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Krachtige werkalliantie: een leidraad voor dialoog 

Methodiek  

 

 

Omschrijving: 

De werkalliantiemonitor is een concreet handvat om het gesprek over de werk-

alliantie tussen de cliënt en de hulpverlener te voeren, en zorgt voor beide par-

tijen voor feedback.  

De werkalliantiemonitor die hierna volgt is niet de originele versie van Anneke 

Menger die ontwikkeld was voor het reclasseringswerk in Nederland, maar is 

wel een aangepaste versie die tijdens het project ‘effectief hulpverlenen met 

goesting’ is ontwikkeld. We voegden er ook een dimensie aan toe die geïnspi-

reerd is op het krachtenmodel van Rapp & Goscha.  

 

Doelstelling: 

 

 Feedback en dialoog over de werkalliantie  

 Sterker integreren van het cliëntperspectief in de hulpverlening 

 Kwaliteit van de hulpverlening bevorderen 

 

Materiaal:  

 Leidraad voor dialoog over werkalliantie: exemplaar voor de cliënt en 

exemplaar voor de begeleider.  

 

Duur:  

 3 uur 
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Aanpak 

 

STAP 1 Nodig jouw teamleden uit om met een cliënt een dialoog aan 

te gaan over de werkalliantie 

 

STAP 2 Introductie van de leidraad (zie volgende pagina’s) 

 

STAP 3 Terugkoppeling van de ervaring 

 

 Enkele vragen als handvat: 

 

 Wat leren we uit de dialoog met cliënten? 

 Hoe beïnvloedt het gesprek jouw kijk op de cliënt?  

 Hoe beïnvloedt het gesprek hoe jij in de werkalliantie staat?  

 Zal het hulpverleningsproces er in de toekomst anders uitzien?  

 Hoe zou het zijn om dit soort gesprek op structurele basis te voeren?  
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In dialoog met elkaar over de werkalliantie - gespreksleidraad 

Clientversie (aangepast, oorspronkelijke versie: Menger et al. 2013) 

Relationeel 

1. Mijn begeleider gaat regelmatig met mij in gesprek over mijn wensen en 

doelstellingen 

2. Mijn begeleider houdt rekening met mijn mening  

3. Ik voel dat mijn begeleider echt naar me luistert 

4. Mijn begeleider neemt de tijd om me te begrijpen 

5. Mijn begeleider is enthousiast en optimistisch in de contacten met mij 

6. Mijn begeleider maakt zich zorgen over me 

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

Doelgerichtheid 

1. Mijn begeleider heeft een goed zicht op wat voor mij belangrijk is en kent 

mijn wensen en doelstellingen.   

2. We zijn het eens over wat belangrijk is om aan te werken 

3. Mijn begeleider en ik zijn het eens over wat we willen bereiken  

4. Mijn begeleider en ik hebben samen bepaald aan welke doelen ik werk  

5. Ik vind het moeilijk om me aan de afspraken te houden die ik samen met 

mijn begeleider maak 

6. Mijn begeleider spreekt me er op aan als ik me niet aan de afspraken houd 

7. We bespreken altijd duidelijk wat ik voor de volgende keer ga doen 

Krachtgericht werken  

1. Het is duidelijk welke de eerste stap is die ik kan zetten  

2. Ik heb voldoende zelfvertrouwen om deze eerste stap te zetten 

3. Mijn begeleider heeft een goed zicht op mijn talenten en competenties en 

helpt me om deze in te zetten voor het bereiken van mijn doelen 

4. Mijn begeleider en ik heb een goed zicht op de krachten en hulpbronnen die 

ik in mijn omgeving kan aanspreken voor het bereiken van mijn doelen 
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Begeleiderversie (aangepast, oorspronkelijke versie: Menger et al. 2013) 

Relationeel 

1. Ik ga regelmatig met mijn cliënt in gesprek over zijn /haar wensen en doel-

stellingen 

2. Ik houd rekening met de mening van de cliënt 

3. Ik probeer echt goed te luisteren naar deze cliënt 

4. Ik neem de tijd om mijn cliënt te begrijpen 

5. Ik probeer enthousiast en optimistisch te zijn in de contacten met mijn cliënt 

6. Ik maak me zorgen over mijn cliënt 

7. Ik durf de dingen die me bezighouden te bespreken met mijn cliënt 

Doelgerichtheid 

1. Ik heb een goed zicht op wat de wensen  en doelstellingen  van mijn cliënt 

zijn 

2. We zijn het eens over wat belangrijk is om aan te werken 

3. Mijn cliënt en ik zijn het eens over wat we willen bereiken 

4. Mijn cliënt en ik hebben samen bepaald aan welke doelen hij / zij werkt tij-

dens de begeleiding 

5. Mijn cliënt vindt het moeilijk om zich aan de afspraken te houden die we 

samen hebben gemaakt 

6. Ik spreek mijn cliënt er duidelijk op aan als hij/ zij zich niet aan de afspraken 

houdt 

7. We bespreken altijd duidelijk wat mijn cliënt de volgende keer gaat doen 

Krachtgericht werken 

1. Ik begeleid mijn cliënt bij het helder krijgen van wat voor hem / haar de eer-

ste stap is die hij / zij kan zetten in de richting van zijn / haar doelen  

2. Mijn cliënt heeft voldoende zelfvertrouwen om deze eerste stap te zetten 

3. Ik heb een goed zicht op de talenten en competenties van mijn cliënt en 

spreek de cliënt er op aan om die in te zetten in het bereiken van zijn doelen 

4. Mijn cliënt en ik hebben een goed zicht op de krachten en hulpbronnen die 

ik in mijn omgeving kan aanspreken voor het bereiken van mijn doelen.  

 


