
 De WAV-12 : achtergrond 

 

De Working Alliance Inventory (WAI) is in het Nederlands vertaald als de Werk Alliantie 

Vragenlijst (WAV). Het instrument die de emotionele band tussen therapeut en cliënt 

evalueert en inzage geeft in de therapiedoelen- en taken. De twee kernaspecten die in dit 

instrument aan bod komen, zijn de affectieve band tussen therapeut en cliënt en de 

samenwerking tijdens het therapieproces (Stinckens, Ulburghs, & Claes, 2009).  

De WAI werd ontwikkeld door Horvath en Greenberg (1986) en is een van de meest 

gebruikte instrumenten- wereldwijd om alliantie te meten. Het is geïnspireerd op het 

pantheoretische model van Bordin (1979), die de werkalliantie benadert als een actieve 

samenwerking tussen cliënt en therapeut waarvoor beiden verantwoordelijkheid dragen. Het 

instrument is toepasbaar op verschillende hulpverleningssituaties, omdat het vooral de 

vormaspecten van de werkalliantie benadrukt. Volgens Bordin (1979) bestaat de 

werkalliantie uit drie centrale aspecten die elkaar wederzijds beïnvloeden:  

(a) overeenstemming omtrent doelen,  

(b) overeenstemming omtrent taken en  

(c) kwaliteit van de interpersoonlijke band tussen de cliënt en therapeut.  

De sterkte van alliantie is volgens Bordin niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de 

relatie, maar ook van de mate van overeenstemming over doelen en taken. 

De WAI telt 36 vragen, die deze drie aspecten omvatten en die elk gescoord kunnen worden 

op een zevenpuntenschaal. Hij bestaat uit drie vormen, namelijk uit een cliënt-, therapeut- en 

een observatorvorm. In 1989 werd er door Tracey en Kokotovic een verkorte versie van de 

WAI ontwikkeld, de WAI-S. De WAI-S telt 12 vragen. Omdat de WAI-S volgens Hatcher en 

Gillaspy (2006) bij de constructie verschillende problemen opleverde op het interpretatieve 

en het methodologische gebied, hebben zij een nieuwe verkorte versie van de WAI 

ontwikkeld, namelijk de WAI-SR. 

In Nederland is in 1990 de oorspronkelijke WAI vertaald door Vertommen en Vervaeke en 

wordt de WAV genoemd. Ook deze telt 36 vragen, maar wordt echter gescoord op een 

vijfpuntenschaal. Deze WAV bestaat uit een tweedimensionale structuur bestaande uit een 

banddimensie (de emotionele component van de werkalliantie) en een ‘contract’-dimensie 

(gevormd door de samenvoeging van de oorspronkelijke Doel- en Taakschaal). De interne 

consistentie van de WAV is hoog, zowel voor de cliënt- als de therapeutversie en ligt in de  

lijn van de originele WAI. De inhoudsvaliditeit van de WAV is door onderzoek van experts 

bevestigt.  



In 2009 werd de verkorte vorm van deze vragenlijst (met twaalf items) gevalideerd voor de 

Vlaamse populatie (Stinckens, Claes & Ulburghs, 2009). De totaalscore van de WAV-12 

geeft een globale indicatie van de kwaliteit van de werkalliantie. De drie subschaalscores 

geven een gedetailleerd beeld van drie belangrijke dimensies: de kwaliteit van de 

therapeutische band, de mate van overeenstemming omtrent therapiedoelstellingen en de 

mate van overeenstemming omtrent therapietaken. Met dit instrument kunnen 

alliantiemoeilijkheden in een vroeg stadium gedetecteerd worden. Omwille van het cruciale 

belang van een goede werkalliantie in de aanvangsfase van de therapie wordt de WAV-12 bij 

aanvang van het therapietraject om de twee sessies afgenomen en nadien om de vijf 

sessies. (Stinckens et al., 2012) 

De WAV-12 is een Nederlandse vertaling van de WAI-S. De WAV-12 bestaat ook uit 12 

vragen en wordt net zoals de WAV, gescoord op een vijfpuntenschaal. Omdat de vorm klein 

is, is deze geschikt voor herhaalde metingen en is in diverse therapeutische settings 

inzetbaar.  

De antwoordmogelijkheden van de WAV- 12 bestaan uit: 1 = zelden of nooit, 2 = soms, 3 = 

dikwijls, 4 = zeer vaak en 5 = altijd.  

De vragen zijn verdeeld over de eerder vermelde drie aspecten die volgens Bordin de 

werkalliantie definiëren. Bij de taakschaal, die de taakgerichtheid van de cliënt of therapeut 

nagaat, behoren de vragen 2, 8, 10 en 12. Bij de doelschaal, die de doelgerichtheid van de 

cliënt of therapeut nagaat, behoren de vragen 1, 4, 6 en 11. Tenslotte is er de bandschaal, 

die de perceptie van de band met de cliënt of therapeut nagaat. Hierbij behoren de vragen 3, 

5, 7 en 9 (Stinckens, Ulburghs, & Claes 2009). 


