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Werkalliantie en motivatie voor begeleiding bij jon-
geren met een LVB 
 
 

 

 
 
Aanleiding 
De begeleiding van jongeren met een licht ver-
standelijke beperking (LVB) is in veel gevallen 
langdurig van aard. Ook na het achttiende le-
vensjaar zijn deze jongeren vaak gebaat bij enige 
vorm van begeleiding. Aangezien deze begelei-
ding tijdens de jongvolwassenheid doorgaans van 
vrijwillige aard is, is het in die fase des te meer 
van belang dat jongeren met een LVB de toege-
voegde waarde hiervan inzien.  
 
 

 
 
Motivatie voor begeleiding wordt doorgaans ge-
zien als een belangrijke factor voor succesvolle  
hulpverlening en begeleiding. De werkalliantie 
tussen de begeleider en de jongere is voorts vaak 
mede bepalend voor de mate waarin de jongere 
zich gemotiveerd voelt voor begeleiding en dus 
ook voor de kans dat het traject wordt doorlopen 
zoals beoogd. Ten aanzien van jongeren met een 
LVB bestaat er echter vooralsnog zeer weinig 
gefundeerde kennis over in hoeverre de werk-
alliantie de motivatie voor begeleiding beïnvloedt.  
 
Het onderzoek dat de basis vormt voor deze 
factsheet had tot doel om in kaart te brengen in 
hoeverre er een (positieve) relatie bestaat tussen 
de werkalliantie en de motivatie voor begeleiding 
onder jongeren met een LVB. Met werkalliantie 
wordt in deze studie gedoeld op zowel de positie-
ve emotionele binding tussen de jongere en de 
begeleider, als de mate van overeenstemming 
over de doelen van de begeleiding en de taken 
die daarbij horen. Daarnaast is bekeken of de 
mate van zelfeffectiviteit (de mate waarin iemand  
zichzelf in staat acht om problemen op te lossen) 
van jongeren met een LVB samenhangt met hun 
motivatie voor begeleiding.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan en 
het lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit van de 
Hogeschool Leiden en mogelijk gemaakt met 
subsidie van ZonMw (binnen het programma Ef-
fectief werken in de jeugdsector). 
 
 

Methode 
Het onderzoek heeft betrekking op 34 jongeren 
(21 jongens en 13 meisjes) in de leeftijd van 14 
tot 27 jaar (gemiddelde leeftijd 22 jaar). Ruim de 
helft van de jongeren heeft naast zijn/haar LVB 
te maken met een stoornis II (zoals een post-
traumatische stress-stoornis (PTSS), versla-
vingsproblemen, ADHD, autisme, depressie en 
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Conclusies 
Het onderzoek dat hier centraal staat keek 
naar de relatie tussen de werkalliantie en de 
motivatie voor begeleiding onder jongeren 
met een LVB. Het onderzoek laat zien dat jon-
geren en begeleiders een wat ander perspec-
tief hebben als het gaat om werkalliantie. Voor 
jongeren lijkt vooral overeenstemming over de 
taken van belang. Een goede motivatie lijkt 
verder samen te hangen met een exploreren-
de, sturende en proactieve houding van de 
begeleider. Verder is vertrouwen in de bege-
leider van belang, wat vooral betekent dat de 
jongere ervan op aan kan dat de begeleider op 
tijd komt en zijn woord houdt. Ten slotte lijkt 
het van belang dat de jongere het gevoel 
heeft dat hij iets kan veranderen aan zijn situ-
atie. Dergelijke bevindingen sluiten aan bij de 
kenmerken van een LVB en geven richting aan 
het handelen van de begeleider. 
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hechtingsproblemen). De jongeren woonden ten 
tijde van het onderzoek onder begeleiding bij één 
van de acht betrokken locaties binnen drie instel-
lingen in Amsterdam (Philadelphia, Cordaan en 
Leger des Heils). Deze jongeren hadden in totaal 
27 begeleiders, waarvan 25 begeleiders hebben 
deelgenomen aan het onderzoek. 
 
Er is gekozen voor een multi-methodische en 
multi-informant onderzoeksopzet. Bij de jongeren 
hebben de onderzoekers een vragenlijst over hun 
motivatie, hun zelfeffectiviteit en de werkalliantie 
met de begeleider afgenomen, voorafgegaan 
door een kort interview. De begeleiders zijn te-
vens geïnterviewd en hebben een vragenlijst in-
gevuld over de werkalliantie met de jongere. Van 
zes jongeren is ook een van de ouders telefonisch 
geïnterviewd over de begeleiding van de jongere. 
Verder werden per jongere twee begeleidingsge-
sprekken geobserveerd en gescoord aan de hand 
van een observatielijst. Tot slot zijn er focus-

groepen georganiseerd met begeleiders en met 
jongeren, om de resultaten terug te koppelen en 
te toetsen. De dataverzameling was bij een aan-
tal jongeren door omstandigheden incompleet; 
deze data zijn wel meegenomen in de analyses. 
 
De werkrelatie tussen de jongeren en de begelei-
der is gemeten aan de hand van de Working Alli-
ance Inventory (WAI) (Horvath & Greenberg, 
1989). De motivatie voor begeleiding werd ge-
meten met de Treatment Motivation Questionnai-
re (TMQ) (Van der Helm et al., 2012). Het gevoel 
van zelfeffectiviteit is gemeten met drie items 
van de General Self-Efficacy Scale (Teeuw et al., 
1994). Vragenlijsten voor de jongeren zijn steeds 
aangepast aan het niveau van mensen met een 
LVB. De observaties zijn gescoord aan de hand 
van de Vanderbilt Psychotherapy Process Scale 
(VPPS) (Strupp et al., 1974). In onderstaande 
tabellen worden enkele voorbeelden gegeven van 
de gebruikte items.  

 

 
 
Werkrelatie (WAI) 

Subschaal Voorbeelditem 
Taak jongere Werken de begeleider en jij op een goede manier aan jouw problemen? 

Doel jongere Hebben jouw begeleider en jij samen gekozen aan welke doelen je werkt? 

Binding jongere Gaan jouw begeleider en jij goed met elkaar om? 

Taak begeleider De jongere en ik zijn het eens over de stappen die genomen moeten worden om zijn/haar situ-
atie te verbeteren. 

Doel begeleider De jongere en ik werken naar de doelstellingen toe die we beiden goedkeurden. 

Binding begeleider Ik geloof dat de jongere mij aardig vindt. 

 
Interactie tussen de begeleider en de jongere (VPPS) 

Subschaal Voorbeelditem 
Warmte/vriendelijkheid beg. Reageerde op een bezorgde en begripvolle manier op de jongere 

Exploratie begeleider Probeerde de jongere te helpen zijn/haar gevoelens te herkennen 

Directieve houding begeleider Gaf de jongere specifieke suggesties over wat hij/zij kan doen 

Participatie jongere Nam het initiatief om onderwerpen in te brengen waarover werd gepraat 

Exploratie jongere Probeerde de reden achter problematisch gevoelens en gedrag te begrijpen 

Afhankelijkheid jongere Probeerde goedkeuring, sympathie of geruststelling uit te lokken van de begeleider 

 
Items motivatie voor begeleiding jongeren (TMQ) 
Vind je dat de begeleiding nodig is voor jou? 

Is het voor jou belangrijk wie je begeleider is? 

Heb je hulp nodig? 

Wil je dingen veranderen aan jezelf? 

Praat je over welke hulp het beste is voor jou? 

Helpen ze jou hier met jouw problemen? 

 
Items zelfeffectiviteit jongere (General Self-efficacy Scale) 
Kan jij de meeste problemen oplossen als je er je best voor doet? 

Blijf je kalm als je problemen krijgt omdat je weet dat je problemen kan oplossen? 

Denk je dat je iets kunt veranderen aan de dingen die met jou gebeuren? 
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Resultaten 
Werkalliantie volgens jongeren en  
begeleiders 
Jongeren met een LVB en hun begeleiders zijn 
het relatief vaak eens zijn over de mate waarin er 
goede afspraken zijn over de taken die centraal 
staan in de begeleiding. Dit geldt gemiddeld ge-
zien niet voor de doelen en de binding. Verder 
lijken de jongeren en de begeleiders een ander 
perspectief te hebben op de inhoud van de werk-
alliantie: wanneer de jongere aangeeft dat er 
goede afspraken zijn over de taken, ervaart de 
begeleider daarnaast vaak ook een positieve bin-
ding.   
 

 
 
Werkalliantie en motivatie 
Jongeren die aangeven goede afspraken te heb-
ben met hun begeleider over de taken van de 
begeleiding, zijn gemotiveerder voor de begelei-
ding dan de jongeren die aangeven hier minder 
goede afspraken over te hebben. Ook wanneer 
de begeleider een goede binding ervaart met de 
jongere, is deze gemotiveerder voor de begelei-
ding. Ook hier is dus een verschil in perspectief 
tussen de jongeren en de begeleiders.  
  
 

 
 

 

Het belang van het maken van goede afspraken 
over de taken van de begeleiding wordt beves-
tigd in de interviews en de focusgroepen. Volgens 
begeleiders komt het de motivatie van jongeren 
ten goede als ze een doel voor ogen hebben, we-
ten waar ze het voor doen en duidelijkheid heb-
ben over hoe ze dit moeten gaan uitvoeren (de 
taken van de begeleiding). Tevens komt uit de 
interviews het belang van de binding tussen de 
begeleiders en de jongeren naar voren. Begelei-
ders benadrukten dat er eerst vertrouwen moet 
worden opgebouwd, voordat met de jongeren 
aan de doelen en taken kan worden gewerkt. 

 
Interactie begeleidingsgesprek en  
motivatie 
Uit de observaties van de begeleidingsgesprek-
ken komt naar voren dat met name het aanne-
men van een explorerende (d.w.z. moeite doen 
om de jongere leerervaringen op te laten doen) 
en een directieve (d.w.z. sturende) houding van 
de begeleider tijdens het begeleidingsgesprek 
samengaan met een hoge mate van motivatie 
van de jongere voor de begeleiding. Dit werd 
gestaafd door de geïnterviewde ouders, die een 
proactieve opstelling van de begeleiders en een 
minder ‘vraaggerichte’ houding ook als belangrijk 
zagen voor de motivatie van hun kind voor de 
begeleiding.  
 

 
 
De observaties wijzen daarnaast op het belang 
van het vertrouwen dat de jongere heeft in de 
begeleider. Jongeren die hun begeleiders tijdens 
het begeleidingsgesprek in hoge mate lijken te 
vertrouwen, zijn gemotiveerder voor de begelei-
ding dan de jongeren die minder vertrouwen lij-
ken te stellen in de begeleider. Ook in de inter-
views met de begeleiders kwam het belang van 
het vertrouwen van de jongeren in de begeleider 
naar voren: dit werd gezien als de basis van 
waaruit met de jongeren gewerkt kan gaan wor-
den aan de taken die centraal staan in de bege-
leiding. 
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Zelf-effectiviteit en motivatie 
Aan de jongeren zijn drie vragen over zelfeffecti-
viteit voorgelegd, die tezamen geen betrouwbare 
schaal bleken te vormen. Uit deze vragen blijkt 
dat jongeren die denken iets te kunnen verande-
ren aan de dingen die met hen gebeuren, gemo-
tiveerder zijn voor begeleiding dan jongeren die 
dit in mindere mate denken. 
 

 
 
 
 

Enkele implicaties 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat jongeren 
met een LVB een heel concrete opvatting hebben 
van de werkalliantie. Duidelijkheid lijkt hierbij 
een sleutelwoord. Zo hangen goede afspraken 
over de taken vanuit hun perspectief samen met 
de motivatie voor begeleiding. Daarnaast komt 
vertrouwen in de begeleider naar voren als een 
factor die samenhangt met de motivatie voor 
begeleiding. Ook dit is sterk verbonden met dui-
delijkheid: de jongeren geven aan dat dit voor 
hen vooral ontstaat wanneer de begeleiders hun 
afspraken nakomen en op tijd komen.  
 
Voor de begeleiders van jongeren met een LVB 
geeft dit handvatten voor het opbouwen van een 
goede werkalliantie. Om zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de belevingswereld van de jongeren is 
het zaak om de werkalliantie zo concreet moge-
lijk te maken en de focus te leggen op de taken 
van de begeleiding. De resultaten wijzen verder 
op de meerwaarde van een proactieve benade-
ring van begeleiders in de begeleidingsgesprek-
ken met de jongeren, waarbij de begeleiders de 
jongeren actief sturen in de richting van het op-
doen van leerervaringen. In de praktijk kunnen 
begeleiders onderzoeken welke rol zij aannemen 
in het gesprek met de jongere: een onderzoe-
kende en sturende houding in het gesprek kan de 
motivatie van de jongeren voor begeleiding wel-
licht ten goede komen. 
 

Bronnen 
Bovenstaande tekst is gebaseerd op het uitge-
breidere rapport dat naar aanleiding van dit on-
derzoek geschreven werd: 
 
Witvliet, M., Snijdewint, M.E., Bertling, L.M., 
Kaal, H.L., & Scheppingen, L. van (2015). Het 
belang van de relatie; Een onderzoek naar het 
verband tussen de werkalliantie en de motivatie 
voor begeleiding bij jongeren met een licht ver-
standelijke beperking. Amsterdam: Regioplan.  
 
Zie: www.regioplan.nl/publicaties/rapporten 
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Deze serie factsheets omvat korte verslagen 
van onderzoek uitgevoerd binnen het lectoraat 
Jeugd – LVB en jeugdcriminaliteit onder ver-
antwoordelijkheid van de lector, mw. dr. 
Hendrien Kaal. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
LVB.jeugdcriminaliteit@hsleiden.nl 


