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Leergemeenschap Samen Werken aan
Ambulante Gezinshulp

Heb jij SWAG?

about:blank


Wie waren onze partners in deze leergemeenschap

Samen Werken aan Ambulante Gezinshulp
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Waartoe dit project?

Praktijkverbetering  

(transformatie 

jeugdhulp)

De opbrengsten zijn gebaseerd op 

regionale vraagstukken jeugdhulp



Vraagstuk integraal en meervoudig samenwerken
• Integrale blik en goede samenwerking nog niet zo vanzelfsprekend. 

• Het daadwerkelijk inzetten van sociaal netwerk verloopt moeizaam

• Clienten ervaren weinig inspraak, raken regie kwijt

• Het realiseren van een goede meervoudige samenwerkingsrelatie met 
het gezin en de context van het gezin is complex



Aanleiding - van academische
werkplaats naar een leernetwerk -

Met SWAG willen we een impuls geven aan de uitwisseling tussen 
opleidingen en praktijk én het benutten van bestaande kennis door 
opleidingen. 

• (Duurzame) uitwisseling tussen het onderwijs, beleid, onderzoek, 
praktijk realiseren (leernetwerk) met structurele inbreng van 
ouders en jongeren

• (Structurele) benutting van bestaande kennis door opleidingen.

• Kennis samenbrengen die nodig is voor de aanpak van regionale 
vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de 
jeugdsector.

…..zodat beschikbare expertise beter benut kan worden

door professionals



Lectoraat Werkzame 
Factoren in de Jeugd- en 
Opvoedhulp.

Post HBO opleiding IAG
https://www.han.nl/opleidingen/po
st-hbo/iag-intensieve-ambulante-
gezinsbehandeling/

Boost your idea

https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/iag-intensieve-ambulante-gezinsbehandeling/


Hoe doen we dat in de praktijk?



Kenniscirculatie: 
studentproject Samenwerkingskwesties in beeld

Afstudeer project Bachelor 
studenten

-Training

- Observatieonderzoek

-Feedbackrapport voor IAG’er

- Kennisproducten >

- IAG-opleiding

- Bachelor- en 
masteropleidingen

IAG-opleiding

- Vraagstukken t.a.v. meervoudig 
samenwerken met gezinnen en 

netwerk

- Beeldopnames van 
gezinsgesprekken



Samenwerking met cliënt, gezin en netwerk

Enkelvoudig alliëren

Samenwerking tussen cliënt en 
hulpverlener

Meervoudig alliëren 

Werken met gezin en de context 
van een gezin



Waar bestaat een krachtige enkelvoudige 
alliantie uit?

Emotionele alliantie: de mate van overeenstemming
tussen cliënt en hulpverlener over de emotionele
verbinding, de persoonlijke band die je ervaart

Taakalliantie: de mate van overeenstemming over het 
doel dat je wil bereiken, en hoe je dat wil realiseren.

Bronnen: Bordin, 1979; De Greef e.a. 2017



Waaruit bestaat een krachtige meervoudige 
alliantie?

1. Betrokkenheid van meerdere partijen in het 
hulpverleningsproces

2. Emotionele verbondenheid met elkaar

3. Veiligheid is het hulpverleningssysteem

4. Een gezamenlijke doelperceptie (shared sense of 
purpose)

(Friedlander et al, 2011)



SOFTA
System for Observering Family Therapy Alliances

Doel = Beoordeling van de alliantie op iedere dimensie met daarin 
aandacht voor de interacties tussen cliënten onderling en cliënten en 
hulpverlener

• Observatie/scoringsformulieren

• Gedragsbeschrijvingen per alliantiedimensie 

• Aparte versie voor hulpverlener en cliënten

Bron: Friedlander e.a. (2015)



Observatieopdracht
DOEL

1. Kennismaking met de SOFTA als kijkkader

2. Ervaren dat alliantie geen ‘magische klik’ is maar een aspect van de 
hulpverlening dat je als hulpverlener kunt beïnvloeden door je eigen gedrag

3. Inzicht in de gedragingen die bijdragen aan een goede alliantie met een 
gezin

HOE

1. Toelichting observatie/scoringsformulieren

2. Gezamenlijk kijken van een fragment van 3 minuten 

3. In tweetallen 10 minuten uitwisselen (breakoutrooms)
• Samen doorlopen van de SOFTA?
• Welke gedragingen heb je bij de hulpverlener gezien?
• Welke gedragingen heb je niet gezien die wel passend geweest zouden 

zijn?

4. Gezamenlijke terugkoppeling
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