
HET CONCEPT WERKALLIANTIE

“Ik kan deze man nog niet confronteren met 

zijn gedrag. Eerst moet ik een relatie op-

bouwen...“

Herkenbaar? Denk je dit zelf wel eens? Hoor 

je het collega’s zeggen? Die kans is groot. 

Maar gaat het ook altijd op? Moet een sociale 

professional echt eerst ‘een relatie’ ontwikke-

len voordat zij of hij kan ingrijpen? Hoe werkt 

dit bij professionals, die de opdracht hebben 

toe te zien op veiligheid van kinderen, of op 

burgers met grensoverschrijdend gedrag? Of 

die, naast hulp en steun, uitvoering geven aan 

wetten of maatregelen, zoals bij schuldhulp of 

arbeidsintegratie?  

Om deze vragen draait het onderzoeks- 

programma Werkalliantie in (semi) gedwongen 

kader.  

 

In een langdurig onderzoek met 265 koppels 

van cliënten en werkers is nagegaan wat een 

goede kwaliteit werkalliantie in het (semi) 

gedwongen kader kenmerkt en wat het belang 

ervan is voor het resultaat. De bevindingen  

geven stof tot nadenken voor sociale profes-

sionals. Het blijkt belangrijk te zijn, dat de 

professional vanaf de start richting geeft en 

duidelijk is (kenmerk richting en kaders).  

Dit kan zelfs het verzet verminderen en de 

motivatie vergroten, als cliënten maar merken 

dat professionals dit doen uit betrokkenheid, 

als zij zich ondersteund en als persoon ge-

respecteerd voelen (kenmerk binding) en als 

zij voldoende vertrouwen ontwikkelen in de 

intenties van hun begeleider en in een goede 

afloop van het traject (kenmerk vertrouwen). 

De alliantie wordt stroef (kenmerk stroefheid) 

als werkers zich niet meer kunnen verhouden 

tot de reacties van cliënten. Als dat kenmerk

de boventoon voert, groeit de kans op uitval.

ALLIANTIEMONITOR
Op grond van dit onderzoek is een alliantie-

monitor ontwikkeld. De monitor bestaat uit die 

vragen, zowel aan de cliënt als aan de werker, 

die het resultaat het sterkste voorspellen. 

Het gebruik van de monitor wordt nu, in het 

onderzoeksprogramma Werkalliantie in (semi) 
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gedwongen kader, getoetst bij vijf sectoren: 

reclassering, schuldhulp, jeugdbescherming, 

arbeidsintegratie en maatschappelijke op-

vang. Onderzoekers, professionals en cliënten 

gaan in dit onderzoek met elkaar na of  

periodieke evaluatie van de onderlinge  

samenwerking, met behulp van deze monitor, 

leidt tot een betere kwaliteit van de werk- 

alliantie en tot minder uitval van cliënten.

Voordat we dat kunnen doen gaan we de 

monitor aanpassen aan de vijf verschillende 

domeinen, samen met een groep professionals 

en cliënten. Hierbij kijken we onder andere 

naar verschillen in terminologie, maar ook 

gaan we na welk moment in het traject het 

meest passend is voor inzet van de monitor.

WAAROM DIT ONDERZOEK?
• Omdat jij als professional of cliënt gebaat 

bent bij een goede kwaliteit van onderlinge 

samenwerking, oftewel van de werkalliantie;

• Omdat het gebruik van de monitor mogelijk 

bijdraagt aan vermindering van terugval of 

uitval van cliënten; 

• Omdat de monitor zich mogelijk tot een 

nieuw meetinstrument ontwikkelt voor  

vervolgonderzoek;

• Omdat we de nieuwe kennis over de werk- 

alliantie al in het onderwijs kunnen intro- 

duceren en studenten zo beter kunnen 

voorbereiden op hun vak.
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MEER WETEN?
Wil je meer weten over het onderzoek, op de 

hoogte blijven of deelnemen?  

Ga dan naar www.werkalliantie.hu.nl 

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door 

subsidie van Raak Pro.
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