
Een overzicht voor de sociaal
hulpverlener 

Meervoudige alliantie gaat over de
samenwerkingsrelatie tussen de
cliënt, het gezin, het netwerk, de
hulpverlener en andere betrokkenen. 

De betrokkenheid in het hulpverleningsproces.
De emotionele band tussen de hulpverlener en
het gezin.
De veiligheid in het therapeutisch systeem.
De gezamenlijke doelperceptie.

Om de alliantie tussen jou als hulpverlener en het
gezin te bevorderen werk je aan de hand van vier
verschillende alliantie dimensies namelijk:

 

 

Betrokkenheid: De mate waarin een cliënt en
andere betrokkenen het gevoel hebben samen
met de hulpverlener betrokken te zijn in het
hulpverleningsproces.

Emotionele band: De samenwerkingsrelatie met
de hulpverlener is gebaseerd op vertrouwen en
bevindt zich op dezelfde golflengte.

Veiligheid: De samenwerkingsrelatie wordt gezien
als een veilige omgeving, waarin iedereen zich
comfortabel genoeg voelt om ervaringen op te
doen en te mogen leren.

Gezamenlijke doelperceptie: Het gezin vormt een
samenwerkend geheel om eenzelfde doel te
behalen. Het gezin heeft een solidariteitsgevoel
naar elkaar toe. 



Bij interprofessioneel samenwerken
staat de samenwerking tussen
verschillende betrokken professionals
en het gezin centraal. Het gaat hierbij
om een brede aanpak van meervoudige  
en complexe problematiek binnen een
gezinssysteem.

Het samenbrengen van verschillende
professionals die ieder hun eigen expertise
meebrengen, vormt de sleutel tot het maken
en uitvoeren van één samenhangend plan.
Het is van belang om vertrouwen te hebben
in elkaars expertise en gebruik te maken van
elkaars kwaliteiten.  

Er zijn verschillende werkzame factoren die
kunnen bijdragen aan de interprofessionele
samenwerking. Wanneer er wederzijds
begrip voor elkaars professionele rol en
verantwoordelijkheid bestaat, wordt er
bijgedragen aan een betekenisvolle
communicatie en relatie. Hierbij is het van
belang de focus te vestigen op de behoefte
van de cliënt en het gezinssysteem.  

Betrouwbaar, integer en betrokken zijn naar zowel het gezin als
medeprofessionals.
Elkaar als professionals van feedback voorzien. Dit zorgt voor een
positieve houding ten opzichte van de onderlinge samenwerking.
Lef hebben en inventief zijn en hiernaar kunnen handelen leidt tot
een positief vernieuwend resultaat.
Je houdt rekening met onvoorziene omstandigheden en denkt mee
in oplossingen voor mogelijke knelpunten. 

Om interprofessioneel samen te werken is het van belang dat je
verschillende competenties bezit.

.
 
 



Bij beide begrippen staat het aangaan en onderhouden
van een goede samenwerkingsrelatie centraal. Het is van
belang dat één gezin één gezamenlijk plan heeft. Doelen
worden door het gezin geformuleerd met ondersteuning
van de hulpverlener. Het wederzijds vertrouwen tussen
de hulpverlener en gezinsleden is hierbij essentieel. 

Het grote verschil tussen beide begrippen is dat er bij
meervoudige alliantie samengewerkt wordt tussen het gezin
en één professional en bij interprofessioneel samenwerken
tussen het gezin en alle betrokken professionals. Dat wil dus
zeggen dat er verschillende professionals met ieder een
eigen expertise betrokken zijn bij een interprofessionele
samenwerking. Iedere professie heeft een bepaalde rol in de
samenwerking waar rekening mee gehouden dient te worden.  

Do's: Vraag aan de gezinsleden wat zij willen bespreken. 
Do's: Merk de positieve veranderingen op, benoem deze en
complimenteer de gezinsleden.
Do's: Kom gemaakte afspraken na. Geef ieder gezinslid de ruimte een
bijdrage te leveren binnen het hulpverleningsproces.

Don'ts: De hulpverleningsdoelen en taken zelfstandig formuleren
zonder inspraak van de gezinsleden.
Don'ts: Vijandige opmerkingen maken ten opzichte van gezinsleden.
Don'ts: Uitingen van gezinsleden negeren. Niet genoeg aandacht
besteden aan het belang van individuele gezinsleden.

Do's: Zet het gezin centraal en bespreek met het gezin welke
professie welke expertise met zich meebrengt. Zorg ervoor dat het
gezin weet wie ze kunnen benaderen. 
Do's: Respecteer elkaars rol en expertise in de samenwerking.
Do's: Evalueer regelmatig met de verschillende betrokken professies
en het gezin over het hulpverleningsplan.

Don'ts: Aan teveel doelen tegelijkertijd werken.
Don'ts: Teveel partijen bij de hulpverlening betrekken. 
Don'ts: Delen van informatie met medeprofessionals zonder
toestemming van het gezin.

 


