
Het belang van de relatie
Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een 

licht verstandelijke beperking



Hoe zou je in één woord 

werkalliantie omschrijven bij 

jongeren met een LVB? 



Programma en doelen

Programma

1. Werkalliantie

2. Motivatie

3. Zelfeffectiviteit 

4. De ouders 

5. Handvatten voor de praktijk 

6. Afsluiting 

Doelen 

De deelnemer kan… 

• beschrijven wat werkalliantie inhoudt. 

• in eigen woorden vertellen wat 

werkalliantie inhoudt bij jongeren met 

een LVB in een gedwongen setting. 

• uitleggen hoe werkalliantie zich 

verhoudt tot motivatie, zelfeffectiviteit 

en ouders en wat dit betekent voor zijn 

(toekomstige) werkveld.  



Werkalliantie

Theoretische onderbouwing (1)

• De relatie tussen professional en cliënt wordt al tientallen jaren onderzocht. 

• Oorspronkelijk gericht op de psychotherapie  therapeutische alliantie. 

• Tegenwoordig wordt het begrip ook gebruikt binnen andere vormen van 

hulpverlening binnen het vrijwillige en gedwongen kader.

• Daarom is besloten om de term werkalliantie te gebruiken. 

• De werkalliantie verwijst naar de kwaliteit van de samenwerking tussen 

professional en cliënt. 



Werkalliantie

Theoretische onderbouwing (2)

• Horvath et al. (2011) onderscheiden drie aspecten binnen de werkalliantie: 

(1) Binding; (2) Gezamenlijke doelgerichtheid; (3) Gezamenlijke taakgerichtheid. 

• Verder onderzoek laat zien dat er vier kenmerken van belang zijn binnen een WA: 

(1) Gezamenlijke doel- en taakgerichtheid; (2) Binding, zorg en vertrouwen;    

(3) Helderheid en stevigheid; (4) Relationele rechtvaardigheid. 

• De werkalliantie is een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de 

overeengekomen doelen. 

• Aandachtspunt: de werkalliantie is een middel en geen doel. 



Werkalliantie

Theoretische onderbouwing (3)

• Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar werkalliantie bij jongeren. 

• Dit terwijl de werkalliantie voor hen mogelijk nog belangrijker is dan voor 

volwassenen. 

• Het onderzoek wat gedaan is, laat geen eenduidige resultaten zien. 

• Tot slot is er nog weinig gefundeerde kennis over werkalliantie bij jongeren met 

een licht verstandelijke beperking.  



Werkalliantie

Jongere en begeleider wat ander perspectief op WA. 

Begeleider: Jongere:

WA doel (b)

WA taak (b)

WA binding (b)

WA taak (j)

WA binding (j)

WA doel (j)
,06

,48**

,47**

,02

** p < 0,01; (j) = jongere, (b) = begeleider



Werkalliantie 

Overeenstemming tussen werker en cliënt over binding en taken/doelen. Cliënt 

scoort hoger op het gem. cijfer voor WA, maar als de gem. score van de cliënt 

hoger is, is die van de werker dat ook. 

Gem. score werker Gem. score cliënt  

WA cijfer 7,5 8,1

WA binding 4,7 4,5

WA taak/doel 4,2 4,1

0,44*

0,25

0,35

* p < 0,05



Werkalliantie

Hoger cijfer van cliënt voor hele WA hangt samen met een hoger cijfer van werker 

en meer ervaren binding door werker. Meer ervaren stroefheid door werker gaat 

samen met een lager cijfer van cliënt. Een hoger cijfer van werker hangt samen met 

meer ervaren overeenstemming over taken en doelen door cliënt.  

* p < 0,05

Cliënt 

W
e
r
k
e
r

WA - cijfer WA - binding WA –

taak/doel

WA -

helderheid

WA – cijfer ,44* ,10 ,41* ,10

WA – binding ,44* ,25 ,34 ,09

WA – taak/doel ,39 ,24 ,35 ,09

WA - stroefheid -,43* -,31 -,27 ,02



Werkalliantie 

Opdracht – Stellingen 

1. Het is gemakkelijker om overeenstemming over taken 

en doelen te bereiken, dan om een goede binding te 

krijgen met deze doelgroep.

2. Als begeleider ben je vooral een passant. Daarom moet 

je vooral inzetten op de taken en minder op de binding. 



Motivatie 

Theoretische onderbouwing (1)

• Motivatie is de mate van bereidheid van de jongere om het eigen gedrag aan te 

passen en de bereidheid om hier actief samen met de begeleider een plan voor 

te maken. 

• Prochaska en DiClemente (1984) stellen dat motivatie geen statisch 

persoonskenmerk is: het is beïnvloedbaar binnen een hulpverleningsrelatie. 

• In hun model van veranderingsbereidheid onderscheiden zij verschillende stadia: 



Motivatie 

Theoretische onderbouwing (2)

• Deci en Ryan (1985; 2002) maken in hun theorie van zelfdeterminatie 

onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. 

• Intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat iemand meer plezier haalt uit een activiteit 

en meer gevoelens van zelfcompetentie ervaart. 

• Voorwaarde voor deze intrinsieke motivatie is een gevoel van verbondenheid. 



Motivatie 

Theoretische onderbouwing (3)

Op basis van beide theorieën kan gesteld worden dat motivatie voor begeleiding 

veranderbaar en beïnvloedbaar is binnen de hulpverlening. 

Begeleiding

- Intrinsieke motivatie; 

- Bereidheid aanpassen gedrag;

- Overtuiging in staat te zijn het 

gedrag te kunnen vertonen.

Duurzaam en bevredigend resultaat: 

- Gedragsverandering jongere; 

- Goede verloop begeleiding; 

- Minder uitval begeleiding; 

- Effectieve behandeling.  

Invloed begeleider / werker



Motivatie

Ook hier verschil in perspectief: voor jongeren hangt overeenstemming over taken 

samen met motivatie, terwijl voor begeleiders binding samenhangt met motivatie. 

WA taak (b)

WA doel (b)

WA binding (b)

WA taak (j)

WA doel (j)

Motivatie voor 

begeleiding

WA binding (j)

,37*

,26

,15

,22

-,10

,54**
* p < 0,05, ** p < 0,01; 

(j) = jongere, (b) = begeleider



Motivatie

Motivatie hangt samen met vertrouwen van de jongere in de begeleider en met een 

explorerende en directieve houding van de begeleider. 

Warmte (b)

Exploratie (b)

Directief (b)

Participatie (j) 

Exploratie (j) 

Afhankelijk (j) 

Motivatie voor 

begeleiding

-,07

,39*

,51**

,09

,17

,42*

* p < 0,05, ** p < 0,01; 

(j) = jongere, (b) = begeleider



Motivatie 

Positieve beoordeling WA (W) gaat samen met meer interne motivatie en minder 

twijfels (C); positieve beoordeling WA (C) gaat samen met minder ervaren twijfels 

(W). Meer overeenstemming over taken/doelen (W) gaat samen met minder twijfels 

(C); bij de cliënt gaat dit samen met meer waargenomen interne motivatie (W). 

Client 

W
e
r
k
e
r

M – i M – t 

WA – c ,45* -,51*

WA - b ,21 -,30

WA - t/d ,32 -,45*

WA - s -,14 ,41*

* p < 0,05

Gem. score werker Gem. score cliënt  

Motivatie intern 3,7 4,0

Motivatie twijfel 2,6 2,2

0,37

0,41*

Werker

C
li

ë
n

t

M – i M – t 

WA – c ,35 -,43*

WA - b ,30 -,32

WA - t/d ,47 -,36

WA - h ,16 ,00



Motivatie 

Hoe meer interne motivatie de cliënt heeft, hoe positiever hij alle onderdelen van de 

WA beoordeelt. Heeft de cliënt daarentegen twijfels over het reclasseringstraject, 

dan gaat dat samen met een negatieve beoordeling van de WA. 

- WA – cijfer

- WA – binding

- WA – taak/doel 

- WA – helderheid 

- WA – cijfer

- WA – binding

- WA – taak/doel 

- WA – helderheid 

Motivatie intern Motivatie twijfel

,49*

,61* -,67*

-,75*

-,72*

,84*

,50* -,41* 

* p < 0,05



Motivatie 

Als de werker meer interne motivatie ervaart bij de cliënt, dan beoordeelt hij de WA 

(en dan met name de taken/doelen) positiever en ervaart hij minder stroefheid. Een 

omgekeerd patroon is zichtbaar als de werker twijfels ervaart bij de cliënt. 

- WA – cijfer

- WA – binding

- WA – taak/doel 

- WA – stroefheid 

- WA – cijfer

- WA – binding

- WA – taak/doel 

- WA – stroefheid 

Motivatie intern Motivatie twijfel

,60*

,37* -,43*

-,36*

-,50*

,70*

-,33* ,61* 

Er is niet of nauwelijks samenhang tussen externe motivatie en WA. 



Motivatie

Opdracht - Placemat 

• Maak groepjes van vier deelnemers. 

• De opzet van deze opdracht is als volgt: 

o Op de flap tekenen jullie een placemat met een middenvak en 

daaromheen een vak voor elk groepslid. 

o Elk groepslid schrijft in zijn eigen vak antwoorden op de volgende vraag: 

Hoe kun je de motivatie vergroten van jongeren met een LVB? Maak 

daarbij gebruik van eigen ervaringen en theorie.  

o Als elk groepslid klaar is, dan bekijken jullie welke overeenkomsten er 

tussen jullie zijn. Deze overeenkomsten komen in het middelste vak. 



Zelfeffectiviteit

Theoretische onderbouwing

• Zelfeffectiviteit is de mate waarin een persoon zichzelf in staat acht om 

problemen op te lossen. 

• De ervaring van zelfeffectiviteit leidt tot meer intrinsieke motivatie om bijv. 

gedrag te veranderen. 

• Aangezien het ervaren van zelfeffectiviteit van groot belang is voor motivatie, 

is het belangrijk dat de begeleider/werker met de jongere samenwerkt. 

• Deze samenwerking is terug te zien in alle elementen van de werkalliantie. 



Zelfeffectiviteit

Het gevoel iets te kunnen veranderen aan dingen die met de jongere gebeuren, 

gaat samen met een hogere motivatie voor begeleiding. 

Kan je je problemen oplossen 

als je er je best voor doet? 

Blijf je kalm als je problemen 

krijgt omdat je weet dat je je 

problemen kan oplossen?

Denk je dat je iets kan 

veranderen aan de dingen die 

met jou gebeuren?

Motivatie voor 

begeleiding

,16

-,14

,42*

* p < 0,05



Zelfeffectiviteit

Positieve relatie tussen idee te kunnen veranderen en taken/doelen en 

helderheid WA tegenover negatieve relatie tussen idee de WSG niet nodig te 

hebben en taken / doelen WA.

ZE-1 ZE-2 ZE-3 ZE-4 ZE-5

WA- cijfer -,28 ,16 -,46* -,24 ,10

WA-binding -,32 ,23 -,27 -,22 ,27

WA- taak/doel -,27 ,40* -,41* -,37* ,23

WA- helderheid -,13 ,49* ,08 ,02 -,02

ZE-1 = Ik denk dat ik gemakkelijk weer de fout in ga. 

ZE-2 = Ik denk dat ik zeker mijn gedrag kan veranderen.

ZE-3 = De begeleiding van de WSG heb ik eigenlijk niet nodig. 

ZE-4 = Ik kan mijn gedrag net zo goed veranderen zonder de WSG.

ZE-5 = Ik weet precies wat mijn zwakke punten zijn. 

* p < 0,05



Zelfeffectiviteit

Opdracht – Denken, delen, uitwisselen 

1. Denken  Denk voor jezelf na over de volgende vraag: Wat kun je doen om 

het gevoel van zelfeffectiviteit bij een jongere met een LVB te vergroten? 

Schrijf het antwoord kort voor jezelf op. 

2. Delen  Bespreek met je buurman/buurvrouw wat jullie geantwoord 

hebben op deze vraag. Hoe zouden jullie dit aanpakken op de werkvloer? 

3. Uitwisselen  De ideeën van de duo’s worden uitgewisseld in de grote 

groep. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Kunnen jullie komen tot 

een aantal tips om hiermee aan de slag te gaan? 



De ouders 

Theoretische onderbouwing

• Ouders kennen hun kind als geen ander en daarom kan hun inzet en 

betrokkenheid een groot verschil betekenen. 

• Zij spelen dan ook een belangrijke rol in de werkalliantie tussen de cliënt en 

de begeleider / werker. 

• Het is belangrijk dat de werker / begeleider investeert in de ‘parent alliance’ 

met de ouders. 



De ouders 

Vereisten voor een WA: een band met de begeleider, vertrouwen en een 

explorerende en directieve houding.

• De ouders geven aan dat een band met de begeleider en het vertrouwen van 

het kind in deze begeleider van groot belang is voor de werkalliantie. 

• Ook benoemen de ouders dat ze graag zouden zien dat begeleiders een 

explorerende en directieve houding aannemen tijdens de begeleiding. 



De ouders 

Verschillend perspectief van werker en cliënt op tevredenheid van ouders. Meer 

ervaring van samenwerking tussen ouders en werker gaat samen met minder 

stroefheid in de relatie tussen werker en cliënt.

Gem. score werker Gem. score cliënt  

Ouders tevreden 3,9 4,6

Ouders samenwerking 4,4 4,4

-0,12

0,38

* p < 0,05

Hoe meer de cliënt ervaart dat de ouders samenwerken met de werker, des te 

minder stroefheid ondervindt de werker in zijn of haar relatie met de cliënt. 

WA stroefheid Ouders samenwerking

-,43*



- WA – cijfer

- WA – binding

- WA – taak/doel 

- WA – helderheid 

- WA – cijfer

- WA – binding

- WA – taak/doel 

- WA – helderheid 

De ouders

Hoe meer de cliënt ervaart dat de werker samenwerkt met zijn ouders en dat zijn 

ouders tevreden zijn, hoe positiever hij de werkalliantie als geheel, de binding en 

de taken/doelen beoordeeld. 

Ouders tevreden Ouders samenwerking

,56*

,70* ,53*

,42*

,50*

,60*

,22 ,22 

* p < 0,05



De ouders

Een werker die meer tevredenheid van ouders ervaart, is positiever over de gehele 

WA en de taken/doelen. Ook is er een positieve relatie tussen de ervaren 

samenwerking met ouders en de ervaring van de gehele WA en de binding. 

- WA – cijfer

- WA – binding

- WA – taak/doel 

- WA – stroefheid 

- WA – cijfer

- WA – binding

- WA – taak/doel 

- WA – stroefheid 

Ouders tevreden Ouders samenwerking

,36*

,15 ,28*

,23

,28*

,30*

-,10 -,15 



De ouders 

Opdracht – Stellingen 

1. De invloed van de ouders op de werkalliantie en 

motivatie bij jongeren met een LVB moet meer 

aandacht krijgen.

2. Het doet er niet toe of je als begeleider het netwerk 

geschikt of ongeschikt vindt: het netwerk is er en daar 

moet je het mee doen. 



Handvatten voor de praktijk (1)

Werkalliantie 

• Jongeren hebben een hele concrete opvatting van de werkalliantie. 

• Aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren en de focus leggen op taken 

en doelen zorgen voor de opbouw van een goede WA. 

• De binding binnen de WA is gekoppeld aan het doel en hoeft niet sterker te zijn 

dan nodig is om de doelen te bereiken en te onderhandelen over de taken. 

• Het is belangrijk om aandacht te besteden aan weerstand bij de cliënt. 

Motivatie 

• Goede afspraken maken over taken en doelen binnen de WA en de jongere 

daar actief bij betrekken. 

• Er rekening mee houden dat het vertrouwen van de jongere in de begeleider 

heel concreet is. 

• Aannemen van een proactieve houding tijdens de begeleidingsgesprekken. 



Handvatten voor de praktijk (2)

Zelfeffectiviteit

• Door in de WA samen te werken aan taken en doelen zal de cliënt meer 

zelfeffectiviteit ervaren.

• Op deze manier kan het gevoel toenemen bij de cliënt dat hij zijn gedrag en 

dingen die hem overkomen kan veranderen. 

De ouders 

• Waar mogelijk is het belangrijk om te investeren in een ‘parent alliance’, 

bijvoorbeeld door hen te vragen naar hun visie op de WA met hun kind. 

• Een investering in de relatie met de ouders kan samengaan met minder 

weerstand van en een positievere beleving van de WA door de cliënt. 



Afsluiting 

• Welke informatie die je vandaag gehoord hebt, neem je mee in je 

(toekomstige) werk? 

• Zijn er nog vragen? 


