
Alliantiemonitor 
Vergelijk tussen de domeinen. Uitgangspunt is domein reclassering. In rood de wijzigingen t.o.v. het domein reclassering.

Reclassering Cliënten

1. Mijn reclasseringswerker legt altijd duidelijk uit wat hij/zij van mij verwacht 

2. Mijn reclasseringswerker en ik hebben samen bepaald aan welke doelen ik werk tijdens het toezicht

3. We bespreken altijd duidelijk wat ik voor de volgende keer moet doen

4. Mijn reclasseringswerker vertrouwt erop dat ik open en eerlijk ben tegenover hem/haar

5. Mijn reclasseringswerker denkt dat ik belangrijke zaken niet aan hem/haar vertel

6. Ik durf open en eerlijk te zijn tegenover mijn reclasseringswerker 

7. Ik merk dat mijn reclasseringswerker me mag 

8. Ik voel dat mijn reclasseringswerker echt naar me luistert 

9. Ik vind het moeilijk om me aan de voorwaarden te houden 

10. Mijn reclasseringswerker is enthousiast en optimistisch in de contacten met mij

11. Hij / zij corrigeert me stevig als ik me niet aan de afspraken houd

12. Mijn reclasseringswerker en ik zijn het eens over wat we willen bereiken met het toezicht

13. Tijdens onze gesprekken ga ik veel tegen mijn reclasseringswerker in

14. Mijn reclasseringswerker respecteert mij, zelfs als ik iets doe wat hij/zij niet goed vindt

15. Ik stel de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn

16. Ik durf de dingen die mij bezighouden te bespreken met mijn reclasseringswerker

17. Na de gesprekken vergeet ik snel waarover we hebben gepraat

18. Mijn reclasseringswerker vertrouwt mij

19. Mijn reclasseringswerker en ik zijn het eens over wat er moet veranderen bij mij.

Reclassering Professionals

1. Ik ben altijd duidelijk tegenover deze cliënt over wat ik van hem/haar verwacht

2. Mijn cliënt en ik hebben samen bepaald aan welke doelen hij/zij werkt tijdens het toezicht

3. Ik bespreek met deze cliënt altijd duidelijk wat er voor de volgende keer moet gebeuren

4. Ik vertrouw erop dat hij/zij open en eerlijk tegen mij is 

5. Hij/zij houdt bepaalde zaken voor zich en wil hierover niets vertellen

6. Hij/zij lijkt zich veilig genoeg  te voelen om open en eerlijk te zijn tegenover mij

7. Ik denk dat mijn cliënt me mag

8. Ik probeer echt goed te luisteren naar mijn cliënt



9. Het zal voor deze cliënt moeilijk worden om zich aan de voorwaarden te houden

10. Ik ben enthousiast en optimistisch in mijn contacten met deze cliënt

11. Als deze cliënt zich niet aan de afspraken houdt dan corrigeer ik hem stevig om herhaling te voorkomen 

12. Mijn cliënt en ik zijn het eens over de doelen waaraan we werken in het toezicht

13. Mijn cliënt gaat veel tegen me in tijdens onze gesprekken

14. Mijn cliënt voelt zich door mij gerespecteerd, ook als hij/zij iets doet wat ik niet goedkeur

15. Mijn cliënt stelt de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn

16. Deze cliënt voelt zich vrij om de dingen die hem/haar bezig houden te bespreken

17. Ik denk dat deze cliënt snel na ons gesprek alweer is vergeten waarover we hebben gepraat

18. Ik weet dat ik hem/haar kan vertrouwen

19. Mijn cliënt en ik zijn het er over eens wat er moet veranderen bij mijn cliënt.

Jeugd Cliënten

1. Mijn SAVE -medewerker legt altijd  duidelijk uit wat hij/zij van mij verwacht 

2. Mijn SAVE-medewerker en ik hebben de doelen waaraan ik wil of moet werken samen besproken

3. We bespreken altijd duidelijk wat ik voor de volgende afspraak moet doen 

6. Ik durf open en eerlijk te zijn tegenover mijn SAVE-medewerker   

5. Mijn SAVE-medewerker denkt dat ik belangrijke zaken niet aan hem/haar vertel

4. Mijn SAVE-medewerker vertrouwt erop dat ik open en eerlijk ben tegenover hem/haar

7. Ik merk dat mijn SAVE-medewerker me mag  

8. Ik merk dat mijn SAVE-medewerker echt naar me luistert 

9. Ik vind het moeilijk om me aan de regels en afspraken te houden

10. Mijn SAVE-medewerker is enthousiast  en optimistisch in de contacten met mij

11. Mijn SAVE-medewerker  spreekt me er op aan als ik me niet aan de afspraken houd.

12. Mijn SAVE-medewerker en ik zijn het eens over wat er bereikt moet worden met de SAVE-begeleiding 

13. Tijdens onze gesprekken ga ik veel tegen mijn SAVE-medewerker in

14. Mijn SAVE-medewerker respecteert mij, zelfs als ik iets doe wat hij/zij niet goed vindt.

15. Ik zeg dat het goed gaat, ook als dat niet zo is.

16. Ik durf de dingen die mij bezighouden te bespreken met mijn SAVE-medewerker

17. Na de gesprekken vergeet ik snel waarover we hebben gepraat

18. Mijn SAVE-medewerker vertrouwt mij

19. Mijn SAVE-medewerker en ik zijn het eens over wat er moet veranderen om de SAVE-begeleiding af te kunnen sluiten.



Jeugd Professionals

1. Ik ben altijd duidelijk tegenover deze cliënt over wat ik van hem/haar verwacht

2. Mijn cliënt en ik hebben de doelen waaraan hij wil of moet werken samen besproken 

3. Ik bespreek met deze cliënt altijd duidelijk wat hij/zij voor de volgende afspraak moet doen.

16. Deze cliënt voelt zich vrij om de dingen die hem/haar bezighouden te bespreken

5. Hij/zij houdt bepaalde zaken voor zich en wil hierover niets vertellen

4. Ik vertrouw erop dat hij/zij open en eerlijk tegen mij is 

7. Ik denk dat mijn cliënt me mag

8. Ik probeer echt goed te luisteren naar mijn cliënt

9. Het zal voor deze cliënt moeilijk worden om zich aan de regels en afspraken te houden

10. Ik ben enthousiast en optimistisch in mijn contacten met deze cliënt

11. Als deze cliënt zich niet aan de afspraken houdt dan spreek ik hem erop aan om herhaling te voorkomen 

12. Mijn cliënt en ik zijn het eens over de doelen die bereikt moeten worden met de Save-begeleiding

13. Mijn cliënt gaat veel tegen me in tijdens onze gesprekken

14. Mijn cliënt voelt zich door mij gerespecteerd, ook als hij/zij iets doet wat ik niet goedkeur

15. Mijn cliënt stelt de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn

6. Hij/zij lijkt zich veilig genoeg te voelen om open en eerlijk te zijn tegenover mij 

17. Ik denk dat deze cliënt snel na ons gesprek alweer is vergeten waarover we hebben gepraat

18. Ik weet dat ik hem/haar kan vertrouwen

19. Mijn cliënt en ik zijn het er over eens wat er moet veranderen bij mijn cliënt om de Save-begeleiding af te ronden.

Maatschappelijke Opvang Cliënten

1. Mijn begeleider legt altijd duidelijk uit wat hij/zij van mij verwacht

2. Mijn  begeleider en ik hebben samen bepaald aan welke doelen ik werk tijdens mijn traject

3. We bespreken altijd duidelijk wat ik voor de volgende keer moet doen

4. Mijn  begeleider vertrouwt erop dat ik open en eerlijk ben tegenover hem/haar

5. Mijn  begeleider denkt dat er belangrijke zaken zijn die ik niet aan hem/haar vertel

6. Ik durf open en eerlijk te zijn tegenover mijn  begeleider

Mijn  begeleider zal het zeker met me bespreken als hij denkt dat ik de fout in dreig te gaan

7. Ik merk dat mijn  begeleider me mag

Mijn  begeleider maakt zich zorgen als ik weer terug val 

8. Ik voel dat mijn begeleider echt naar me luistert

9. Ik vind het moeilijk om me aan de afspraken, regels en verplichtingen te houden



10. Mijn  begeleider is positief en vol vertrouwen in de contacten met mij

11. Hij/zij corrigeert me stevig als ik me niet aan de afspraken, regels en verplichtingen houd

12. Mijn  begeleider en ik zijn het eens over wat we willen bereiken met het traject

13. Tijdens onze gesprekken ga ik vaak tegen mijn  begeleider in

14. Mijn  begeleider respecteert mij, zelfs als ik iets doe wat hij/zij niet goed vindt

15.  Ik stel de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn

16. Ik durf de dingen die mij bezighouden te bespreken met mijn  begeleider

17. Na de gesprekken vergeet ik snel waarover we hebben gepraat

18. Mijn  begeleider vertrouwt mij

Ik weet precies welke gevolgen het heeft als ik me niet aan afspraken houd

De trajectregisseur en mijn begeleider hebben bepaald wat ik moet bereiken tijdens het traject, zonder mijn inbreng

Maatschappelijke Opvang Professionals

1. Ik ben altijd duidelijk tegenover deze cliënt over wat ik van hem/haar verwacht

2. Mijn cliënt en ik hebben samen bepaald aan welke doelen hij/zij werkt tijdens het traject

3. Ik bespreek met deze cliënt altijd duidelijk wat de cliënt voor de volgende keer moet oppakken

4. Ik vertrouw erop dat hij/zij open en eerlijk tegen mij is

5. Hij/zij houdt bepaalde zaken voor zich en wil hierover niets vertellen

16. Deze cliënt voelt zich vrij om de dingen die hem/haar bezighouden te bespreken

Ik durf met deze cliënt zonder meer signalen te bespreken als hij de fout in dreigt te gaan.

7.  Ik denk dat mijn cliënt me mag.

Ik loop te piekeren over het risico als deze cliënt weer terug zal vallen

8. Ik probeer echt goed te luisteren naar mijn cliënt

9. Het zal voor deze cliënt moeilijk worden om zich aan de afspraken, regels en verplichtingen te houden

10. Ik ben enthousiast en optimistisch in mijn contacten met deze cliënt

11. Als deze cliënt zich niet aan de afspraken, regels en verplichtingen houdt dan corrigeer ik hem duidelijk om herhaling te voorkomen

12. Mijn cliënt en ik zijn het eens over de doelen waaraan we werken in het traject

13. Mijn cliënt gaat vaak tegen me in tijdens onze gesprekken

14. Mijn cliënt voelt zich door mij gerespecteerd, ook als hij/zij iets doet wat ik niet goed vind

15. Mijn cliënt stelt de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn

6.  Hij/zij lijkt zich veilig genoeg te voelen om te vertellen wat hem bezig houdt

17. Ik denk dat deze cliënt alweer snel na ons gesprek is vergeten waarover we hebben gepraat

18. Ik weet dat ik hem/haar kan vertrouwen



Mijn cliënt begrijpt precies welke gevolgen het heeft als hij zich niet aan afspraken, regels en verplichtingen houdt.

De doelen van het traject zijn helemaal door de trajectregisseur en mijzelf bepaald.

Schulden Cliënten

1.     Mijn schuldhulpverlener legt altijd duidelijk uit wat hij of zij van mij verwacht

2.     Mijn schuldhulpverlener en ik hebben samen het plan van aanpak opgesteld waaraan ik werk tijdens het schuldhulptraject

3.     We bespreken altijd duidelijk wat ik voor de volgende keer moet doen

4.     Mijn schuldhulpverlener vertrouwt erop dat ik open en eerlijk ben tegenover hem of haar

5.     Mijn schuldhulpverlener denkt dat ik belangrijke zaken niet aan hem of haar vertel

6.     Ik durf open en eerlijk te zijn tegenover mijn schuldhulpverlener

Mijn schuldhulpverlener zal het met me bespreken als hij denkt dat het schuldhulptraject in gevaar komt

7.  Ik merk dat mijn schuldhulpverlener mij mag

Mijn schuldhulpverlener maakt zich zorgen over het feit dat het schuldhulptraject in gevaar dreigt te komen

8.  Ik voel dat mijn schuldhulpverlener (echt) naar me luistert

9. Ik vind het moeilijk om me aan de voorwaarden van de schuldhulpverlening te houden

10. Mijn schuldhulpverlener is enthousiast en optimistisch in de contacten met mij

11. Mijn schuldhulpverlener confronteert me als ik me niet aan de afspraken houd

12. Mijn schuldhulpverlener en ik zijn het met elkaar eens over wat we willen bereiken met het schuldhulptraject

13. Tijdens onze gesprekken ga ik veel tegen mijn schuldhulpverlener in

14. Mijn schuldhulpverlener respecteert mij, zelfs als ik iets doe wat hij of zij niet goed vindt

15. Ik stel de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn

16. Ik durf de dingen die mij bezighouden te bespreken met mijn schuldhulpverlener

17. Na de gesprekken vergeet ik snel waarover we hebben gepraat

18. Mijn schuldhulpverlener vertrouwt mij

 Ik weet precies welke gevolgen het heeft als ik me niet aan afspraken houd

De schuldhulpverlening heeft zelf bepaald wat ik moet bereiken tijdens het schuldhulptraject

Schulden professionals

1.     Ik ben altijd duidelijk tegenover mijn cliënt over wat ik van hem of haar verwacht

2.     Mijn cliënt en ik hebben samen bepaald aan welke doelen hij of zij werkt tijdens het schuldhulptraject

3.     Ik bespreek met mijn cliënt altijd duidelijk wat er voor de volgende keer moet gebeuren

4.     Ik vertrouw erop dat mijn cliënt open en eerlijk tegen mij is

5.     Mijn cliënt houdt bepaalde zaken voor zich en wil hierover niets vertellen



6.     Mijn cliënt lijkt zich veilig genoeg te voelen om open en eerlijk te zijn tegenover mij

Ik durf het met mijn cliënt te bespreken als zijn of haar schuldhulptraject in gevaar komt

7. Ik merk dat mijn cliënt mij mag

Ik maak me zorgen over het risico dat deze cliënt zijn of haar schuldhulptraject in gevaar brengt

8. Ik luister naar mijn cliënt

9. Het zal voor mijn cliënt moeilijk worden om zich aan de voorwaarden te houden

10. Ik ben enthousiast en optimistisch in mijn contacten met mijn cliënt

11. Als mijn cliënt zich niet aan de afspraken houdt confronteer ik hem om herhaling te voorkomen

12. Mijn cliënt en ik zijn het eens over wat we willen bereiken met het schuldhulptraject

13. Mijn cliënt gaat veel tegen me in tijdens onze gesprekken

14. Mijn cliënt voelt zich door mij gerespecteerd ook als hij of zij iets doet wat ik afkeur

15. Mijn cliënt stelt de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn

16. Deze cliënt voelt zich vrij om de dingen die hem of haar bezighouden te bespreken

17. Ik denk dat deze cliënt snel na ons gesprek alweer is vergeten waarover we hebben gepraat

18. Ik weet dat ik mijn cliënt kan vertrouwen

Mijn cliënt begrijpt precies welke gevolgen het heeft als hij of zij zich niet aan afspraken houdt

De doelen van het schuldhulptraject zijn helemaal door de schuldhulpverlening bepaald

België Cliënten

1.     Mijn justitieassistent legt altijd duidelijk uit wat er van mij verwacht wordt.

2.     Mijn justitieassistent en ik hebben samen bepaald aan welke doelen ik werk tijdens mijn probatieperiode.

3.     Mijn justitieassistent en ik bespreken altijd duidelijk wat ik voor het volgende gesprek moet doen.

6. Ik durf open en eerlijk te zijn tegenover mijn justitieassistent.

5. Mijn justitieassistent denkt dat ik belangrijke zaken niet aan haar/hem vertel.

4. Mijn justitieassistent vertrouwt erop dat ik altijd open en eerlijk ben tegenover haar/hem.

7. Ik merk dat mijn justitieassistent mij waardeert.

8. Ik vind dat mijn justitieassisent echt naar mij luistert.

9. Ik vind het moeilijk om mij aan de opgelegde voorwaarden te houden.

10. Mijn justitieassistent is enthousiast en optimistisch in de contacten met mij.

11. Mijn justitieassistent spreekt me erop aan als ik me niet aan de afspraken houd.

12. Mijn justitieassistent en ik zijn het eens over de doelen die we willen bereiken tijdens mijn probatieperiode.

13. Tijdens onze gesprekken ga ik veel tegen mijn justitieassistent in.

14. Mijn justitieassistent respecteert mij, zelfs als ik iets doe wat zij/hij niet goed vindt.



15. Ik zeg tegen mijn justitieassistent dat het goed gaat, ook als dat niet zo is.

16. Ik durf de dingen die mij bezighouden te bespreken met mijn justitieassistent.

17. Na de gesprekken met mijn justitieassistent vergeet ik snel waarover we hebben gepraat.

18. Mijn justitieassistent vertrouwt mij.

19. Mijn justitieassistent en ik zijn het eens over wat er bij mij zou moeten veranderen.

België professionals

1.    Ik ben altijd duidelijk tegenover deze cliënt over wat er van hem/haar verwacht wordt.

2.     Mijn cliënt en ik hebben samen bepaald aan welke doelen hij/zij werkt tijdens zijn/haar probatieperiode.

3.     Ik bespreek met deze cliënt altijd duidelijk wat hij/zij ter voorbereiding van het volgende gesprek moet doen.

16. Ik denk dat deze cliënt zich vrij voelt om de zaken die hem/haar bezighouden te bespreken.

5.     Ik denk dat mijn cliënt bepaalde zaken voor zich houdt en hierover niets wil vertellen.

4. Ik vertrouw erop dat mijn cliënt open en eerlijk is tegen mij.

7.     Ik merk dat mijn cliënt mij waardeert.

8. Ik probeer echt goed te luisteren naar mijn cliënt.

9. Ik denk dat het voor deze cliënt moeilijk zal worden om zich aan de opgelegde voorwaarden te houden.

10. Ik ben enthousiast en positief in mijn contacten met deze cliënt.

11. Als deze cliënt zich niet aan de afspraken houdt, dan spreek ik hem/haar daarop aan om herhaling te voorkomen.

12. Mijn cliënt en ik zijn het eens over de doelen waaraan we werken tijdens zijn/haar probatieperiode.

13. Mijn cliënt gaat veel tegen me in tijdens de gesprekken.

14. Mijn cliënt voelt zich door mij gerespecteerd, ook als hij/zij iets doet wat ik niet goedkeur.

15. Mijn cliënt stelt de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn.

6. Mijn cliënt lijkt zich veilig genoeg te voelen om open en eerlijk te zijn tegenover mij.

17. Mijn cliënt is snel na ons gesprek alweer vergeten waarover we gepraat hebben.

18. Ik denk dat ik mijn cliënt kan vertrouwen.

19. Mijn cliënt en ik zijn het eens over wat er zou moeten veranderen bij hem/haar.

Arbeidsintegratie Amersfoort Cliënten

1. Mijn trajectbegeleider legt altijd duidelijk uit wat hij/zij van mij verwacht.

2. Mijn trajectbegeleider en ik hebben samen bepaald aan welke doelen ik werk tijdens het traject.

3. We bespreken altijd duidelijk wat ik voor de volgende keer moet doen.

4. Mijn trajectbegeleider vertrouwt erop dat ik open en eerlijk ben tegenover hem/haar.

5. Mijn trajectbegeleider denkt dat ik belangrijke zaken niet aan hem/haar vertel. 



6. Ik durf open en eerlijk te zijn tegenover mijn trajectbegeleider

7. Ik merk dat mijn trajectbegeleider me mag. 

8. Ik voel dat mijn trajectbegeleider echt naar me luistert.

9. Ik vind het moeilijk om me aan de voorwaarden te houden. 

10. Mijn trajectbegeleider is enthousiast en optimistisch in de contacten met mij. 

11. Hij/zij corrigeert me stevig als ik me niet aan de afspraken houd.

12. Mijn trajectbegeleider en ik zijn het eens over wat we willen bereiken met het traject. 

13. Tijdens onze gesprekken ga ik veel tegen mijn trajectbegeleider in.

14. Mijn trajectbegeleider respecteert mij, zelfs als ik iets doe wat hij/zij niet goed vindt. 

15. Ik stel de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn.

16. Ik durf de dingen die mij bezighouden te bespreken met mijn trajectbegeleider.

17. Na de gesprekken vergeet ik snel waarover we hebben gepraat.

18. Mijn trajectbegeleider vertrouwt mij. 

19. Mijn trajectbegeleider en ik zijn het eens over wat er moet gebeuren. 

Arbeidsintegratie Amersfoort Trajectbegeleiders

1. Ik ben altijd duidelijk tegenover deze cliënt over wat ik van hem/haar verwacht.

2. Mijn cliënt en ik hebben samen bepaald aan welke doelen hij/zij werkt tijdens het traject.

3. Ik bespreek met deze cliënt altijd duidelijk wat er voor de volgende keer moet gebeuren.

4. Ik vertrouw erop dat hij/zij open en eerlijk tegen mij is.

5. Hij/zij houdt bepaalde zaken voor zich en wil hierover niets vertellen.

6. Hij/zij lijkt zich veilig genoeg te voelen om open en eerlijk te zijn tegenover mij.

7. Ik denk dat mijn cliënt me mag.

8. Ik probeer echt goed te luisteren naar mijn cliënt.

9. Het zal voor deze cliënt moeilijk worden om zich aan de traject-afspraken te houden.

10. Ik ben enthousiast en optimistisch in mijn contacten met deze cliënt

11. Als deze cliënt zich niet aan de afspraken houdt, dan corrigeer ik hem stevig om herhaling te voorkomen.

12. Mijn cliënt en ik zijn het eens over de doelen waaraan we werken tijdens het traject.

13. Mijn cliënt gaat veel tegen me in tijdens onze gesprekken

14. Mijn cliënt voelt zich door mij gerespecteerd, ook als hij/zij iets doet wat ik niet goedkeur.

15. Mijn cliënt stelt de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn.

16. Deze cliënt voelt zich vrij om de dingen die hem/haar bezighouden te bespreken.

17. Ik denk dat deze cliënt snel na ons gesprek alweer is vergeten waarover we hebben gepraat.



18. Ik weet dat ik hem/haar kan vertrouwen.

19. Mijn cliënt en ik zijn het eens over wat er moet gebeuren bij mijn cliënt.

Arbeidsintegratie Zeist Cliënten

1. Mijn participatiecoach/klantregisseur legt altijd duidelijk uit wat hij/zij van mij verwacht.

2. Mijn participatiecoach/klantregisseur en ik hebben samen bepaald aan welke doelen ik werk tijdens het traject.

3. We bespreken altijd duidelijk wat ik voor de volgende keer moet doen.

4. Mijn participatiecoach/klantregisseur vertrouwt erop dat ik open en eerlijk ben tegenover hem/haar.

5. Mijn participatiecoach/klantregisseur denkt dat ik belangrijke zaken niet aan hem/haar vertel. 

6. Ik durf open en eerlijk te zijn tegenover mijn participatiecoach/klantregisseur. 

7. Ik merk dat mijn participatiecoach/klantregisseur me mag. 

8. Ik voel dat mijn participatiecoach/klantregisseur echt naar me luistert.

9. Ik vind het moeilijk om me aan de voorwaarden te houden. 

10. Mijn participatiecoach/klantregisseur is enthousiast en optimistisch in de contacten met mij. 

11. Hij/zij corrigeert me stevig als ik me niet aan de afspraken houd.

12. Mijn participatiecoach/klantregisseur en ik zijn het eens over wat we willen bereiken met het traject. 

13. Tijdens onze gesprekken ga ik veel tegen mijn participatiecoach/klantregisseur  in.

14. Mijn participatiecoach/klantregisseur respecteert mij, zelfs als ik iets doe wat hij/zij niet goed vindt. 

15. Ik stel de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn.

16. Ik durf de dingen die mij bezighouden te bespreken met mijn participatiecoach/klantregisseur.

17. Na de gesprekken vergeet ik snel waarover we hebben gepraat.

18. Mijn participatiecoach/klantregisseur  vertrouwt mij. 

19. Mijn participatiecoach/klantregisseur  en ik zijn het eens over wat er moet gebeuren bij mij. 

Arbeidsintegratie Zeist Participatiecoach/klantregisseur

1. Ik ben altijd duidelijk tegenover deze klant over wat ik van hem/haar verwacht.

2. Mijn klant en ik hebben samen bepaald aan welke doelen hij/zij werkt tijdens het traject.

3. Ik bespreek met deze klant altijd duidelijk wat er voor de volgende keer moet gebeuren.

4. Ik vertrouw erop dat hij/zij open en eerlijk tegen mij is.

5. Hij/zij houdt bepaalde zaken voor zich en wil hierover niets vertellen.

6. Hij/zij lijkt zich veilig genoeg te voelen om open en eerlijk te zijn tegenover mij.

7. Ik denk dat mijn klant me mag.

8. Ik probeer echt goed te luisteren naar mijn klant.



9. Het zal voor deze klant moeilijk worden om zich aan de voorwaarden te houden.

10. Ik ben enthousiast en optimistisch in mijn contacten met deze klant.

11. Als deze klant zich niet aan de afspraken houdt, dan corrigeer ik hem/haar stevig om herhaling te voorkomen.

12. Mijn klant en ik zijn het eens over de doelen waaraan we werken in het traject.

13. Mijn klant gaat veel tegen me in tijdens onze gesprekken

14. Mijn klant voelt zich door mij gerespecteerd, ook als hij/zij iets doet wat ik niet goedkeur.

15. Mijn klant stelt de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn.

16. Deze klant voelt zich vrij om de dingen die hem/haar bezighouden te bespreken.

17. Ik denk dat deze klant snel na ons gesprek alweer is vergeten waarover we hebben gepraat.

18. Ik weet dat ik hem/haar kan vertrouwen.

19. Mijn klant en ik zijn het eens over wat er moet gebeuren bij mijn klant.

Klantbeheer Amersfoort Cliënten

1. Mijn klantmanager legt altijd duidelijk uit wat hij/zij van mij verwacht.

2. Mijn klantmanager en ik hebben samen bepaald aan welke doelen ik werk tijdens de bijstandsperiode.

3. We bespreken altijd duidelijk wat ik voor de volgende keer moet doen.

4. Mijn klantmanager vertrouwt erop dat ik open en eerlijk ben tegenover hem/haar.

5. Mijn klantmanager denkt dat ik belangrijke zaken niet aan hem/haar vertel. 

6. Ik durf open en eerlijk te zijn tegenover mijn klantmanager.

7. Ik merk dat mijn klantmanager me mag. 

8. Ik voel dat mijn klantmanager echt naar me luistert.

9. Ik vind het moeilijk om me aan de voorwaarden te houden. 

10. Mijn klantmanager is enthousiast en optimistisch in de contacten met mij. 

11. Hij/zij spreekt me stevig aan als ik me niet aan de afspraken houd.

12. Mijn klantmanager en ik zijn het eens over wat we willen bereiken in de bijstandsperiode.

13. Tijdens onze gesprekken ga ik veel tegen mijn klantmanager in.

14. Mijn klantmanager respecteert mij, zelfs als ik iets doe wat hij/zij niet goed vindt. 

15. Ik stel de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn.

16. Ik durf de dingen die mij bezighouden te bespreken met mijn klantmanager.

17. Na de gesprekken vergeet ik snel waarover we hebben gepraat.

18. Mijn klantmanager vertrouwt mij. 

19. Mijn klantmanager en ik zijn het eens over wat er moet gebeuren bij mij. 



Klantbeheer Amersfoort klantmanager

1. Ik ben altijd duidelijk tegenover deze klant over wat ik van hem/haar verwacht.

2. Mijn klant en ik hebben samen bepaald aan welke doelen hij/zij werkt tijdens de bijstandsperiode.

3. Ik bespreek met deze klant altijd duidelijk wat er voor de volgende keer moet gebeuren.

4. Ik vertrouw erop dat hij/zij open en eerlijk tegen mij is.

5. Hij/zij houdt bepaalde zaken voor zich en wil hierover niets vertellen.

6. Hij/zij lijkt zich veilig genoeg te voelen om open en eerlijk te zijn tegenover mij.

7. Ik denk dat mijn klant me mag.

8. Ik probeer echt goed te luisteren naar mijn klant.

9. Het zal voor deze klant moeilijk worden om zich aan de voorwaarden te houden.

10. Ik ben enthousiast en optimistisch in mijn contacten met deze klant.

11. Als deze klant zich niet aan de afspraken houdt, dan spreek ik hem stevig aan om herhaling te voorkomen.

12. Mijn klant en ik zijn het eens over de doelen waaraan we werken tijdens de bijstandsperiode.

13. Mijn klant gaat veel tegen me in tijdens onze gesprekken.

14. Mijn klant voelt zich door mij gerespecteerd, ook als hij/zij iets doet wat ik niet goedkeur.

15. Mijn klant stelt de zaken beter voor dan ze eigenlijk zijn.

16. Deze klant voelt zich vrij om de dingen die hem/haar bezighouden te bespreken.

17. Ik denk dat deze klant snel na ons gesprek alweer is vergeten waarover we hebben gepraat.

18. Ik weet dat ik hem/haar kan vertrouwen.

19. Mijn klant en ik zijn het eens over wat er moet gebeuren bij mijn klant.


