ik denk dat
jullie nauwelijks met elkaar, ja ik noem nou even een vreemd
woord, daar over onderhandelen.
'Ja, wat is onderhandelen, ik bedoel, als we wakker worden en wat
gaan we vandaag doen, ja wat zullen we eens gaan doen, weetjewei,
dat soort dingetjes, heb je daar zin in, nee heb ik niet zoveel
zin in, nou, doe je liever dat, jaa, lijkt me wel iets
"Jaja, dat je het daar over hebt wat je een bepaald moment doet
'Het is niet zo dat als we wakker worden dat ik dan zeg, we gaan
fietsen vanmiddag
"Neenee, dat eh
'Want ik heb er zin in dus gaan we fietsen, nee eh waar hebben we
zin in, wat zullen we gaan doen, is dat wat of is dat niks,
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"Nee, dat kan ik me wel voorstellen, maar, als Jenny aan jou in
het HvB vraagt, goh, mag ik vanavond met m'n zuster de stad in,
dan vindt zij zelf eigenlijk dat het zou moeten kunnen
'Ja, ja dan weet ze al wat het antwoord is
"Dat staat vast al
'Dat staat vast .. daar hoeft ze eigenlijk niet eens over te
beginnen ..
"Het roept bij mij toch de vraag op, ja, wat is de gevoelsmatige
binding tussen jullie, die zal er best zijn, maar wat wordt
daarvan duidelijk naar elkaar toe. Ik denk dat jij naar Jenny toe
wat je eigen gevoelens betreft even gesloten bent als je dat naar
iedereen toe bent, ook naar mij toe
'Jaa
jaa, bijvoorbeeld, als ik een pestbui heb en ze vraagt
me wat er is, dan vertel ik het haar ook niet
"Dat vertel je ook niet, dat kun je niet aangeven.
'Nee, dat wil ik niet aangeven
"Dat wil je niet aangeven?
'Nee, dat zie ik helemaal niet zo zitten, alles gaan uitleggen van
hoe of wat, .. ..
"Dan hou je toch een stuk van jezelf voor haar verborgen
'Jaa, .. ik weet het niet, als ik een bui heb dan heb ik een bui,
gewoon.
Uit de rest van het gesprek wordt steeds meer duidelijk dat Rob bang
is Jenny aan een ander te verliezen. Tegenover haar uit hij dat door
regelmatig te vragen of zij wel bij hem blijft, waarop zij doorgaans
reageert met "dat weet je toch wel". Waarom hij daarvoor eigenlijk
bang is wordt niet duidelijk. Ter afsluiting van het gesprek stelt
de helper voor dat Rob zal gaan nadenken over de manier waarop hij
met Jenny omgaat, over wat hij eventueel in hun relatie zou willen
veranderen. Rob reageert hier zeer positief op.
In de volgende week vindt er een kort gesprek met Rob plaats.
Duidelijk wordt dat Rob zeer wantrouwend staat tegenover het
hulpverleningscontact
dat
Jenny
heeft
in verband
met
haar
methadonkuur. Het derde gesprek gaat hier op door.
'Ik krijg net een indruk of ze haar het zo voor zitten te spelen
dat ze moet leren alleen te leven en leren alleen dingen te doen
en dat ik dan de tering kan krijgen
"Nee, ik denk niet dat zij moet leren alleen te leven, ik denk dat
zij moet leren zelfstandig keuzes te maken en ik denk dat het CAD
niet uit gaat maken of zij voor jou kiest of zonder jou, ik denk
dat dat haar eigen beslissing is
'Ja, dat zal het wel blijven ook .. Nee, maar zo'n gevoel heb ik
er van, weetjewei en ze hoeven haar toch niet te leren alsmaar op
eigen poten te staan.
"Ik denk inderdaad dat zij moet leren op eigen benen te staan als
zij dan voor jou kiest zal niemand daar bezwaar tegen hebben
'Nee, maar, zie je, daar begint het al, gewoon
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"De vraag die er onder ligt is of jij haar ook die keuze laat
'Nee, natuurlijk niet
"Tuurlijk niet, dat is het hele eieren eten, vanuit je hele
jaloezie heeft zij niets te kiezen
'Nee, ik bedoel blijf gewoon bij me en ik help haar gewoon
"Punt en uit
'Punt uit.
"En wat zij zelf wil daar heb jij geen moer mee te maken
'Nee, als ze weg wil is dat jammer voor haar ..
'Jaa, zeker, maar eeh, ik heb nog steeds het idee dat ze haar op
een of andere manier omturnen dat ze niet meer met mij gaat ofzo,
die indruk heb ik
Rob blijft bezig met de gedachte dat hij Jenny zal verliezen. In het
vorige gesprek betrof het een ongerichte angst voor 'gekke mannetjes
in de stad', nu is het duidelijk gericht op het hulpverleningscontact van Jenny. Rob is bang dat zij haar onafhankelijk van hem
zullen maken.
De helper wijst hem er op dat het maatschappelijk werk in kwestie
de indruk heeft dat hij pogingen doet om Jenny zoveel mogelijk bij
hen uit de buurt te houden. Rob stelt dat dit niet waar is, dat dat
een eerste indruk is die hij vaak op mensen maakt.
'Nou, dan zijn we er toch, dan kunnen ze van mij wel de indruk
hebben dat ik dat doe, maar eh iedereen heeft wel een indruk van
mij, maar eeh ik doe gewoon mijn best enne ..
"Aah, daar ben ik van overtuigd, Rob
'Als ik tegen die gasten zeg van het is oké, dan is het toch oké?
Ik bedoel eeh, wat kan het mij schelen wat ze denken, ik heb
altijd een rottige indruk tegenover iemand anders
"Ja? Is dat iets wat je vaak ervaart? Dat je op de een of andere
manier een rot indruk maakt op andere mensen?
'Ja, altijd al .. dingen die ik zeg ook, dan komt het weer
verkeerd m'n strot uit. Dan bedoel ik het goed, maar dan komt het
er weer verkeerd uit. Dat soort dingetjes.
"Zou je willen leren om dat te veranderen?
'Nee, nee, nee. Moet ik mijn eigen gaan veranderen, ik ben zoals
ik ben, ze moeten me maar nemen zoals ik ben
"Dat gebeurt blijkbaar niet
'Nee
"Want je zegt, ik kom altijd rot op anderen over nou, hoe gaan
mensen regaeren op iemand die rot bij hen overkomt
'Rot terug reageren
"Nou, kies je daarvoor?
'Nee, daar kies ik niet voor, maar eh, ik ga me eigen toch niet
effe anders opstellen, ik bedoel ze nemen me maar zoals ik ben, ik
bedoel als ze maar weten dat ik het goed bedoel dan is dat toch
goed genoeg
Rob komt nogal eens als agressieve doordouwer over:
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"Jij maakte net de opmerking, ik kom altijd verkeerd over bij
mensen, daar loop je dan hier in de groep volgens mij ook
dagelijks tegen aan
'Af en toe wel ja
"Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
'Nou, wat voor voorbeeld moet ik daar nou van geven, nee, ik weet
het niet, ik kom af en toe rottig over, alsof ik heel kwaad ben
terwijl ik het goed bedoel of als iemand tv zit te kijken en er is
toppop, dan moet toppop er op, kom ik ook weer rottig over, bedoel
ik.het ook weer goed, ik bedoel ik wil alleen maar toppop kijken
"Hou je dan ook rekening met ф'е anderen die daar eh geen behoefte
aan hebben?
'Ja, dan gaan ze toch ergens anders heen. Toppop is toppop hoor,
bij mij.
'Nou, ik weet het niet, ik kijk altijd zo. Als voor het eerst
iemand bij me komt en die vraagt wat dan kijk ik altijd van wat
moet je,
"Ja, dat is geen stuk gedrag wat van de laatste tijd is, hè, kun
je je nog herinneren, gisteren hebben we een aantal dingen
opgeschreven, kwam trouwens al in dat zelfonderzoek naar voren,
vroeger al meed je contacten met andere mensen, als er visite bij
jullie thuis kwam, dan verdween jij naar boven, handje geven, ze
kunnen de pot op, daarmee wek je natuurlijk ook bij anderen een
bepaalde indruk en de vraag is wil jij die indruk ook wekken, en
ik heb bij jou vaak het gevoel dat je eigenlijk best aardig zou
willen zijn, maar op de een of andere manier je geen houding weet
te geven, Rob
'Laat ik het zo zeggen, ik ben aardig op mijn eigen manier ..
"En dat komt niet over bij mensen?
'Nee, sommigen niet nee .. Ik doe gewoon aardig ook, op mijn
manier, zoals ik ben, ..
"Zoals ik ben, daar hebben we gisteren een aantal dingen van onder
elkaar gezet, ik wil dat toch eens even er bij pakken, Rob, want
dat ging toen even op de valreep, toen je even hier was voor dat
telefoontje, en ik vond dat toch voldoende dingen om eh te
bewaren, want dat waren geen dingen van mij, maar dat waren
uitspraken van jezelf, je stelde toen de vraag van eh waarom ben
ik zo, waarom kan ik niet open wezen, tegenover andere mensen,
waarom heb ik geen gevoel voor andere mensen, weet je nog, als ik
voor het raam sta te kijken, wat kan ik er wel aan doen, wat kan
ik er niet aan doen, dat zijn allemaal vragen die ik letterlijk
uit jouw mond heb opgetekend, hoe moet het in de toekomst, wat
moet er met mezelf nou, het terugtrekken, wat je al van thuis af
gedaan hebt, het je terugtrekken, je hebt nogal wat dingen
genoemd, waar ik dan toch onder beluister, ik zou er wel wat aan
wil 1 en doen
'Ja, natuurlijk, maar wat moet ik er aan doen, ik vind gewoon,
eeh,ja, ik ben ik en ze moeten me maar nemen zoals ik ben, bevalt
het ze niet, dan bekijken ze het gewoon
De helper gaat door op wat Rob er aan zou kunnen doen dat hij in
eerste instantie vaak zo agressief en negatief overkomt.
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'Ja, omdat er niks in m'n hoofd komt wat ik er aan kan doen .. ik
zit m'n eigen gek te denken wat ik er aan zou kunnen doen, maar er
komt helemaal niks in m'n hoofd hoor
"Waar zouden we kunnen beginnen
'Ik weet nog niks.
"Ik denk hier, je leeft met 10 andere jongens in de groep, je hebt
al ontdekt dat je op een bepaalde manier, laat ik het zacht
uitdrukken, bij een aantal jongens niet sympathiek overkomt
'Eeh, kijk, ze kennen me nou een beetje, dus eh, iedereen is tof
tegen me, hoor, nou.
"Ja, ik heb ook lang genoeg met groepen gewerkt, op den duur kom
je in de situatie dat iedereen zegt nou ja, die is nou eenmaal zo,
laat hem maar, maar daar ben je niet mee gebaat.
'Ik praat met iedereen, ik lach met iedereen, alles is goed.
"Met iedereen
'Ja, in de groep hier wel ja
"Waar komt dat dan vandaan wat je straks zei van eh, ik merk dat
ik hier ook soms eh
'Dat was in het begin als er een nieuwe binnen kwam ofzo, dat ik
dacht wat is dat voor een mafkees ofzo
"Dus 't is vooral als mensen nieuw binnen komen, jou nog niet
kennen, dan
'Mensen die mij niet kennen kom ik verschrikkelijk over, denk ik
"Ja, als mensen jou eenmaal hebben leren kennen valt dat hard mee
'Ja
"Daar ligt al iets, zou je moeite willen doen om te bereiken dat
mensen je eerder leren kennen?
'Nou, hoe moet je dat doen dan, dat is gewoon en kwestie van tijd
"Inderdaad, maar je zit nu in een gedwongen situatie jij, maar
niet alleen jij, ook die anderen zullen het op den duur met jou
hebben moeten vinden, want jullie zijn nou eenmaal gedwongen met
elkaar in zo'η paviljoen 7 dagen in de week op te trekken, mag ik
stellen, Rob, als dit een vrijwillige groep geweest zou zijn dat
het nooit zover met jou gekomen was? Dat je waarschijnlijk na een
week opgestapt was? Je teruggetrokken had en gezegd had jongens,
zoek het maar uit? Mag ik dat stellen?
'Ja, dat is een goeie vraag inderdaad .. ja, ik denk het wel
"Dan was je opgestapt
'Ik denk het wel ja.
"En dat is wat je buiten doet
'Nou ja, (lachje)
"Zie je nou wat je er aan zou kunnen doen?
'Ja, ik begin het wel een beetje te vatten,ja.
Rob concludeert dat hij zich meer openstelt voor mensen als hij hen
wat langer kent. Mensen zien hem dan anders, veel positiever.
Verder vertelt hij hoe moeilijk hij het vindt zich open te stellen
voor vreemden. De helper brengt het gesprek vervolgens terug op zijn
relatie met Jenny, in een pogen verband te leggen tussen Rob's
gedrag ten opzichte van derden en hoe hij met Jenny omgaat.
"Vertaal dat even terug naar jouw relatie met Jenny, ik denk dat
jij in die 5 of 6 jaar dat jij met haar samenleeft heel vaak de
angst gehad hebt dat je d'r kwijt raakte
'Nou, die heb ik elke dag gehad
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"Die heb je elke dag
'Jaa
"Maar je laat niet die angst zien, je laat niet die bezorgdheid
zien, je laat een stuk agressie zien, en je laat zien van
godverdommme, ik ben de baas, en ik bepaal. Met andere woorden,
'Ik ben niet de baas en ik bepaal niet
"Rob je doet niks anders, en dat is helemaal niet wat je bedoelt,
ik denk dat jij van nature helemaal niet zo bazig bent, ik denk
dat jij van nature ook helemaal niet zo agressief bent, ik denk
dat jij van nature helemaal niet de behoefte hebt om anderen jouw
wil op te leggen
'Dat doe ik toch ook niet?
"Ik denk dat je dat wel doet, alleen je bedoelt het niet
'Nee, maar ik doe het ook niet, ten tweede ben ik niet de baas en
punt drie ik beslis ook niet, als er iets is dan praat ik met
Jenny, en als ik iets niet wil dan eeh, dan hou ik er mee op,
aewoon, dat is toch niet de baas zijn?
Nou, je hebt er voorbeelden van gegeven, als zij andere dingen
wil als jij, dan zal er gebeuren wat jij wil
'Nou, dat ligt er maar net aan, .. op sommige punten
"En wat je er niet bij zegt, Rob, is van goh, Jenny, ik ben zo
bang, of goh Jenny, ik maak me zorgen, ik, dat zeg je er niet bij
'Eeh, dat zou helemaal niet gaan .. Ik bedoel ik heb vaak genoeg
geschreven dat ik er bang voor ben, ik heb het vaak genoeg gezegd
van blijf je wel bij me, ik krijg toch steeds het antwoord ja
natuurlijk, dat weet je toch, nou, ik kan d'r godverdomme niet
eens bellen
"Ja, dan wordt er een heel beroep gedaan op jouw vertrouwen
'Ja, dat vertrouwen heb ik ook wel, maar eeh, ik weet het niet,
gewoon, als ik d'r niet kan bellen dan is het gewoon paniek gewoon
... gisteren was ik ook eh, ik zat me eigen de tering te bellen.
De helper rondt dit derde gesprek af met de vraag aan Rob om in de
groep na te gaan wanneer mensen negatief op hem reageren en wanneer
positief. Zo zou hij duidelijkheid kunnen krijgen over wanneer hij
ongewild agressief overkomt en kunnen proberen die indruk weg te
nemen.
Na deze 3 gesprekken zijn er twee hoofdproblemen naar voren
gekomen. De eerste heeft betrekking op zijn verhouding met Jenny. De
dagelijkse angst haar te verliezen, het eicjenlijk wel iets willen
veranderen in hun relatie maar zelf niet weten hoe. Daarnaast, en er
mee samenhangend, de problemen in zijn omgang met mensen. Voor beide
problemen doet Rob pogingen oplossingen te zoeken.
In het vierde gesprek is Rob erg terughoudend. Hij heeft veel
nagedacht over hoe hij overkomt, hij vindt dat hij zich wat
rustiger, wat 'gewoner' moet opstellen. Hij komt tot de conclusie
dat z'n agressief overkomen wel meevalt in de groep.
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'Ik heb even wat gewoon gedaan ... effe een beetje gedimd
"Je hebt het es wat rustiger aan gedaan
'Dan ik gewoon ben, ja
"En wat was het effect daarvan?
'Gewoon
Wanneer hij zijn gemak houdt, rustig aan doet valt het allemaal wel
mee.
In het aanstaande weekendverlof wil Rob met Jenny gaan praten en
daarbij vooral goed luisteren naar wat zij wil: 'Dat is beter voor
mij, weet ik ook een beetje hoe het in elkaar zit'. De helper komt
terug op de vraag, gesteld in het tweede gesprek naar wat hij in de
relatie veranderd zou willen zien. Rob heeft hier over nagedacht,
maar wil er niet over praten: 'Ga ik nu niet over praten, wacht ik
tot ik terug ben, dan heb ik meteen alles uitgepraat'. Over zijn
angst haar te verliezen zegt hij nu dat hij die alleen heeft als hij
vastzit. Rob zegt weinig. Op vragen van de helper gaat hij zeer
summier in. Hij is overduidelijk meer bij het aanstaande gesprek
met Jenny in het weekendverlof dan bij het huidige.
In het
vijfde
gesprek
wordt
eerst
gesproken
over
het
weekendverlof dat Rob achter de rug heeft. Rob vertelt wat hij zoal
heeft gedaan, komt ook terug op het wantrouwen dat hij heeft ten
opzichte van het hulpverleningscontact van Jenny. Hij vertelt niets
over het gesprek dat hij met Jenny heeft gehad. De helper vraagt
daar tenslotte naar.
"Vindt je het een zinvol weekend geweest, je bent eerder gegaan
omdat je met een aantal vragen zat ... heb je antwoorden gekregen
op je vragen, is je idee veranderd?
'Ja, het blijft een beetje bij het gewone, zoals het loopt
"Het loopt een beetje gewoon zoals je verwacht had
'Ja ... d'r is niets veranderd of zo
Rob blijft hier erg summier over. Er valt niet goed uit te maken of
hij er tevreden over is dat alles blijft zoals het is. Hij wekt de
indruk zelf niet te weten wat hij er van moet vinden. Het is in elk
geval duidelijk dat hij er niets over kwijt wil tegen de helper.
De week daarop wordt Rob positief bevonden op een urinetest op
opiaten en er volgt een onmiddel ijke strafoverplaatsing naar een
andere instelling. Hij is hierover zeer verontwaardigd, hij heeft
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naar zijn zeggen in De Corridor niet gebruikt, alleen wat methadon
in het weekendverlof.

Naast nog

een incidenteel gesprek sterft zo

het contact een zachte dood, ook omdat Rob's ontslagdatum dicht was
genaderd.
De Ρi Na-schaal werd ontwikkeld teneinde extra informatie op te
leveren in het zelfonderzoek en een sterkere prikkel tot verandering
te geven. Voorts werd in paragraaf 4.2. e.v. aangegeven hoe met de
PiNa-schaal voor welbevinden belangrijke waardegebieden opgespoord
kunnen worden.
De hier gepresenteerde casus is een poging te
illustreren hoe de PiNa-schaal in de praktijk wordt gebruikt, welke
extra informatie de PiNa-gegevens opleveren en hoe met die
informatie belangrijke knelpunten in het systeem worden opgezocht.
Overzien wij het verloop van deze casus. Voorafgaand aan de
doorspreekgesprekken concludeerden helper en auteur dat er sprake
was van een opvallende PiNa-structuur: Rob lijkt zich vooral af te
zetten, te knokken tegen negatieve zaken, in plaats van zijn energie
te stoppen in positieve; daarnaast leek het nodig de relatie met
Jenny nader te onderzoeken en de affectieve beleving van het
afgekickt zijn te vergelijken met zijn visie op het clean worden van
Jenny. Het waarderingssysteem bevat een negatieve kern rond
heroïnegebruik en een positieve rond vrouw en kinderen.
In het verloop van de gesprekken zien we dat Rob de negatieve
PiNa-structuur al snel interpreteert als knokken tegen, je afzetten,
wat je wel moet doen, anders red je het niet. Hij realiseert zich
voorts dat hiermee samenhangt dat hij nogal snel een agressieve
indruk maakt op anderen maar blijft tweeslachtig over of hij nu wel
of niet hierin wil veranderen. Hij merkt dat als hij wel mòèt omgaan
met mensen dat het dan beter gaat. Hij is dan beter in staat 'te
dimmen' en zo met mensen in contact te komen. Over deze lijn in de
casus kan gezegd worden dat de aanwijzingen uit de PiNa-schaal tot
een verhelderend
gesprek en misschien
zelfs enigermate tot
gedragsverandering hebben geleid.
Het confronteren van Rob met het affectieve verschil tussen
gebieden 13 en 14, waarbij vraagtekens worden geplaats bij het clean
blijven van Rob lijkt gezien zijn reactie een schot in de roos. Rob
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wenst dit echter niet ter discussie te stellen, 'wat een ander er
van vindt interesseert me niet'. Gezien echter zijn strafoverplaatsing was een nadere bespreking van z'n clean willen blijven echter
zeker op zijn plaats geweest.
Komen we tenslotte op de relatie met zijn vrouw. Eerst na veel
trekken van de kant van de helper komt Rob hierover te spreken. Dan
blijkt al snel dat hier inderdaad meer problemen liggen dan in de
waardegebieden naar voren komt. Rob is bang haar te verliezen, een
dagelijkse angst, en gaat dat vooral tegen door haar onder de duim
te houden. Ook hier zien we weer eerder een verzet tegen negatieve
ervaringen dan een inzetten voor positieve. Hoewel hij zich in
tamelijk sterke taal uitlaat: 'als ze weg wil dan heeft ze pech
gehad', weigert hij toch de stelling dat hij de dienst uitmaakt. Na
het eerste gesprek blijft Jenny een terugkerend gespreksthema. Rob
komt zover dat hij samen met Jenny eens rustig wil praten, ook haar
gezichtspunt wil horen. Hij vraagt hiervoor vervroegd verlof aan,
maar wil na het gesprek niet meer kwijt dan dat alles bij het oude
blijft. Al met al lijkt de keuze om zijn relatie met Jenny nader te
onderzoeken een juiste. Over het nuttig effect ervan kan echter
weinig gezegd worden.
Het geheel overzien denk ik dat gesteld mag worden dat deze casus
laat zien hoe informatie uit de PiNa-schaal leidt tot verheldering
en verdieping van gespreksonderwerpen en voorts dat er aanwijzingen
zijn dat met behulp van die informatie belangrijke problemen in het
waarderingssysteem snel kunnen worden opgespoord. Of deze informatie
ook een sterkere prikkel tot verandering geeft, blijft onduidelijk.
Van Rob kan zeker worden gezegd dat hij sterk bezig is geweest met
proberen minder agressief over te komen en veel heeft nagedacht over
zijn relatie met Jenny. Of dit ook heeft geleid tot een
gedragsverandering valt binnen het bestek van dit onderzoek niet na
te gaan.
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5.2. Impressies.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal indrukken die in de
loop van dit onderzoek zijn ontstaan bij het bestuderen en bespreken
van zeer veel ZKM-dossiers. In de loop der jaren gaan bepaalde
steeds terugkerende thema's opvallen en dringt zich geleidelijk een
aantal bij vrijwel alle zelfonderzoeken terugkerende thema's op.
Het betreft hier impressies die ik (nog) niet kwantitatief kan
onderbouwen maar die mijns inziens belangrijk zijn. Zij verschaffen
de helper nadere informatie en kunnen richting geven aan verder
onderzoek.

5.2.1. De relatie met een vaste partner.
Het beeld dat hier oprijst, kan als volgt kort worden geschetst.
Veel jongens die geen vriendin hebben zouden dat bijzonder graag
willen (zie ook 5.2.4). Bij de meeste jongens die een vaste relatie
hebben is er echter zeer vaak sprake van problemen. Die betreffen
dan vaak de eigen vrijetijdsbesteding: men wil samenwonen of
getrouwd zijn, maar verder net zo leven als voorheen: vrijdags
stappen, op zaterdag vissen en op zondag voetballen. De vrouw wordt
dan doorgaans geacht thuis te zitten. Daarnaast is er vaak sprake
van jaloezie: men vindt snel dat de vrouw te veel aandacht heeft
voor andere mannen. Het lijkt er op alsof men niet geleerd heeft hoe
een vaste relatie aan te gaan, wat ervan te kunnen verwachten.
Wanneer men geen relatie heeft, wordt deze sterk geïdealiseerd en
dat wil dan nog wel eens tegenvallen. Vaak wordt zo'n verhouding
dan erg snel zeer conventioneel, met de geijkte rolverdeling, wat
dan de vrouw doorgaans niet bijster bevalt'. Daarbinnen lijkt er
nauwelijks sprake van een affectieve uitwisseling tussen de
partners. (Zie ook 5.2.2.) De man domineert door een stoere rol op
zich te nemen, de vrouw probeert vanuit een complementaire positie
binnen de gestelde grenzen dingen te doen waarvan ze weet dat ze hem
prikkelen, bijvoorbeeld flirten met anderen. Daardoor voelt ze zich
door anderen gewaardeerd, tast ze zijn dominantie aan en wordt
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vervolgens door zijn jaloezie duidelijk dat hij nog steeds van haar
houdt. Een en ander leidt dan eerder tot een verdere consolidering
en verharding van beide posities dan tot een nader naar elkaar
toegroeien. Kinderen nemen hier een wat merkwaardige positie in.
Het lijkt vaak alsof de man meer belang hecht aan de kinderen dan de
vrouw doet, maar dan wat betreft zijn gevoel nog wel wat waard te
zijn. De kinderen zijn belangrijk vooral vanuit een negatieve
motivatie: 'als dat ook nog misloopt (bijvoorbeeld onder toezicht
plaatsing) dan heb ik als man volstrekt gefaald'. Ze moeten niet aan
z'n kinderen komen. Ook hier is de mannnenrol conventioneel: zorgen
voor de materiële voorwaarden, geld, eten enzovoorts, zo af en toe
met ze spelen, en dat is het dan wel. Het zij nogmaals gezegd, het
lijkt er op alsof zowel man als vrouw niet geleerd hebben hoe met
elkaar om te gaan. Naar mijn idee ligt hier een belangrijke oorzaak
van veel problemen.

5.2.2. Heroïne.
Opvallend is dat gebieden die rechtstreeks gaan over heroïne vrijwel
altijd negatief beleefd worden. Alleen wanneer de persoon zich zou
beperken tot de flash zou een uiterst positief gebied ontstaan. Voor
het overige betreft het ambivalente tot zeer negatieve gebieden. Bij
afkicken gaat het dus niet om stoppen met iets prettigs, maar met
iets dat als zeer negatief wordt ervaren. Toch blijkt afkicken zeer
moeilijk te zijn. Ook zaken die rechtstreeks met het heroïnegebruik
samenhangen, zoals het hosselen, de scene, etcetera worden vrijwel
altijd negatief tot zeer negatief beleefd.
Datgene wat soms
positief wordt ervaren en soms sterk bindt aan de scene is het
kleine aantal vrienden daarbinnen. Wat eveneens bindt aan de scene
is het ontbreken van vrienden daarbuiten. Er lijkt zo een situatie
ontstaan van te moeten kiezen tussen twee kwaden. Men lijkt dan te
kiezen voor datgene waarvan men tenminste weet wat het is: een leven
met heroïne. Een groot deel van de jongens lijkt door heroïne (of
drankgebruik) te zijn blijven steken in hun zowel cognitieve als
affectieve ontwikkeling. Zoals gezegd is er vaak sprake van zeer
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conventionele, burgerlijke ideeën, die men eerder zou verwachten van
jongens die 15 jaar of jonger zijn. Ook gevoelsmatig is er sprake
van remmingen. Het resultaat is vaak dat men het moeilijk vindt met
anderen om te gaan. Dan is er snel sprake van bravouregedrag:
zichzelf overschreeuwen, proberen de ander onder de duim te houden.
Van agressie in de ware zin des woords kan hier eigenlijk niet
worden gesproken.

5.2.3. Afzetten.
In de loop der jaren hebben de waardegebieden naar aanleiding van de
ontlokker
groep-afzetten
een
andere
inhoud
gekegen.
Deze
verschuiving lijkt parallel te lopen aan de maatschappelijk
heersende vooroordelen. Zette men zich een aantal jaren geleden
vooral
af tegen
langharig werkschuw tuig, demonstranten en
dergelijke, tegenwoordig gaat het meer over punkers, Turken,
Surinamers, etcetera. Opvallend is dat het vaak gaat om wat
tegenwoordig wel maatschappelijke randgroeperingen worden genoemd.
Doorgaans zet men zich niet af tegen de maatschappelijke tegenpool,
bijvoorbeeld rijke mensen, maar tegen groepen waarvan zij vinden dat
ze nog slechter zijn dan zijzelf. Twee dingen zijn hier van belang:
het niet afzetten tegen de tegenpool en de samenhang met het
maatschappelijk vooroordeel.
Zich afzetten tegen een algemeen
veroordeelde groep lijkt het gevoel van eigenwaarde te verhogen. Dit
zou niet zo sterk nodig zijn wanneer het gevoel zelf ook veroordeeld
te zijn niet zo duidelijk aanwezig was. De lamme laat de blinde
struikelen. Men heeft een herkenbare, zichtbare groep nodig om zich
tegen af te zetten, een groep die nog wat erger is dan zijzelf. Men
kan zich niet afzetten tegen de tegenpool, omdat men daar
maatschappelijk geen weerklank voor vindt.
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5.2.4. De categorie GEBORGENHEID.
Bij vrijwel alle jongens is zoals gezegd een verlangen naar intiem
contact, waarmee niet persé seksuele omgang is bedoeld, sterk
aanwezig. Men voelt zich doorgaans betrekkelijk eenzaam en heeft
behoefte aan een contact waarbinnen men zich veilig en vertrouwd kan
voelen. Waar men zich kan ontspannen en de facade kan laten zakken,
waar men begrepen en geaccepteerd wordt. Soms vindt men dit bij
familie en vrienden, soms bij de eigen partner. Vaak blijft dit toch
echter ook een probleemterrein (zie ook 5.2.1).

5.2.5. Negatieve invloed.
Hierboven werd de opvallend brede range die de alfa bij de
Pi-dimensie inneemt, gesignaleerd. De Pi-dimensie vertoont eerder
schaalproblemen dan de andere dimensies. Dit verschijnsel dient naar
mijn mening echter psychologisch en niet schaaltechnisch verklaard
te worden. Het lijkt er namelijk op dat wanneer Pi de vorm aanneemt
van zich afzetten, zich verzetten, dat dan een of twee van de
gevoelens uitvallen, bijvoorbeeld eigenwaarde en geestdrift. Het
gevolg is een verlaging van de alfa. De overige gevoelens vormen dan
echter nog een consistent geheel. Het lijkt erop alsof er dan sprake
is van een soort naar binnen gerichte invloed. Men lijkt uit te
drukken het contact met derden te willen vermijden, zich in zichzelf
te willen opsluiten.
Nauw hieraan verwant is het al eerder
besproken verschijnsel van een hoge relatieve Pi die alleen voorkomt
bij negatieve gebieden. Dit verschijnsel geeft een mogelijk
verklaring voor het hardnekkig vasthouden van mensen aan negatieve
waardegebieden. Het zijn de enige waaraan men Pi kan ontlenen. Zo
kan dan een vicieuze cirkel ontstaan.
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6. SLOTOPMERKINGEN.

Het betoog van dit proefschrift bevat twee hoofdlijnen. De eerste
betreft de nadere ontwikkeling
en invulling van het metaniveau
binnen een tweerichtingstheorie zoals de waarderingstheorie. Er
wordt voor gepleit dat de manier van werken met de ZKM op
interactieniveau,
waarin
de
eigen
verantwoordelijkheid
en
deskundigheid van de cliënt centraal staan, wordt aangevuld met meer
inbreng van de psycholoog/helper vanuit het kennisbestand op
metaniveau. Meer in abstracto: binnen een tweerichtingstheorie
zouden interactieparadigma en experimenteel paradigma meer met
elkaar verzoend moeten worden. Een model werd daarvoor ontwikkeld
waarin het interactieniveau wordt opgevolgd door dossier- en
nevenonderzoek op het metaniveau. Het boven beschreven onderzoek kan
gezien worden als een invulling van dit model. Zo werd via
nevenonderzoek
de
PiNa-schaal
geconstrueerd,
vervolgens
op
interactieniveau geïntroduceerd en via dossieronderzoek geëvaTueerd
en bijgesteld (hoofdstuk 2). Voor het opsporen van voor welbevinden
belangrijke waardegebieden werd via nevenonderzoek een categorieënsysteem ontwikkeld dat vervolgens in dossieronderzoek werd
beproefd (hoofdstuk 3). De bevindingen kunnen vervolgens op
interactieniveau worden toegepast. Hoofdstuk 4 vervolgens bevat een
wisselwerking tussen dossieronderzoek
en nevenonderzoek: via
dossieronderzoek werden voor welbevinden relevante affectcategorieën
opgespoord, die vervolgens werden geïnterpreteerd in het licht van
de bevindingen uit een nevenonderzoek naar de samenhang tussen
tussen affectcategorieën en inhoudscategorieën. In hoofdstuk 5 wordt
vervolgens een voorbeeld gegeven van het gebruik van deze
bevindingen
en
(daarmee
samenhangend)
de
PiNa-schaal
op
interactieniveau. Het beschreven onderzoek kan dus gezien worden
als een voorbeeld van het werken met een dergelijk model. Deze
opvatting van de invulling van een tweerichtingstheorie is. zowel
geïnspireerd vanuit eisen van wetenschappelijkheid als vanuit
kenmerken van de persoonlijkheid als object van onderzoek. Daarnaast
is ze een poging de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen.
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Daarover kan wat dit onderzoek betreft gezegd worden dat in alle
fasen van het onderzoek er een nauwe samenwerking is geweest met het
maatschappelijk werk aan De Corridor. De vraagstellingen zijn samen
opgesteld en de bevindingen werden en worden in het zelfonderzoek
gebruikt. De in hoofdstuk 5 beschreven casus getuigt ook daar van.
Natuurlijk kan niet gesteld worden dat hiermee de kloof tussen
theorie en praktijk gedicht is.· Wel is op beperkte schaal een poging
daartoe ondernomen door het niemandsland tussen theorie en praktijk
te betreden. Binnen de gedachtengang van deze eerste hoofdlijn kan
dit onderzoek beschouwd worden als de illustratie van een
theoretisch model.
Als tweede hoofdlijn kan worden beschouwd de vraagstelling vanuit
De Corridor. Ik vat deze kort samen. De meeste jongens op De
Corridor gaan een contact aan met het maatschappelijk werk vanuit
een vaag gevoel van onbehagen. Door onder andere de korte duur van
de detentie komt een hulpverleningscontact doorgaans niet verder dan
het op een rijtje zetten en verhelderen van de problematiek. Daarom
werd de vraag gesteld naar een zodanige bewerking van de ZKM dat op
korte termijn meer resultaat geboekt kan worden. Vervolgens werd
gekozen voor een uitbreiding van de gevoelenslijst met andere
dimensies en voor de ontwikkeling van een systeem waarmee voor
welbevinden belangrijke waardegebieden opgespoord kunnen worden.
Gevonden werd dat die andere dimensies
informatie toevoegen
betreffende meer impliciete aspecten van waardegebieden; daarnaast
dat er aanwijzingen zijn dat bepaalde typen waardegebieden speciaal
blokkerend kunnen werken. Als belangrijke bevindingen in dit
onderzoek kunnen de volgende punten genoemd worden:
(1) Mensen die zich in het algemeen ongelukkig voelen beleven hun
leven als statisch en onbeheersbaar.
(2) Veelal proberen zij dan hun leven beheersbaar te maken door
tegenwicht of verzet te bieden. Het is dan waarschijnlijk dat
mensen vasthouden aan negatieve ervaringen omdat dat de enige
zijn waarin ze een gevoel van beheersing ervaren.
(3) Een dergelijk pogen het leven beheersbaar te maken kan leiden
tot een vicieuze cirkel die het karakter heeft van een
verergeringscyclus.
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De PiNa-schaal en deze bevindingen geven het maatschappelijk werk
aan De Corridor en de zei fonderzoeker een aantal extra gegevens in
handen en de mogelijkheid gerichter tot verandering te komen. In
zoverre mag gesteld worden dat dit onderzoek wat betreft de
vraagstelling van De Corridor als geslaagd mag worden beschouwd.
Daarbij dienen enige kanttekeningen gemaakt te worden omtrent de
beperkingen van dit onderzoek. Zoals gezegd wordt De Corridor
bewoond door mannelijke gedetineerden van 18 tot 23 jaar oud. Hun
opleidingsniveau is doorgaans laag en zij bevinden zich in een
onvrije situatie. Het grootste deel van het onderzoek heeft
betrekking op deze groep. Er zijn dan ook geen gegevens voorhanden
om de bevindingen te generaliseren voorbij deze groep. Een
uitzondering hierop vormt het onderzoek naar het inhoudsanalytisch
categorieënsysteem. Dit werd ook uitgevoerd buiten De Corridor en
zou een bredere relevantie kunnen hebben. In zijn algemeenheid zou
ik echter willen stellen dat het onderzoek moet worden beschouwd als
niet afgerond en niet generaliserend buiten de daadwerkelijk
onderzochte groepen. Het onderzoek is bedoeld als richtinggevend
voor nader onderzoek en vooral als illustratief voor hoe onderzoek
rond waarderingstheorie en ZKM, waarbij vastgehouden wordt aan het
tweerichtingsmodel, kan worden uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten echter deden bij mij ook twijfels rijzen
met betrekking tot het nuttig effect van deze studie.
Mijn
opvatting is dat het aangrijpingspunt wat betreft individuele
problemen ligt bij het individu. Deze moet zelf de drager zijn van
een veranderingsproces. Dit wil echter niet zeggen dat ik de mening
ben toegedaan dat materiële omstandigheden van secundair belang
zijn: materiële omstandigheden stellen grenzen aan de mogelijkheden
van het individu. Wat te denken bijvoorbeeld van de mogelijkheden
van de jonge gedetineerde die na zijn straftijd te hebben uitgezeten
moet terugkeren naar zeer slechte woonruimte zonder uitzicht op
werk? Het is heel goed mogelijk
hem inzicht te doen krijgen in
bijvoorbeeld zijn drankprobleem en hem vervolgens een plan tot
verandering te laten maken. In boven geschetste situatie wordt van
hem echter wel een erg sterk doorzettingsvermogen verwacht. Een
ander, nog wat concreter voorbeeld. Een heroinevers laafde komt tot
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de voor hem verrassende ontdekking dat de belangrijkste factor in
zijn junkgedrag niet zozeer betrekking heeft op verslaving aan de
stof, maar op z'n sociale omgeving. Het opgeven van de heroïne
betekent voor hem het opgeven van zijn vrienden en daarmee het
opgeven van zijn huisvesting (zie bijvoorbeeld Janssen e.a., 1980).
Hoe groot is de kans dat zijn voornemen af te kicken zal lukken?
Een bevinding is dat ongelukkige mensen een statische, niet
beheersbare wereld percipiëren, en dat deze perceptie moet worden
omgebogen naar een dynamische, beheersbare visie. Ik denk dat dit
ook wel mogelijk is, misschien zelfs binnen de hierboven gegeven
voorbeelden. Daarnaast echter dienen de materiële ondergrenzen voor
het individu niet uit het oog verloren te worden. Deze ondergrenzen
worden bepaald door politiek economische factoren. Het voldoet dan
ook niet aan het individu een voorstel te doen tot reconstructie
wanneer niet ook de politiek economische bereidheid bestaat
dergelijke reconstructies mogelijk te maken en te bevorderen. Mijns
inziens kan aan die bereidheid getwijfeld worden. Het lijkt er meer
op dat het beleid er op is gericht mensen minder greep te geven op
hun eigen
leven. Structuren en beslissingsprocedures worden
ondoorzichtiger. Het leven wordt als minder beheersbaar ervaren.
Het percentage jongeren dat momenteel van mening is dat zij
overbodig zijn, dat voor hen geen toekomst is weggelegd, dat zij
niet zelf hun leven kunnen inrichten is groot. Wat is het nuttig
effect van sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat op beleidsniveau
geen gehoor vindt?
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BIJLAGE 1: DE ZKM, EEN BESCHRIJVING.

Voor een beschrijving
in extenso van vorm en theoretische
achtergrond van de ZKM wordt verwezen naar Hermans (1974, 1976,
1981).
Hier zal worden volstaan met een uiterst
summiere
beschrijving, voornamelijk bedoeld om een aantal gebruikte begrippen
te omschrijven en in een kader te plaatsen.
Een gesprek aan de hand van de ZKM valt uiteen
labelconstructie, scoring en doorspreken.

in drie fasen:

Labelconstructie.
In een gesprek met een cliënt worden vragen gesteld [ontlokkers)
die
leiden tot bepaalde antwoorden:
labels, symboliseringen van
waardegebieden. Een waardegebied
is gedefinieerd als iets dat
iemand belangrijk vindt. De ontlokkers zijn bedoeld zowel spaarzaam
als uitputtend te zijn: een breed deel van iemands ervaringswereld
te bestrijken, tegelijkertijd zich beperkend tot de belangri-jkste
terreinen. De helper (degene die de persoon begeleidt in het werken
met de ZKM) legt de cliënt een ont lokker voor en via een proces van
toespitsen en uitdiepen komen helper en cliënt samen tot een
formulering van een waardegebied. Belangrijk
is dat in de
formulering de ervaring van de persoon 'gepakt' wordt, dat het label
spreekt. De helper moet de cliënt aanmoedigen hardop te denken en te
associëren en ook de gevoelswaarde van zijn ervaringen aan bod te
laten komen. Door goed te luisteren en dóór te vragen op wat de
cliënt zegt kan de helper samen met de cliënt steeds dichter bij de
essentie van wat de cliënt bedoelt komen.
Van tijd tot tijd
samenvatten en recapituleren door de helper biedt de cliënt de
gelegenheid de lijn van het gesprek vast te houden en eventueel bij
te sturen. De houding van de helper in deze fase is non-directief;
de ontlokker wordt eer-der gebruikt als hulpmiddel in het gesprek dan
als een vraag waarop een precies, kort, eenduidig antwoord gegeven
moet worden.
Door de helper
worden tenslotte twee labels
toegevoegd:
algemeen ervaren,
"hoe voel ik me in het algemeen
gezien" en ideaal ervaren "hoe zou ik me graag willen voelen".
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Scoring.
De waardegebieden
worden door de
cliënt gescoord op een
standaardlijst van 24 gevoelens. Twaalf zijn voor de meeste mensen
positief, twaalf voor de meesten negatief. De persoon geeft bij elk
waardegebied aan de mate waarin de diverse gevoelens ervaren worden
bij het waardegebied. Dit resulteert in de zogenoemde
affectmatrix:
een matrix van waardegebieden bij gevoelens. In een cel van deze
matrix vindt men door de persoon aangegeven de mate waarin een
gevoel bij een bepaald waardegebied wordt ervaren. Door de helper
worden op deze gegevens onder andere de volgende indices berekend.
P: de somscore van de positieve gevoelens bij een waardegebied.
N: de somscore van de negatieve gevoelens bij een waardegebied.
B=P+N: de totale score op de gevoelens bij een waardegebied.
Voorts worden correlaties tussen de waardegebieden berekend teneinde
overeenkomsten en verschillen tussen de gebieden te kunnen
vaststellen.
De resulterende groep waardegebieden met gevoelsscores en waarden
van de indices wordt het waarderingssysteem
van een persoon
genoemd.
Doorspreken.
In het doorspreken met de cliënt van zijn waarderingssysteem worden
zowel de inhoud als de getalsmatige kenmerken van de waardegebieden
besproken. Evenals in de labelconstructie wordt het gespreksonderwerp door cliënt en helper samen bepaald. Daar de ZKM erg veel
informatie op kan leveren is het van belang dat de helper enige
structuur aanbrengt in het materiaal. Zo kan bijvoorbeeld begonnen
worden met het bespreken van de hiërarchie van waardegebieden op de
somscore P, vervolgens de hiërarchie op de somscore N. De helper kan
vragen of de cliënt ergens speciaal in is geïnteresseerd, hij kan
hooofdlijnen aangeven, wijzen op in de waardegebieden terugkerende
thema's, op overeenkomsten tussen waardegebieden. De betekenis van
meer technische zaken als somscores en correlaties worden zo
transparant mogelijk gemaakt, zodat de cliënt deze gegevens zelf op
waarde kan schatten. De helper dient in deze fase de cliënt in staat
te stellen zelf zijn conclusies te trekken uit het onderzoek.
Hierbij dienen interpretaties van de helper hypotheses te zijn
waarbij het aan de cliënt is deze hypotheses op hun merites te
bekijken.
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Het totaal, labelconstructie, scoring en doorspreken wordt
'zelfonderzoek'
genoemd. Essentieel hierbij is de notie van
veranderlijkheid van de menselijke persoonlijkheid. De persoonlijkheid wordt opgevat als een proces, een zelfonderzoek geeft een
momentopname (met een zekere duur) van dit proces. Idealiter wordt
een zelfonderzoek dan ook een of meerdere malen herhaald.
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BIJLAGE 2: CONTROLE VOOR AGGREGATIEPROBLEMEN.

Voor een inspectie van de mate waarin het aggregeren de analyses uit
paragraaf 2.4.2. beïnvloed kan hebben werd een additionele analyse
uitgevoerd. In de analyse werd de datamatrix opgesplitst in 6
ongeveer even grote delen, met per deel zo weinig mogelijk
waarnemingen van een persoon. Dezelfde analyses als vermeld in
paragraaf 2.4.2. werden voor alle 6 delen herhaald. Alle 6 delen
voldoen aan het eerste criterium en grotendeels aan het tweede. De
resultaten gelijken sterk op de in paragraaf 2.4.2. gerapporteerde.
In tabel 40 staan de mediane alfacoëfficiënten en intercorrelaties
tussen de dimensies vermeld.
Tabel

40.

Mediane intercorrelaties en alfacoëfficiënten.

Pi
Nn
Na
alfa

Pn

Pi

Nn

.58
-.51
-.49

-.44
-.25

.67

.85

.80

.79

Na

.81

Daar de analyses waarin de personen zoveel mogelijk zijn gescheiden
duidelijk met elkaar en met het totaal overeenkomen mag aangenomen
worden dat het aggregeren geen belangrijke invloed heeft gehad op de
totaaluitkomsten. De lezer wordt er overigens op gewezen dat in
paragraaf 4.1. het aggregatieprobleem op een nog andere wijze wordt
benaderd.
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BIJLAGE 3: TABELLEN EN FIGUREN.
Tabel 26.
Waardegebieden van Marja.
—
тэ

+•

Oí

о

>с
1

Ie zelfonderzoek

2e zelfonderzoek

Ik heb tot voor kort vanuit mijn fantasie
wereld geleefd, daar ontleende ik mijn
persoonlijkheid aan.
Ik vind mensen aardig.
Ik voel me verwant met Him en Henk.

Mijn relatie met F H t s .
Ik kan ervan genieten als ik In m'n eentje
op m'n flat ben en me fijn voel.
Ik vind mensen aardig.
Ik heb vaak het gevoel samen met F n t s een
eenheid te vormen.
Ik voel me verwant met Wim en Henk.

Mijn relatie met F n t s .
Secretaressewerk, weinig eigen initiatief.

+

-α
о

С
-M
φ

о

с—

S.5

OJ

>

1

Ik heb 't gevoel dat ik iets essentieels
Ik heb 't gevoel dat Ik iets essentieels
ben misgelopen door mijn astmabehandeling ben misgelopen.
die Ik van mijn ouders kreeg toen ik 2 was. Ik voel me niet vrij in mijn relatie met
Him.
Bril en wratten hebben me de kans tot
groei van eigenwaarde ontnomen
Ik heb het gevoel dat ik m e t veel voor
Thuis werd alle vorm van contact meteen
mijn ouders betekend heb.
gedempt, we moesten stil zijn.
Ik was zo bang dat ik alle vier de deuren
van mijn slaapkamer In de gaten hield.
Ik was bang van mijn ouders; ik dacht dat
ze mijn eigen ouders niet waren.
Als ik nu in de spiegel kijk dan klopt
dat m e t met 't beeld dat ik van mezelf
heb.
Ik pak niks aan; ik kan me m e t concen
treren, 1k kan me nergens toe zetten
(studie of iets dergelijks).
Het valt me tegen dat 't toekomstbeeld
dat ik IJ jaar geleden met F n t s had over
de duur van onze relatie, nu is ingestort
Het gemis aan vrienden.
Of ik bang ben voor mensen.
Hullen met de bloemen in de herfst om het
heengaan van het licht. Kun je me nog een
keer 'n sprookje vertellen.
Ik heb 't gevoel als dochter gefaald te
hebben.
Samen met F n t s zomaar dingetjes doen,
daar kan ik van genieten.

-о
О)

о

>с

•M

+

Ol

>

+>

, Denken
•о
01
С

•—

01 с
СП .-

over mezelf.

+ Jeugd en Jongeren cotmiissiewerk.

о

1

Ik ga op m'n gevoel af en m e t op het ge
voel dat ik zou willen hebben.
Ik ga dingen ondernemen, die ik eerst m e t
voor mogelijk had gehouden (rit met de
auto, praten met andere mensen .
Ik heb 't gevoel, dat 't nu we mogelijk
is om vrienden te maken
Ik heb me nu de volgende prioriteiten ge
steld: onafhankelijkheid en zelfvertrouwen
Ik ga me weer met politiek bezighouden en
m'n creativiteit ontplooien.
Samen met F n t s zomaar dingetjes doen,
daar kan ik van genieten.
Denken over mijn eigen groei.
Jeugd en Jongeren cornilssiewerk.

Het bedplassen.
Secretaressewerk: 'n beetje doods, weinig
eigen initiatief.
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Ik vind 't moeilijk om beslissingen te ne
men, maar ervaar dat 't me af en toe wel
lukt.

Figuur 1.
Het verloop van de variabelen over vier zelfonderzoeken en een
tussenonderzoek.
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Figuur 2.
Het verloop van 2 categorieën over vier zelfonderzoeken en
een tussenonderzoek.
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Tabel 39.
Waarderingssysteem en indices van Rob.

Ρ N Pi-Pn Na-Nn
1. Jenny (zijn vrouw) en de kinderen zijn de hele 50 36
0
-14

dag in mijn gedachten.
Ik denk er wel eens aan om weer te gaan boksen.
Ik heb mijn hele jeugd op straat doorgebracht.
Ik heb mijn ouders altijd gerespecteerd.
Door mijn eigenwijsheid op mijn 16e met dope
begonnen.
6. Ik heb van alles gedaan om aan geld te komen
voor dope, maar niet dat hele schofterige.
7. Ik heb van alles geprobeerd om Jenny van de
dope af te houden, maar op het laatst zag ik
het niet meer zitten.
8. Toen S. (zijn zoon) verslaafd geboren werd ben
ik heel sterk gaan nadenken.
9. Na die overdosis is mijn geheugen minder
geworden.
10. Sinds ik aan de dope ben heb ik geen echte
vrienden.
11. In de bajes moet je altijd voor jezelf knokken,
anders ga je er onderdoor.
12. Ik ben nu 4 maanden clean. Ik voel mijn oude
leven weer.
13. Vooral voor mijn kinderen wil ik clean blij
ven. Ik wil niet dat ze zo'n leven krijgen als
ik heb gehad.
14. Jenny zal clean moeten worden, of ze wil of
niet.
15. Voor de toekomst is het heel belangrijk dat
Jenny methadon krijgt.
16. Ik hou van muziek als het een goeie inhoud
heeft.
17. Werken en sporten met de groep.
18. Bezig zijn met mijn kinderen.
19. Jenny en ik doen alles samen.
20. Ik erger me aan de uitlatingen van een jongen
bij ons uit de groep.
21. Vechten is het enige wat ik kan. Zowel in po
sitieve als in negatieve zin.
22. Verkrachters en mensen die oude dametjes be
roven vind ik gewoon gestoord.
23. Jenny.
24. Ik voel me lekker bij mijn familie.
25. Alles draait om geld.
26. Algemeen.
27. Ideaal.
2.
3.
4.
5.

157

41
42
46
21

48
51
32
59

+15
+4
-4
+17

+8
-1
-14
-1

35 56

+15

+4

28 51

+4

-9

23 52

+11

-1

20 55

+8

-1

15 35

+5

-7

39 47

+13

+13

51

3

+1

+3

48

13

+4

-1

40 24

+8

+8

49

33

+7

+11

47

17

-3

-5

44
53
53
24

19
0
3
44

+8
-7
-7
+20

-3
0
0
+16

39 36

+7

+19

16 55

+16

+5

55
51
44
43
51

-5
+1
+8
+9
-9

-4
-3
-4
-3
+5

4
3
18
31
5

SUMMARY
This study is focused on the valuation theory and the method of
self-confrontation as applied in a penitentiary institution. The
goal of the study is a reconstruction of this method in such a way
that in a short period of time more results can be obtained. For
that purpose the affect scale used in the method of self-confrontation is elaborated. Furthermore, a method of identifying value
areas with relevance to well-being is developed.
In chapter 1 the gap between theory and practice is signalled. A
cyclic research procedure is developed based on an analysis of the
nature of research in a two-way theory. This procedure is an attempt
to bring theory and practice closer together and to reconcile the
experimental and interactional paradigms. Moreover, recent developments within the valuation theory are discussed. The questions
posed by the social workers of the penitentiary institution are
discussed, elaborated and implemented in a research strategy.
In chapter 2 research leading to the construction of an affect
scale is presented. This affect scale containing the dimensions
positive-negative, control and (negative) tension is evaluated
psychometrically and clinically.
Chapter 3 describes the development of a system of categories to
be used for content analysis of value areas. This system employs
attribution theory. It is tested in 3 studies. In these studies the
main question is whether there is a relationship between types of
value areas and well-being. The principal finding is that
especially two types of value areas are of importance. In the case
of a negative well-being, those value areas are typical which
describe a state of things, express no control, and are experienced
negatively. Value areas which describe an activity, express control,
and are experienced positively are typical of positive well-being.
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In chapter 4 the two lines: affect scale development and content
analysis are connected. I t is concluded that the two approaches lead
to different kinds of information and can be used in conjunction.
Analogous to the studies on the relationship between the content of
value areas and well-being, a study on the relationship between the
affect structures of value areas and well-being is reported. Six
types of affect structures with relevance to well-being are
presented and dicussed.
Chapter 5 contains a case history to i l l u s t r a t e the method
presented. The central theme in this case history is heroTne
addiction, combined with a defensive - at times aggressive attitude. In this case a number of sessions with the method of
self-confrontation are presented verbatim.
In chapter 6 important results are summarized:
(1) People with a negative well-being experience their lives as
static and uncontrollable.
(2) Often they t r y to make their lives controllable by offering
resistance. I t is l i k e l y that people cling to negative
experiences because these are the only ones in which they have
an experience of control.
(3) This manner of trying to make l i f e controllable can lead to a
vicious circle with the characteristics of an exacerbation
cycle.
Finally a number of c r i t i c a l remarks is made.
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Stellingen,
behorende bij het proefschrift van K. van Assen:
"Zelfwaardering en verzet".

1. Aan een tweerichtingstheorie dienen op metaniveau dezelfde eisen te
worden gesteld als aan elke andere sociaal-wetenschappelijke theorie. (dit proefschrift)
2. Mensen die zich in het algemeen ongelukkig voelen, beschrijven hun
leven als statisch en onbeheersbaar, (dit proefschrift)
3. Mensen kunnen vasthouden aan negatief beleefde ervaringen, omdat
zij alleen in die ervaringen een gevoel van beheersing over hun leven ervaren, (dit proefschrift)
4. Veel problemen van jongeren zouden veroorzaakt kunnen worden doordat zij niet leren hoe een vaste relatie aan te gaan en wat van
een relatie te mogen verwachten, (dit proefschrift)
5. De frequentie waarmee mensen na een detentieperiode van enkele
maanden, min of meer clean, in het weekendverlof een shot zetten is
een indicatie voor de vergeefsheid van de roep tot verplicht afkicken.
6. De veel geopperde gedachte dat de methode van zelfkonfrontatie alleen te hanteren is bij zogenaamde Yavis-cliënten kan vanuit jarenlange ervaring met deze werkwijze in diverse gevangenissen
krachtig worden bestreden.
7. De in de reductionistische psychologie wel gehanteerde stelling
"Het heeft geen zin een landkaart te maken die zo groot is als de
wereld" is in z'n algemeenheid onjuist. Voor het voorbereiden van
acties op vijandelijk terrein maakt men vaak een zo exact mogelijke
nabootsing van dit terrein; alvorens de maan te betreden creëert
men een maanlandschap op aarde.
8. Gebruik maken van de uitdrukking "Ik heb het gevoel dat...", terwijl men bedoelt "Ik ben van mening dat...", heeft als voordeel
dat men zijn meningen niet behoeft te beargumenteren en als nadeel
dat gevoelsuitingen worden gedevalueerd.
9. Wetenschappelijk een goede methode en toepasbaar door elke persoonsgerichte sociaalwetenschapper: individuele casuïstiek. Hoezeer
ook langdurig ondergewaardeerd, gevalsbeschrijving is effectief.
10. Het geheel is minder dan de som der delen: de barsten ontbreken.
11. Gelet op het effect dat de homecomputer heeft op relaties tussen
mensen zou hij beter "broken homecomputer" genoemd kunnen worden.
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