
Andere opties

Je kunt het spel ook op 
andere manieren spelen. 
Vraag je cliënt of hij een kaart 
uit zijn set kiest die hij wil 
bespreken, of kies er zelf een. 
Of bespreek alleen de kaarten 
die gaan over een bepaald 
kenmerk van de werkalliantie. 
De spelregels van WAspel 
zijn onbeperkt: gebruik je 
creativiteit (of die van je 
cliënt!).

De 4 kenmerken van de 
werkalliantie 

RICHTING EN KADER
Er is bij de cliënt voldoende 
duidelijkheid over de doelen 
en taken van de begeleiding 
en over het gedwongen kader 
waarbinnen deze begeleiding 
plaatsvindt. De doelen sluiten 
in voldoende mate aan bij de 
persoonlijke doelen van de 
cliënt. Ook de professional 
denkt dat dit duidelijk 
genoeg is bij de cliënt en 
beiden denken dat zij het 
hierover voldoende eens zijn.

VERTROUWEN
De cliënt vindt dat hij/zij zich 
vrij genoeg kan uiten in het 
contact en heeft het idee dat 
de professional 

hem/haar voldoende 
vertrouwt. De professional 
denkt dat de cliënt hem/
haar voldoende in vertrouwen 
neemt als dat nodig is.

BINDING
De cliënt voelt zich als 
persoon gerespecteerd, 
ondersteund en gestimuleerd. 
De professional vindt zelf 
dat hij/zij goed luistert 
en ondersteunend en 
stimulerend is in het contact.

STROEFHEID 
De cliënt denkt negatief over 
de samenwerking met de 
professional. Gevoelens van 
verzet tegen het verplichte 
contact blijven op de 
voorgrond staan (reactance). 
De professional merkt dat 

dit het geval is. Hij/zij krijgt 
het gevoel ‘op te branden’ 
bij de cliënt, en/of de regie 
in het contact te verliezen 
(contrareactance).

Voor meer informatie, zie 
www.werkalliantie.hu.nl

WAspel

cliënt!).

PRATEN OVER 
WERKALLIANTIE  



Wist je dat jij… 

• de werkalliantie met jouw 
cliënt kunt verbeteren als 
je hier af en toe met jouw 
cliënt over praat? 

• jouw e� ectiviteit als 
professional kunt vergroten 
als je je bewust bent van 
de kenmerken van de 
werkalliantie en deze gericht 
inzet in jouw gesprekken 
met de cliënt? 

• voortijdige uitval van jouw 
cliënt kunt terugdringen 
als je investeert in de 
werkalliantie? 

Voor meer informatie, zie 
www.werkalliantie.hu.nl

WAspel is een 
hulpmiddel om in 

gesprek te gaan over de 
werkalliantie!

Inhoud 
• Set met 13 kaartjes voor 

professionals (P=professional)
• Set met 13 kaartjes voor 

cliënten (C=cliënt) 
• 2 rode smiley kaarten 
• 2 oranje smiley kaarten 
• 2 groene smiley kaarten
• 2 blauwe smiley kaarten: 

‘Ik zwijg’
• 2 grijze smiley kaarten: 

‘Ander onderwerp’

Hoe werkt het? 

Jullie krijgen allebei een set 
van 13 kaartjes. Jij vraagt 
jouw cliënt of hij een uitspraak 
op tafel wil leggen die hij 
van toepassing vindt op jullie 
onderlinge samenwerking 
(werkalliantie). Je geeft aan 
dat jij hetzelfde gaat doen. 

Jullie leggen tegelijk een 
uitspraak open op tafel neer. 
Bijvoorbeeld: 
Jij kiest: ‘Ik vertrouw jou.’
Jouw cliënt kiest: ‘Als ik me 
niet aan de afspraken houd, 
ben jij streng.’

Samen maken jullie een keuze 
welke uitspraak jullie het eerst 
gaan bespreken. Bijvoorbeeld, 

de uitspraak: ‘Als ik me niet 
aan de afspraken houd, ben jij 
streng’ wordt gekozen. 

Jij vraagt aan jouw cliënt in 
hoeverre hij het eens is met 
deze uitspraak. De cliënt kan 
kiezen tussen: ‘Eens’ (groene 
smiley), ‘Een beetje eens’
(oranje smiley) en ‘Niet eens’
(rode smiley). Jij kiest zelf ook 
een kleur. Om elkaars keuze 
niet te beïnvloeden, leggen 
jullie je smiley tegelijkertijd 
naast de uitspraak neer. 
Hierna praten jullie over 
de uitspraak en de smileys. 
Denken jullie hetzelfde over 
de uitspraak? Waarin wijken 
jullie af? Zouden jullie het 
anders willen en zo ja, hoe 
dan? 

Als één van jullie beiden een 
bepaalde vraag van de ander 
niet wil beantwoorden, zet hij 
de ‘Ik zwijg’ kaart in (blauwe 
smiley). Als je een ander 
onderwerp wilt bespreken, zet 
je de ‘Ander onderwerp’ kaart 
in (grijze smiley). 

De uitspraken op de kaartjes 
staan in een specifi eke kleur. 
De kleur hangt samen met het 
werkalliantiekenmerk waar 
deze uitspraak over gaat.
Richting/kader=rood
Vertrouwen=blauw
Binding=groen
Stroefheid=grijs 
WAspel geeft je zo inzicht in 
welk kenmerk goed gaat, en 
waar je nog samen aan kunt 
werken. 


