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1 Alliantie



Alliantie

Waar denk je aan?



Alliantie: definitie

Professionele samenwerkingsrelatie, gekenmerkt door: 

• Een positieve emotionele band                                                      
klik, emotionele alliantie

• Overeenstemming over het samenwerkingsdoel en                 

de aanpak om dat doel te bereiken                                                      

taakalliantie

Bordin, 1979; Elvins & Green, 2008
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2 Een goede alliantie, belangrijk?



Moeder aan het woord

https://youtu.be/U0jonSIbAA0

https://youtu.be/U0jonSIbAA0


Hulpverlener aan het woord



Onderzoek

• Alliantie voorspelt het resultaat van individuele therapie:

o Volwassenen Horvath et al., 2011; Norcross, 2011

o Jeugdigen McLeod, 2011

• Weinig studies naar rol van alliantie in hulp aan gezinnen



Alliantie in gezinsgerichte hulp

Twee overzichtsstudies:

• Ouder-hulpverlener alliantie en resultaat van hulp aan jeugdigen, 

ouders, gezinnen De Greef et al., 2017

• Alliantie gezinsleden en hulpverleners en resultaat van 

gezinsgerichte interventies Welmers-van de Poll et al., 2017

Betere allianties tussen jeugdige/ouder/gezin en hulpverlener:

• Verbeterd cliëntfunctioneren

• Positiever hulpverleningsproces



Belangrijk, niet vanzelfsprekend

“Als moeder hoop ik dat alle ouders en kinderen in de
jeugdzorg te maken krijgen met een hulpverlener met
wie zij een goede alliantie kunnen opbouwen. Alleen dan
is het mogelijk om je situatie te verbeteren en je doelen
te bereiken. En ik denk dat het eerste contact het
allerbelangrijkst is: als het niet klikt, gaat het echt niet
werken.”

“En om eerlijk te zijn: in onze ‘jeugdzorgcarrière’ zijn mijn
dochter en ik maar twee professionals tegengekomen
met wie we echt iets hadden. Alleen deze twee mensen
waren in staat om mij en mijn gezin verder te helpen. En
zonder twijfel: ieder gezin binnen de jeugdzorg verdient
zulke professionals.”



3 Meervoudige allianties



Oefening: analyseren samenwerking

Denk terug aan een situatie waarin je heel tevreden /

heel ontevreden was over de samenwerking bij hulp aan 

gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

• Hoe zag de situatie er uit?

• Wie waren er zoal bij betrokken?

• Wat maakte dat je tevreden / ontevreden was over de samenwerking?

• Waar leidde deze samenwerking toe?

• Wat heb je geleerd over wat werkt in het realiseren van een goede samenwerking?



Meervoudig alliëren: een complexe klus

• Langdurige, complexe en meervoudige problemen

• Eerdere hulpverlening

• Gedwongen hulpverlening

• Meerdere gezinsleden

• Meerdere hulpverleners

• Meerdere organisaties

• …

• …

e.g., De Greef et al., 2017; McWey et al., 2015; Sotero et al., 2016; Welmers-van de Poll et al., 2017



4 Wat werkt?



Alliantie in een systemische context

Vier componenten:

Emotionele band met hulpverlener(s)

Betrokkenheid bij het hulpverleningsproces

Gedeelde ‘systemische’ doelgerichtheid van het gezin

Veiligheid in het therapeutisch systeem

Friedlander et al., 2006
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Houding en gedrag van hulpverleners

• Constructieve professionele basishouding Zoon & Berg-le Clerq, 2014

Persoonlijk, flexibel, gelijkwaardig, respectvol, transparant, duidelijk, 

vraag- en doelgericht, aansluiten bij krachten, omgaan met 

wantrouwen en weerstand

• Belangrijk, maar geeft weinig zicht op concreet handelen



Verzamelen en benutten van alliantie-informatie

Professionals die effectief zijn in het ontwikkelen en onderhouden

van allianties vragen om alliantiefeedback en benutten deze

feedback in de samenwerking met gezinnen.

Niet gek, want:

• Moeilijk zicht op alliantieoordeel samenwerkingspartner(s)

• Alliantie verandert gedurende de hulpverlening

• Mogelijkheid tot bijsturen tijdens hulpverlening

e.g., Miller & Hubble, 2011; Miller et al., 2015; Scholte, 2016



5 Vervolgstappen



Gereedschap voor hulpverleners

• Richtlijn multiprobleemgezinnen onderschrijft belang alliantie

• Relevante initiatieven, waaronder:

o Studie naar houdingskenmerken en gedragsindicatoren van professionals
Baart & Sketetee, 2003; Van Hattum & Van Hal, 2015

o Studie naar waarde van motiverende gespreksvoering
Harder & Eenshuinstra, 2016

o Training t.b.v. het reflecteren op en verbeteren van alliantie                         
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

o Themasite alliantiegericht werken voor sociale professionals                      
Kenniscentrum HAN SOCIAAL

• Maar: vooral nog véél werk aan de winkel!



Vervolgstappen o.b.v. alliantieonderzoek

Praktijk

• Bewust zijn van belang alliantie
• Alliantiefeedback en -monitoring
• Thema in intervisie, werkbegeleiding
• Video- of geluidsfragmenten, meelopen
• Informatie over alliantie aan cliënten
• Focus op klik én taak en doel

Beleid

• Financiering van alliantieonderzoek
• Sturen op aandacht voor alliantie
• Alliantie als prestatie-indicator
• Alliantiemonitoring als team/organisatie
• Alliantie op meerdere niveaus
• Alliantieaandacht in cliëntroute

Onderwijs

• Aandacht voor alliantie in alle fases van 
opleiding (toekomstig) professionals

• (Gast)lessen sociale opleidingen
• Alliantiedag
• Training docenten
• Alliantieopdrachten in praktijkstages

Onderzoek

• Zicht op factoren die bijdragen aan 
goede allianties

• Observatie/interactieonderzoek 
• Leren van goede voorbeelden
• Bundelen inzichten uit onderzoek
• Wetenschappelijke én vakpublicaties



Verder lezen

Samenwerken als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/marion-van-hattum-install/_attachments/samenwerken_als_uitdaging_voor_effectieve_jeugd-
_en_opvoedhulp_door_marion_van_hattum_web.pdf

Zorgen dat het werkt
http://www.han.nl/onderzoek/nieuws/zorgen-dat-jeugdzorg-werk/_attachments/intreerede_huub_pijnenbrug_han_25_maart_2010.pdf

Magazine Samen Sterker
http://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/samen-sterker/_attachments/samen_sterker_magazine_web_maart_2015.pdf

https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/marion-van-hattum-install/_attachments/samenwerken_als_uitdaging_voor_effectieve_jeugd-_en_opvoedhulp_door_marion_van_hattum_web.pdf
http://www.han.nl/onderzoek/nieuws/zorgen-dat-jeugdzorg-werk/_attachments/intreerede_huub_pijnenbrug_han_25_maart_2010.pdf
http://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/samen-sterker/_attachments/samen_sterker_magazine_web_maart_2015.pdf


Bedankt voor jullie aandacht!

Contactgegevens

Huub Pijnenburg
h.Pijnenburg@ru.nl

Marieke de Greef
Marieke.deGreef@han.nl

Marion van Hattum
Marion.vanHattum@han.nl

Ron Scholte
R.Scholte@praktikon.nl

mailto:h.Pijnenburg@ru.nl
mailto:Marieke.deGreef@han.nl
mailto:Marion.vanHattum@han.nl
mailto:r.Scholte@praktikon.nl

