
WELKOM BIJ HET WEBINAR
Werken aan de werkrelatie: 

sleutels voor een gezinsgerichte blik

Zet je microfoon op ‘mute’.

Zet tijdens de presentatie je camera uit en zet je camera 
aan als je aan het woord bent. 

Heb je tussendoor vragen? Deze kun je delen via de chat. 
Wij zorgen ervoor dat de vragen en gedeelde inzichten 
aan bod komen.

Het webinar wordt opgenomen. Mocht je hier bezwaar 
tegen hebben dan adviseren we je de gehele 
bijeenkomst je camera uit te houden.



e







Welke
uitdagingen zie je 
in het aangaan en 
vasthouden van 
een werkrelatie
met dit gezin? 

In de chat!





Welke 
uitdagingen zie je 
in het aangaan en 
vasthouden van 
een werkrelatie 
met dit gezin? 



Professionele werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt

• Taakgerichte band  eens zijn over doelen en werkwijze in de behandeling

• Emotionele band     vertrouwen, sympathie, gehoord voelen, etc

Alliantie (Bordin, 1979)



• Meerdere werkrelaties tegelijkertijd, verschillen meer 
regel dan uitzondering

• Onderling ‘meekijken’

• Familie-conflicten

• Alliantie tussen gezinsleden van invloed

Alliantie in het werken met 
gezinnen



1. Meerdere personen met andere wensen en 
verwachtingen: verschillen in allianties 

→ BALANCEREN VAN ALLIANTIES

Alliantie in het werken met 
gezinnen: 3 uitdagingen



2. Onderling ‘meekijken’ en conflicten 
van invloed op ervaren veiligheid

→ VEILIGHEID IN HET 
BEHANDELSYSTEEM

Alliantie in het werken met 
gezinnen: 3 uitdagingen



3. Alliantie / samenwerking tussen gezinsleden 
van invloed

→ GEZAMENLIJKE DOELPERCEPTIE IN 
HET GEZIN

Alliantie in het werken met 
gezinnen: 3 uitdagingen



Een gezinsgerichte benadering van de alliantie

Taakgerichte Band Emotionele Band

Gezamenlijke Doelperceptie
Veiligheid in het 

behandelsysteem*

Alliantie

Individueel

Systemisch

Balanceren

* = gezinsleden + hulpverlener



Een gezinsgerichte benadering van de alliantie

Taakgerichte Band Emotionele Band

Gezamenlijke Doelperceptie

Veiligheid in het 

behandelsysteem 

Alliantie
Individueel

Systemisch

Balanceren

Mate waarin de cliënt gevoel heeft betrokken te zijn in de 
behandeling en samen te werken met de behandelaar, de 
behandeling als zinvol ervaart, gevoel heeft dat de doelen 
en taken besproken kunnen worden, dat serieus nemen van 
het proces belangrijk is en dat verandering mogelijk is 

Mate waarin cliënt het gevoel heeft dat de relatie is 
gebaseerd op aansluiting, vertrouwen, aandacht en zorg, 
dat de behandelaar oprecht meeleeft, ‘er is’ voor de cliënt 
en op dezelfde golflengte zit, en dat de wijsheid en 
expertise van de behandelaar waardevol zijn

Mate waarin gezinsleden zich tijdens de behandel-
gesprekken op hun gemak voelen, zich voldoende veilig 
voelen om zich open en kwetsbaar op te stellen en 
conflicten aan bod te durven laten komen

Mate waarin gezinsleden gezamenlijke doelen ervaren en 
daar onderling aan samenwerken om hun situatie te 

verbeteren. Een gevoel van ‘eenheid’ in relatie tot de 
behandeling 

Gebaseerd op: Friedlander, M.L., Escudero, V., & Heatherington, L. (2006). Therapeutic Alliances in Couple and Family Therapy. An Empirically Informed Guide to Practice. Washington DC: APA. 





Investeren en 
balanceren: individuele 
allianties
• Is iedereen ‘aan gehaakt’?

• Extra aandacht voor alliantie met 
jongeren

• Gespreksregie: iedereen aan bod

Veiligheid in het 
behandelsysteem: Safety First

• Afspraken maken over veiligheid 
en vertrouwelijkheid

• Oog voor kwetsbare gezinsleden 
(machtsverhoudingen)

• Beladen onderwerpen: wanneer 
samen, wanneer apart? 

• Interacties begeleiden

Gezamenlijke doelperceptie: 
herframen en verbinden

• Benadruk overeenkomsten in 
ervaringen en wensen

• Gebruik verbindende taal

• Herframen: gezamenlijke doelen

• Breng een proces van 
samenwerking op gang: durf jezelf 
aan de zijlijn te zetten

3 sleutels voor de werkrelatie met gezinnen

Zie ook: Escudero, V., & Friedlander, M.L. (2017). Therapeutic Alliances with Families. Empowering Clients in Challenging Cases. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.



• Hoe zijn de machtsverhoudingen? Wie voelt zich daardoor mogelijk kwetsbaarder? 

• Verschil in openheid en kwetsbaar opstellen als je gezinsleden apart spreekt i.p.v. samen? Let op 

de (non-verbale) signalen! 

• Stellen gezinsleden zich open voor andere gezinsleden, of reageren ze vooral defensief op elkaar?

• Zijn er afspraken over vertrouwelijkheid en over omgaan met conflicten die boven komen? 

Werken aan veiligheid: sleutelvragen



Safety First?

• Kijk naar het fragment en let op 
signalen bij Mitchell en zijn vader

• Hoe veilig voelt Mitchell zich ? 

• Hoe veilig voelt zijn vader 
zich?

• Waar leid je dit uit af?

In de chat!





Safety First?

• Kijk naar het fragment en let op 
signalen bij Mitchell en zijn vader

• Hoe veilig voelt Mitchell zich ? 

• Hoe veilig voelt zijn vader 
zich?

• Waar leid je dit uit af?



Veiligheid Mitchell

• Angstig/onrustig gedrag: trillen

• Weigeren/ terughoudend reageren wanneer aangesproken door 
vader 

• Defensief reageren: 
• “Omdat wij zoveel ruzie hadden ging ik er in door” 

• “Je vráágt toch aan mij…” 



Veiligheid vader

• Open lichaamshouding 

• Feedback vragen: “vind je niet dat het beter gaat?”

• Defensief reageren: “dat was pure wanhoop…”



Wat doet de behandelaar?

•“Ik ga even ingrijpen….  Wat is er allemaal gebeurd vroeger?”

•… even roken…



Wat kan de behandelaar ook doen?

- Erkenning geven dat het bespreken van deze dingen moeilijk en 
pijnlijk is

- Interacties begeleiden: helpen om eerlijk en niet-defensief met 
elkaar te praten 

- Kwetsbaar gezinslid (Mitchell) actief in bescherming nemen

- Eventueel: eerst apart, dan samen?



Investeren en 
balanceren: individuele 
allianties
• Is iedereen ‘aan gehaakt’?

• Extra aandacht voor alliantie met 
jongeren

• Gespreksregie: iedereen aan bod

Veiligheid in het 
behandelsysteem: Safety First

• Afspraken maken over veiligheid 
en vertrouwelijkheid

• Oog voor kwetsbare gezinsleden 
(machtsverhoudingen)

• Beladen onderwerpen: wanneer 
samen, wanneer apart? 

• Interacties begeleiden

Gezamenlijke doelperceptie: 
herframen en verbinden

• Benadruk overeenkomsten in 
ervaringen en wensen

• Gebruik verbindende taal

• Herframen: gezamenlijke doelen

• Breng een proces van 
samenwerking op gang: durf jezelf 
aan de zijlijn te zetten

Tips voor de praktijk: gezinsbreed aansluiten

Zie ook: Escudero, V., & Friedlander, M.L. (2017). Therapeutic Alliances with Families. Empowering Clients in Challenging Cases. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.





• Met wie van de gezinsleden voel je de ‘klik’, met wie minder? 

• Wie doet meest actief mee, wie meer afzijdig?

• Hoe is de beurtverdeling tijdens de gezinsgesprekken? 

• Ken je ieders verhaal? 

Balanceren van allianties: sleutelvragen



De alliantie met kinderen en 
jongeren

• Wiens hulpvraag?

• De wereld van volwassenen

• Macht en invloed

• De eigen rol: opvoedingsondersteuner of 
gezinsbehandelaar?

• ... wat heeft dit kind nodig om gehoord te 
worden én (passend bij ontwikkeling) actief mee 
te doen?



Investeren en 
balanceren: individuele 
allianties
• Is iedereen ‘aan gehaakt’?

• Extra aandacht voor jongeren

• Vraag feedback

• Gespreksregie: iedereen aan bod

Veiligheid in het 
behandelsysteem: Safety First

• Afspraken maken over veiligheid 
en vertrouwelijkheid

• Oog voor kwetsbare gezinsleden 
(machtsverhoudingen)

• Beladen onderwerpen: wanneer 
samen, wanneer apart? 

• Interacties begeleiden

Gezamenlijke doelperceptie: 
herframen en verbinden

• Benadruk overeenkomsten in 
ervaringen en wensen

• Gebruik verbindende taal

• Herframen: gezamenlijke doelen

• Breng een proces van 
samenwerking op gang: durf jezelf 
aan de zijlijn te zetten

Tips voor de praktijk: gezinsbreed aansluiten

Zie ook: Escudero, V., & Friedlander, M.L. (2017). Therapeutic Alliances with Families. Empowering Clients in Challenging Cases. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.





• Welke botsende visies / wensen/ doelen / belangen zijn er (misschien)?  

• Welke overeenkomst in ervaring van problemen, in meningen over gewenste oplossingen? 

• Hoe individueel of gezamenlijk zijn de doelen? Hoe motiverend zijn die voor iedereen? 

• Hoeveel aandacht tijdens gesprekken voor ondersteunen van elkaar en het samen werken 

aan doelen? 

Gezamenlijke doelperceptie: sleutelvragen



Gezamenlijk 
doel? Herframen

• Welke gezamenlijkheid bemerk je 
bij Mitchell en zijn vader in
• Ervaring
• Emotie
• Probleem
• Oplossing / doel
• …

• Welke woorden kun je hier aan 
geven?

In de chat!





Gezamenlijk 
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In de chat!



Bijvoorbeeld:

“Jullie frustreren je allebei om hoe jullie met elkaar omgaan”  

“Je maakt je zorgen dat het weer misloopt, daar bescherm je jezelf 
tegen (woorden vader) Dat geldt denk ik voor jullie allebei: je wilt 
allebei niet dat het uitloopt op wéér een teleurstelling” (herframen)

Starten met gezamenlijk doel verkennen?

Gezamenlijke Doelperceptie: Mitchell en vader



Gezamenlijke Doelperceptie: 
herframen en verbinden

• Benadruk overeenkomsten en 
gezamenlijkheid

• Individuele zorgen herframen tot 
gezamenlijke doelen

• Zet jezelf aan de zijlijn: breng een proces van 
samenwerking op gang!

• En: maak deze onderlinge samenwerking
bespreekbaar

• Verbinden door humor en onderling plezier



Investeren en 
balanceren: individuele 
allianties
• Is iedereen ‘aan gehaakt’?

• Extra aandacht voor jongeren

• Vraag feedback

• Gespreksregie: iedereen aan bod

Veiligheid in het 
behandelsysteem: Safety First

• Afspraken maken over veiligheid 
en vertrouwelijkheid

• Oog voor kwetsbare gezinsleden 
(machtsverhoudingen)

• Beladen onderwerpen: wanneer 
samen, wanneer apart? 

• Interacties begeleiden

Gezamenlijke doelperceptie: 
herframen en verbinden

• Benadruk overeenkomsten in 
ervaringen en wensen

• Gebruik verbindende taal, humor 
en plezier

• Herframen: gezamenlijke doelen

• Breng een proces van 
samenwerking op gang: durf jezelf 
aan de zijlijn te zetten

Tips voor de praktijk: gezinsbreed aansluiten

Zie ook: Escudero, V., & Friedlander, M.L. (2017). Therapeutic Alliances with Families. Empowering Clients in Challenging Cases. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.





Wat neem je 
mee uit dit 
webinar voor 
jouw dagelijkse 
praktijk? 

In de chat!



CONTACTGEGEVENS:

Marianne Welmers Van de Poll (docent Social Work en onderzoeker Lectoraat 
Jeugd aan Hogeschool Windesheim)

jm.welmers-vande.poll@windesheim.nl

Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en complexe problemen

Jana Knot-Dickscheit (hoofd, Universitair Hoofddocent, GZ-psycholoog)

j.knot-dickscheit@rug.nl

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland

Alona Labun (coördinator) 

labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

Dank voor jullie interesse ☺!
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