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Introductie
• Mijn achtergrond
- Hogeschool Utrecht
- Proefschrift over teamleiders in
het sociaal domein (2014)

• Eindredacteur boek over
interprofessioneel werken

Opbouw bijdrage
• Voorbeelden van interprofessioneel samenwerken
• Interprofessioneel werken: opkomst en oorzaken
• Teaming en teamwork – video (Edmondson aan het woord)
• Wat maakt interprofessioneel samenwerken complex?
• Succesfactoren voor interprofessioneel samenwerken

Opkomst interprofessionele
teams – Voorbeeld 1
Gemeente Utrecht heeft acht teams GGZ in de Wijk
Hierin zitten o.a.:
• Psychiater
• Psycholoog
• Verslavingsdeskundige
• Woonbegeleider
• Ervaringsdeskundige
• Begeleider richting werk
Deze teams werken weer samen met buurtteams (er zijn er 16 in Utrecht) en crisishulp.
De Gemeente Utrecht heeft daarnaast nog:
• 8 Centra Jeugd en Gezin in diverse wijken
• Jeugdadviesteams
• Teams met sociaal makelaars (ondersteuning bewonersinitiatieven)

Revalidatie
Voorbeeld 2

• Binnen revalidatiecentra zijn de volgende personen allemaal
revalidatiewerker en maken ze deel uit van het revalidatieteam:

Integrale kindcentra
Kindvoorzieningen 0-12 jaar (kinderopvang,
basisonderwijs en jeugdzorg) - Voorbeeld 3
Kenmerken:
- Geïntegreerd, doorlopend aanbod
- Interprofessionele teams
- Gemeenschappelijke visie gericht op brede ontwikkeling
- Verbinding binnen- en buitenschools leren
- Sterke rol ouders
- De labels school, opvang, zorg worden vervangen door spelen, leren
en ontwikkelen

Onderwijs – Zorg – Jeugd
Voorbeeld 4

Meer samenwerking tussen Onderwijs – Zorg – Jeugd is nodig
Belangrijkste advies van ‘Met andere ogen’: verbreed teams naar
interprofessionele teams

• De leerkracht kan het niet alleen
• Kijk vanuit meerdere expertises naar kinderen
• Investeren in kwaliteit leidt tot preventie: er op tijd bij
zijn
• Laagdrempelige ondersteuning bieden

Ouderenzorg – Vernieuwen van onderop en
slimmer organiseren – Voorbeeld 5
• Ontwerp kleinschalige innovatie rondom afgebakende
cliëntengroepen
• Decentraliseer verantwoordelijkheden naar interprofessionele
teams
→ afhankelijkheid van leidinggevenden wordt kleiner
→ het veranderproces wordt versneld
→ er wordt eerder interprofessioneel samengewerkt
• Versterk de zelforganisatie (individueel, teams). Het blijkt een
instrument voor verandering van onderop
• Geef teamleiders een belangrijke rol bij het begeleiden van het
veranderproces – organisatorische condities zijn belangrijk

Violence Reduction Units in Glasgow. Samenwerking tussen
zorgwerkers, sociaal werkers en educatief werkers
Voorbeeld 6

Sociaal werkers, zorgprofessionals en leerkrachten zijn gezamenlijk actief in de
bestrijding van misdaad (met name knife crime)in Glasgow. Geweld wordt gezien als
een gezondheidsissue.
Kenmerken aanpak (o.a.):
- Veel onderzoek naar bendevorming gericht
op preventie en vroeg ingrijpen
- Positieve rolmodellen inzetten
- Vertrouwenspersonen in wijken
- Stevige frontliniewerkers
- Jongeren koppelen aan mentoren
- Trainingen (leiderschap, sport, sociale vaardigheden,
omgaan met agressie, opvoeden, toeleiding naar werk)

Wat zien we in de voorbeelden?
• Binnen de domeinen zorg, sociaal werk, educatie en jeugd wordt steeds meer
samengewerkt maar ook tussen die domeinen

→ vanuit een breed perspectief op de leefwereld van mensen, bijvoorbeeld:
➢
de kwaliteit van sociale netwerken en een goede gezondheid hangen
nauw samen
➢
armoede en gezondheidsvaardigheden hangen samen
• Ontgrenzing en de opkomst van zones: de zone van 0-6 jarigen, de zone van de 1e
lijnszorg, de zone van de vrije tijd (sport, beweging, cultuur) enzovoort
• Uitvoering, beleid en management raken sterker met elkaar verweven

Interprofessioneel werken
Interprofessioneel wil zeggen: samenwerking tussen professionals met uiteenlopende
expertise waarbij vanuit een gemeenschappelijke visie een vernieuwende aanpak
wordt vormgegeven die tegemoet komt aan de belangen van burgers/cliënten
Het is een stap verder dan multidisciplinaire samenwerking waarin professionals
samenwerken vanuit hun discipline met behoud van een eigen aanpak, vaktaal en
logica

Het lijkt zo logisch….
Wat we zagen in eerder onderzoek naar lokale projecten in wijken (‘Samenspel in de
buurt’ uit 2008):
- Monodisciplinair werken: versnipperde projecten en discontinuïteit
- Opkomende regeldruk en een afrekensystematiek op kwantitatieve
resultaten (‘producten’)
- Een korte termijn focus – aanbodgerichte dienstverlening
- Het ontbreken van een leercultuur
- Professionals als eenlingen en passanten
En: voortdurende stelselwijzigingen gericht op het tegengaan van
ontkokering en versnippering. Alleen deze bleken niet de oplossing

Waarom komt interprofessioneel werken op?
• Veel problemen zijn weerbarstig (‘wicked’) en moeilijk op te lossen: er spelen
verschillende en vaak tegenstrijdige belangen, er is geen eenduidige
‘oplossing’, de samenwerking schiet tekort in complexe situaties.
• Samenhang - veel maatschappelijke vraagstukken hangen nauw samen
→ er is veel winst te behalen door expertises te verbinden (‘cross
boundary teaming’)
• Lokalisering – meer nabije dienstverlening – vraag cliënt, burger of wijk
centraal – maatwerk bieden
• Digitale informatiesystemen maken samenwerking en betrokkenheid en
zeggenschap van burgers meer mogelijk

Dus
• Van gespecialiseerde organisaties en mono-disciplinaire
teams naar netwerkverbanden en interprofessionele
samenwerking
• Professionaliteit-nieuwe-stijl: niet een steeds verdere vakmatige
verdieping en specialisering, maar een oriëntatie op de complexe
problematiek van groepen burgers

Wat maakt interprofessioneel werken complex?
• meer interprofessioneel afstemmen en overleggen ( =
grenzen aan de professionele autonomie)
• meer dialoog over waarden tussen diverse groepen
professionals en met burgers/cliënten
• statusverschillen en onderling wantrouwen overwinnen

Wat maakt interprofessioneel werken complex?
En er ontstaan nieuwe vragen over:

- de kern van het eigen beroep – de toegevoegde waarde
ten opzichte van andere beroepen
- de plaats van specialistische kennis in een generieke(re)
context
- kennisuitwisseling en innovatie op de werkvloer
- de teamvaardigheden die nodig zijn
- professionele ruimte en leiderschap
- kwaliteiten van (nieuwe) professionals

Amy Edmondson over teaming on the fly, teamwork en
teamleiders: de activiteit van het samenwerken staat
centraal
• https://www.youtube.com/watch?v=pV15JvPwOOE

Teams van de toekomst
Er blijven veel redenen om in teams te werken.
Alleen teams veranderen:
• korter tijd voor het doorlopen van ontwikkelfasen
• meer dynamiek
• meer wisselingen in de samenstelling
• meer dilemma’s in de uitvoering
• meer moreel beraad over professioneel
handelen
• tijdelijke informele rollen
• verspreid en gedeeld leiderschap

Competenties
Nadruk op nieuwe competenties:
o kunnen werken vanuit onzeker weten
o stevige professionals met sterke teamvaardigheden
o brede kennis over de leefwereld van mensen
o specialistische kennis én kunnen denken vanuit de kern van het eigen
beroep. T-shaped: de eigen kennis kunnen verbinden met die van anderen
o vaardig in ontwerpen van nieuw lokaal beleid (en daaraan bijdragen)
Nodig: inspirerend leiderschap op de werkvloer

Samenwerkingsopgaven op vier niveaus: deze zijn
nauw verbonden
• Individueel en (inter)persoonlijk niveau

• Teamniveau
• (Inter)organisatieniveau
• Niveau van (lokaal) beleid en wetgeving

Succesfactoren voor interprofessionele samenwerking
– Individueel en interpersoonlijk niveau
• Effectief kunnen communiceren (kunnen onderhandelen en consensus bereiken)
• Het begrijpen en kunnen waarderen van elkaars professionele rollen en
verantwoordelijkheden (collega’s niet zien als concurrenten)
• Aangaan van duurzame relaties met wederzijds vertrouwen en respect. Teamleden in
interprofessionele samenwerking zijn van elkaar afhankelijk in hun werk. Onderling
vertrouwen en respect hebben voor elkaars expertise en rollen zijn dan belangrijk

Succesfactoren voor interprofessionele
samenwerking - Teamniveau
• Duidelijke doelen en teamdoelstellingen
• Een gedeelde visie (een sterke focus op de behoeften van cliënten en
burgers)
• Kleine teams – korte communicatielijnen – bij voorkeur één locatie
• Bereidheid van elkaar te leren
• Hoog niveau onderling vertrouwen, wederkerigheid en respect
• Duidelijke procedures en protocollen
• Heldere rolverwachtingen en duidelijkheid over leiderschap

Succesfactoren voor interprofessionele
samenwerking – (Inter)organisatieniveau
• Voor succes op de lange termijn zijn nodig:
o eenduidige administratieve procedures en geldstromen
o informatiesystemen en databases op elkaar afgestemd
o ieder valt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden

• Inhoudelijk teamleiderschap:
o focus op verschillen in waarden en belangen
o bouwen aan onderling vertrouwen
o kennis vanuit de verschillende disciplines bij elkaar brengen
• Eén systeem van professionele supervisie en kwaliteitsgarantie

Succesfactoren voor interprofessionele
samenwerking – Beleid en wetgeving
• Mogelijkheden tot uitwisselen van cliëntgegevens
• Budget en financiering voor interprofessionele teams via rechtstreekse financiering
(ieder valt onder hetzelfde financieringsarrangement)
• Integratie van voorheen gescheiden beleidsterreinen
• Commitment vanuit (lokaal) beleid

Succesfactoren interprofessionele samenwerking
(zorgprofessionals over best practices)

(Cobben e.a. 2016 in Tijdschrift voor Praktijkondersteuning)

Wat is er nodig voor grensoverschrijdend
samenwerken?
•
•
•
•
•

Fricties koesteren en gebruiken als bron voor leren en innovatie
Werken met een ‘derde’: door een nieuwe blik beweging ontlokken
Toelaten van verschillende perspectieven – inspelen op verschillende contexten
Aandacht voor impliciete kennis: reflecteren in de activiteit
Benader samenwerken als modus van leren: oefenen, experimenteren, fouten mogen
maken, kennisuitwisseling en feedback organiseren. Dit kan defensief gedrag
tegengaan

(Van Staveren 2007)
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