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De uitnodiging voor vanmiddag*

Samenwerking blijkt razend moeilijk:

❑ Er spelen niet alleen organisatorische belemmeringen (‘we krijgen 

samenwerking niet georganiseerd’), maar

❑ ook culturele verschillen (‘elkaars taal niet kunnen verstaan’) en

❑ struikelblokken in de dagelijkse praktijk (‘complexe problematiek’, 

‘hoge caseload’)

❑ We richten ons [vanmiddag] met name op samenwerking tussen 

professionals van diverse pluimage, maar daarnaast geven we 

ook aandacht aan de samenwerking met inwoners en de 

gemeente
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Deelsessie 4

Interprofessioneel opleiden.

❑ Competente professionals als succesfactor 

❑ Welke (nieuwe) kwaliteiten worden nu verlangd van 

professionals?

❑ Verbinding theorie en praktijk

❑ Uitnodiging: zoveel mogelijk interactie
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Twee stellingen*

1. Jonge kinderen, tot acht jaar, zijn nog niet in staat zelf mee te 

praten over interventies die wij ontwikkelen/inzetten om hen of 

hun ouders te helpen

2. Het communiceren en samenwerken met collega’s en 

professionals uit andere disciplines en andere organisaties gaat 

mij eigenlijk wel prima af
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Interprofessioneel samenwerken

Een korte geschiedenis

❑ Medische en paramedische beroepen, later social work erbij

❑ Dramatische maatschappelijke gebeurtenissen (Savanna de 

Jongh 2003, Nederland en Victoria Climbie 2003, Engeland)

Core skills and knowledge for the children’s workforce (2010) en

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin (z.j.)

❑ Caipe (Center for the Advancement of Interprofessional

Education, 1987)

❑ Diverse publicaties: WHO (2010); Interprofessional Education 

Collaborative Expert Panel (2011; 2016); Vyt (2012); De Waal 

(2018); Van Zaalen, Deckers & Schuman (2018).



Lokale gezondheids-
behoeften

Gefragmenteerd 
gezondheidszorg-
systeem

Interprofessioneel 
opleiden

Interprofessioneel
samenwerkende
beroepspraktijk

Betere uitkomsten 
voor cliënten

Een versterkt 
gezondheidszorg-
systeem

Huidige en 
toekomstige 
beroeps-
bevolking

Beroepsbevolking 
die klaar is voor 
interprofessionele 
samenwerking

Gezondheidszorg- en 
onderwijssystemen

Lokale contextWHO (2010) Interprofessional
Education and Collaborative
Practice (IE&CP)

In eerste instantie 
vooral gericht op 
medische en 
paramedische 
beroepen
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Definitie Interprofessioneel opleiden*

Caipe (Centre for the Advancement of Interprofessional Education):

interprofessional education: “occasions when two or more 

professions learn with, from and about each other to improve 

collaboration and the quality of care”.
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Noodzaak van meer samenwerking - Kinderen en 

jongeren die extra ondersteuning nodig hebben

❑ In 2015 groeiden ongeveer 225.000 kinderen in Nederland in armoede 

op en kregen 360 duizend minderjarige jongeren een vorm van 

jeugdhulp.

❑ Van de laatsten kreeg ongeveer 75% een vorm van ambulante hulp.

❑ Ruim 40 duizend jongeren kregen te maken met een 

jeugdbeschermingsmaatregel en ruim 11 duizend jongeren ontvingen 

een jeugdreclasseringsmaatregel (Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 2016).

❑ Ongeveer 120.000 kinderen hebben een handicap (exclusief 

psychiatrie), hetgeen overeenkomt met 3,5% van alle kinderen en 

jongeren tot 17 jaar (Tierolf, Gilsing en Steketee, 2017).
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Politieke besluitvorming

Passend Onderwijs en decentralisatie Jeugdzorg: meer nadruk op 

lokale en regionale samenwerking

❑ Vanaf 1 augustus 2014 Passend Onderwijs – scholen hebben een 

zorgplicht

❑ Vanaf 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet: de 

verantwoordelijkheid voor de eerstelijnsjeugdzorg naar de 

gemeenten. Zij hebben een ‘jeugdhulpplicht’

❑ Participatiewet (2015): meedoen naar vermogen
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Maatschappelijke ontwikkelingen

❑ Eigen krachtconferenties: ‘de professional is een passant’

❑ Bijvoorbeeld het model van positieve gezondheid van Machteld 

Huber (2016)

Vroeger: gezondheid is de afwezigheid van ziekte

Steeds meer: Positieve gezondheid als “het vermogen om je aan 

te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, 

fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”

Een holistisch perspectief: lichaamsfuncties, mentaal 

welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks 

functioneren
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Het continuüm van ondersteuning, begeleiding 
en/of zorg*

13

Monodisciplinair 

werken
Multidisciplinair 

werken

Interprofessioneel 

werken

Transdisciplinair

werken

Interdisciplinair 

werken

MDO?
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De termen ‘professie’ en ‘professional’

Interprofessional samenwerken komt van interprofessional

collaboration

Samenwerken van professionals die verschillende beroepen 

(professions) uitoefenen

Interprofessional care is a collaborative 

response to the needs of individuals, families, 

groups and communities by members of two 

or more professions (Barr, Low & Gray, 2013)



Interprofessioneel samenwerken*

Definitie

❑ Een samenwerkingsvorm waarbij meerdere professionals met 

verschillende professionele achtergronden zorg, begeleiding en/of 

ondersteuning aanbieden aan leerlingen en hun ouders. In dit 

proces worden leerlingen, hun ouders en hun sociale netwerk -

als zij dat willen en er op dat moment toe in staat zijn – actief 

betrokken bij het hele proces van signalering, diagnostiek, keuze 

van behandeling, behandeling zelf, monitoring, nazorg en 

evaluatie om de hoogste kwaliteit van zorg, begeleiding en/of 

ondersteuning te leveren binnen verschillende contexten (Van 

Zaalen, Deckers & Schuman, 2018, p. 35)
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Recent onderzoek

Van Bijleveld, 2019: kinderparticipatie in de Jeugdbescherming Regio 

Amsterdam – uitdagingen voor de betrokken professionals:

❑ Kinderen hebben nog steeds weinig invloed op de beslissingen die 

genomen worden

❑ Omgaan met de complexe dynamiek van participatie, protectie en 

kindbeeld – te veel nadruk op “kinderen zijn kwetsbaar en moeten 

beschermd worden”.

❑ Herkennen van de eigen onbewuste handelingen en drijfveren (verschil 

tussen ‘weten dat’ en ‘daadwerkelijk doen’)

❑ Reflecteren op eigen handelen

❑ Sterke voorkeur voor verbaal communiceren
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Als de juf zegt dat ik 
niet luister, bedoelt zij 
dat ik haar niet 
gehoorzaam. Dat heb 
ik haar hu al 2x 
verteld, maar zij 
luistert niet.
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De stem van kinderen en jongeren

❑ Kinderen en jongeren hebben het recht hun mening te geven over 

alle zaken die hen aangaan (VN- verdrag inzake de rechten van 

het kind,1989 en VN-verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap, 2006)

❑ De overheid zorgt ervoor dat zij die mening kunnen uiten en dat er 

naar hen wordt geluisterd.

❑ Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures
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Person Centered of Person Driven Planning

❑ Videofragment Kiki en Bennie* 
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Reflectie op Kiki en Bennie



Interprofessioneel samenwerken

Dat is wanneer iedereen die 
kinderen, jonge mensen en hun 
gezinnen ondersteuning bieden, 
effectief samenwerken door hen 
centraal te stellen, naar hen te 

luisteren, te voorzien in hun 
behoeften  en erop gericht is 
hun kwaliteit van bestaan te 

vergroten

Is erop gericht 
ondersteuningsbehoeften 

vroegtijdig te signaleren en 
tijdig en adequaat 

ondersteuning te bieden om te 
voorkomen dat problemen 

erger worden
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Samenwerken met ouders*

❑ Videofragment Teguise
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Reflectie op Teguise
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Ja

Onderwijsprofessionals Ouders

Handelingsverlegenheid

Staan betrokkenen open voor 

een gezamenlijk traject?

Integraal persoonsbeeld

Bespreking met ouders

Werkbijeenkomsten met alle 

betrokkenen - cocreatie

Nazorg

Neen Ander traject

Informatie verzamelen

Dossieranalyse

Gesprekken met betrokkenen

Observaties

Video-opnamen thuis en op 

school

Indien nodig aanvullend 

onderzoek

Cognitie

Sociaal-emotioneel

(Senso)motorisch

Levensprobleem: 

omgeving sluit 

onvoldoende aan op 

haar 

ontwikkelingsbehoefte

Sterke kanten: is 

leerbaar, enthousiast, 

leert van kopiëren van 

volwassenen, doet 

graag klusjes

Wie is T en wat vraagt zij 

ons?

Beschrijving van het gedrag

Verklaring van het gedrag

Veroorzakende factoren

Centrale verwerking

In stand houdende factoren

Gedrag verstaan en 

begrijpen

Bespreken en verder 

ontwikkelen van de 

beeldvorming (video)

Evaluaties

Plan van aanpak: wat 

werkt wel en wat niet

Wat werkt meer doen!

Elkaar interdisciplinair 

ondersteunen



Werken vanuit het kind, 
jongere en ouderperspectief

luistert actief naar wat kinderen/ 
jongeren er zelf van vinden

bouwt voort op bestaande
informatie om onnodige
herhaling te voorkomen

is gericht op intensieve
communicatie met en

betrokkenheid van 
kinderen/jongeren en

ouders

leidt tot een beter begrip van de 
sterke kanten, de ondersteunings-
behoeften en tot wat gedaan kan

worden om het kind/de jongere te
helpen

zorgt ervoor dat alle voor het 
kind/de jongere en ouders

relevante aspecten aan bod 
komen

resulteert in interacties die 
niet al te formeel zijn

Wat jij 
wil 

zeggen

Wat voor 
hen 

belangrijk 
is

Relevantie
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Kenmerken van die samenwerking*

Het gaat om professionals die bereid zijn:
❑ het eigen professionele territorium te verlaten;

❑ nieuwe kennis- en ervaringsgebieden te ontdekken;

❑ een andere taal (en cultuur) te leren verstaan;

❑ zelf vakjargon zoveel mogelijk te vermijden en voor iedereen 

toegankelijke taal te gebruiken;

❑ meerdere perspectieven en zienswijzen een plaats te geven;

❑ ruimte te maken voor de expertise en inbreng van collega’s; en

❑ de expertise en visie van collega’s te waarderen als aanvullend en 

verrijkend (Kaye & Crittenden, 2005).



Met het doel: 
kinderen/jongeren, 
hun ouders en hun 
sociale netwerk de 
regie te laten 
voeren

Met als basis: 
communicatie en 
een stevige 
oriëntatie op 
(gedeelde) waarden





Kerncompetentie 1 Waarden en ethiek (WE)

Werkt met andere professionals, de leerling, zijn ouders en sociale netwerk aan een klimaat van wederzijds respect en gedeelde waarden. De 

professional:

WE 1 plaatst de belangen van de leerling en groepen leerlingen en hun ouders/verzorgers, inclusief hun sociale netwerk in het centrum

van de interprofessionele ondersteuningsaanpak (persoonsgerichte ondersteuning).

WE 2 respecteert de waardigheid en de privacy van alle leerlingen, met waarborging van vertrouwelijkheid bij het leveren van 

teamondersteuning.

WE 3 omarmt de culturele diversiteit en individuele verschillen, en respecteert de culturele achtergrond, waarden, rollen, 

verantwoordelijkheden en expertise van alle leerlingen, hun ouders, de betrokken professionals en het sociale netwerk van de 

leerling.

WE 4 kan samenwerken met degenen die de ondersteuning ontvangen, degenen die de ondersteuning leveren en anderen die 

bijdragen aan, en ondersteunen bij het helpen van de leerling of groepen leerlingen, hun ouders/verzorgers en hun sociale 

netwerk.

WE 5 ontwikkelt een relatie gebaseerd op vertrouwen en handelt in relaties vanuit waarden als eerlijkheid en integriteit met leerlingen, 

teamleden, ouders en het sociale netwerk.

WE 6 laat een hoge standaard van ethisch handelen en kwaliteit van ondersteuning zien in haar bijdrage aan de ondersteuning (ook in 

teamverband) en kan omgaan met ethische dilemma’s specifiek voor een onderwijssetting.

WE 7 is én blijft competent in de eigen professie, onder andere in het kader van een Leven Lang Leren

Bron: Van Zaalen, Y., Deckers, S. & Schuman, H. (2018). Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.



Kerncompetentie 2 Interprofessionele communicatie (COM)

Communiceert met leerlingen, hun ouders en hun sociale netwerk en andere professionals op een responsieve en verantwoordelijke manier, die 

bijdraagt aan de effectiviteit van het team in het verbeteren van het welzijn en het welbevinden van de leerling. De professional:

COM 1 gebruikt effectieve communicatiemiddelen, technieken en technologie om discussie en interacties te faciliteren die het 

functioneren van het team bevorderen.

COM 2 kan informatie organiseren en delen met alle betrokkenen op een manier die respectvol en passend is, en voorkomt waar 

mogelijk vakjargon.

COM 3 draagt eigen kennis van en meningen over het interprofessionele ondersteuningsproces op een duidelijke manier en met 

vertrouwen, overtuiging en respect over aan teamleden, waaronder leerlingen en hun ouders/verzorgers en houdt hierbij in het 

oog dat de informatie voor iedereen begrijpelijk is.

COM 4 heeft een actieve luisterhouding en stimuleert teamleden hun ideeën en meningen in te brengen.

COM 5 kan tijdige, respectvolle, opbouwende feedback geven aan anderen over hun teamfunctioneren of over het 

ondersteuningsproces, rekening houdend met gevoelens van anderen.

COM 6 kan respectvol reageren op feedback van anderen en dit integreren in (het ontwikkelen van) het eigen handelen.

COM 7 (h)erkent hoe diversiteit in ervaring, expertise, cultuur en hiërarchie binnen een team kan bijdragen aan effectieve communicatie, 

het hanteren van conflicten en het realiseren van een positieve interprofessionele werkrelatie.

COM 8 communiceert consistent het belang van teamwerk voor persoonsgerichte ondersteuning en begeleiding.



Uit: Van Zaalen, Deckers & Schuman, 2018, p. 130)



Kerncompetentie 3 Rollen en verantwoordelijkheden (ROL)

Gebruikt de kennis over de eigen rol en die van andere professionals om de soms complexe behoeften van de leerling of een groep leerlingen en 

hun ouders/verzorgers, inclusief het sociale netwerk, in kaart te brengen en aan te pakken. De professional:

ROL 1 communiceert eigen rollen en verantwoordelijkheden op een duidelijke manier met de leerling, ouders/verzorgers, hun sociale 

netwerk en betrokken professionals uit het eigen team of afkomstig uit andere organisaties. 

ROL 2 (h)erkent eigen beperkingen in vaardigheden en kennis.

ROL 3 erkent en gebruikt unieke en aanvullende vaardigheden van alle teamleden om de ondersteuning van de leerling te 

optimaliseren.

ROL 4 betrekt actief andere professionals met aanvullende expertise om aan specifieke behoeften van de ondersteuning voor de 

leerling te voldoen. 

ROL 5 legt de rollen en verantwoordelijkheden van andere professionals uit en legt uit hoe het team samenwerkt in preventie en 

begeleiding, ondersteuning en/of behandeling. 

ROL 6 gebruikt alle beschikbare kennis, vaardigheden en mogelijkheden van directe collega’s en andere professionals om de juiste 

ondersteuning, begeleiding en/of behandeling te leveren. Deze kennis, vaardigheden en mogelijkheden zorgen ervoor dat de 

geboden ondersteuning veilig, stipt, efficiënt, effectief en acceptabel is.

ROL 7 communiceert met alle teamleden, inclusief de leerling en de ouders/verzorgers om de verantwoordelijkheden van elk lid te 

verduidelijken bij het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak met de bijbehorende interventie(s). 

ROL 8 versterkt onderlinge relaties met andere disciplines om het professioneel handelen te verbeteren en het leren en participeren

van de leerling te bevorderen. 



Kerncompetentie 4 Teams en het werken in teams

Past relationele vaardigheden en de principes van teamdynamica toe om effectief in verschillende teamrollen te presteren om persoonsgerichte 

zorg en ondersteuning te plannen en te leveren die veilig, tijdig, efficiënt, effectief en rechtvaardig zijn.

De professional:

TEAM 1 beschrijft het proces van teamontwikkeling en de rollen en werkwijze van effectieve teams.

TEAM 2 creëert binnen het team consensus over ethische principes die alle aspecten van beroepsmatig handelen en teamwerk omvatten.

TEAM 3 kan andere professionals (die passen bij een specifieke situatie) betrekken bij gezamenlijke probleemoplossing, waarbij de 

leerling centraal staat.

TEAM 4 kan de kennis en ervaring van anderen (die passen bij een specifieke situatie) integreren en gebruiken om keuzes te maken en te 

onderbouwen, terwijl waarden én voorkeuren van de leerling en de ouders met betrekking tot zorg en ondersteuning 

gerespecteerd worden.

TEAM 5 past leiderschapsvaardigheden toe (als ze aansluiten bij de natuurlijke rollen in het team) die besluitvorming en samenwerking 

ondersteunen.

TEAM 6 zet zichzelf en anderen aan constructief om te gaan met meningsverschillen over waarden, rollen, doelen en acties die kunnen 

ontstaan tussen professionals en met de leerling, ouders en hun sociale netwerk.

TEAM 7 deelt aansprakelijkheid met andere professionals, leerlingen, ouders en hun sociale netwerk voor de effecten van preventie, zorg

en ondersteuning.

TEAM 8 gebruikt beschikbaar bewijs (evidence-based of evidence-informed practice) om effectief teamwerk te bereiken en aan te sturen.

TEAM 9 neemt afhankelijk van de situatie en de teamsamenstelling op dat moment verschillende teamrollen in en reflecteert op het 

eigen functioneren en het teamfunctioneren om toekomstige zorg en ondersteuning effectiever en efficiënter te maken.



Domein Samen overleggen en plannen

1. Vanuit de eigen discipline verantwoorde en concrete doelen kunnen formuleren die 

door collega’s worden begrepen

2. Kunnen inschatten welke bijdrage een collega uit een andere discipline kan leveren

3. Op een opbouwende manier kunnen samenwerken met collega’s

4. Relevante gegevens over de leerling kunnen selecteren en ordenen ten behoeve 

van collega’s

5. Effectief gebruik kunnen maken van het bestaande informatiesysteem

6. In overlegsituaties met meerdere collega’s het eigen standpunt helder en 

genuanceerd naar voren kunnen brengen

De domeinen van Vyt (2012)



Domein Collega’s betrekken en stimuleren

1. Adequaat en helder kunnen informeren van collega’s

2. Spontaan een beroep kunnen doen op de juiste collega uit een andere discipline

3. Het overleg met collega’s en het rendement ervan kunnen stimuleren en versterken

4. De inbreng van collega’s kunnen waarderen, stimuleren en versterken

5. De eigen ideeën helder kunnen verwoorden en verheldering kunnen vragen aan een 

collega wanneer iets niet duidelijk is

6. Bruikbaar en respectvol feedback kunnen geven aan anderen



Domein Communiceren en informeren

1. Relevante leerlinggegevens correct en gestructureerd, mondeling, schriftelijk of 

digitaal, kunnen presenteren aan collega’s

2. Relevante informatie kunnen beoordelen en selecteren ten behoeve van collega’s en 

anderen

3. Vakjargon om kunnen zetten in voor collega’s begrijpelijke en toegankelijke taal

4. Schriftelijk en mondeling de Nederlandse taal correct kunnen gebruiken

5. Flexibel en adequaat kunnen communiceren, rekening houdend met de 

gesprekspartners

6. Kunnen reflecteren op de eigen communicatie en deze zo nodig bij kunnen stellen



Domein Leren en reflecteren

1. Leermomenten kunnen herkennen en gebruiken met het doel de eigen 

samenwerkingscompetenties te versterken

2. Actief op zoek kunnen gaan naar ontbrekende kennis of informatie

3. Gerichte feedback kunnen vragen aan anderen

4. Gericht om kunnen gaan met feedback op het eigen gedrag en de eigen resultaten

5. Zichzelf ter discussie durven stellen en de eigen ideeën kunnen relativeren

6. Meningen en beweringen kritisch kunnen bevragen en beoordelen



Domein Doelgericht en tactvol handelen

1. Respect kunnen tonen voor andere teamleden en voor de eigenheid van andere 

disciplines

2. Tact en voorzichtigheid kunnen betrachten in het omgaan met anderen en bij het 

trekken/formuleren van conclusies en adviezen

3. Bij contacten met ouders en leerlingen op een open en positieve wijze kunnen 

spreken over andere disciplines

4. Actiegericht problemen kunnen aanpakken, c.q. kunnen vermijden

5. Afspraken na kunnen komen

6. Opdrachten tijdig en kwaliteitsbewust kunnen uitvoeren

Bron: Vyt, A. (2012). Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijn. 
Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
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