
… is een onderzoeksproject waarin we onze kennis over integraal specialistisch

werken bij gezinnen met ernstige en langdurige problematiek op meerdere

levensgebieden, willen verdiepen. In een integraal specialistische aanpak wordt

hulp vanuit verschillende specialismen in samenhang en passend bij het gezin

aangeboden. Samen met gezinnen, professionals en beleidsmakers uit 5 integraal

specialistische teams gaan we - door met en van elkaar te leren - op zoek naar wat

wel en niet werkt binnen een integraal specialistische werkwijze. Met deze

kennis willen we de kwaliteit van de hulpverlening aan gezinnen met complexe

en langdurige problemen versterken. 
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Deze factsheet is een bundeling van wetenschappelijke -  en ervaringskennis over de algemene
kenmerken van integraal specialistische teams, verkregen vanuit: 
# wetenschappelijke en praktijkgerichte literatuur (oa NJI,  KJP) # projectplannen en
praktijkvoorbeelden van integraal specialistische initiatieven in de regio # interviews met
praktijkprofessionals/managers en beleidsmedewerkers van de deelnemende teams # 
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De Specialist dichterbij?!
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De Specialist dichterbij?! -Wat werkt voor professionals in een lokale integrale specialistische werkwijze
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complexe problematiek.  

In Verbinding

BeterThuis 

Hoe werken de teams? 

Welke teams doen mee in het onderzoeksproject? 

Contact     Eline Heek (H.C.Heek.CUR@curium.nl )  

 Herstel van het gewone

leven door intensieve

gezinsbehandeling 

PAST

MASTKatwijk
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LVB

Hoe zijn de teams georganiseerd en met welke expertises?

GG

Werkwijze  

GGZ

Teams  

Vast team van
professionals vanuit 

Jeugd en Opvoedhulp, LVB
en GGZ

Regio Haaglanden

Inrichten van een steunend
netwerk rond het gezin door

informele hulp vanuit het
netwerk in combinatie met

integrale maatwerk behandeling

Vast team van professionals
vanuit Jeugd en Opvoedhulp,
LVB, GGZ en verslavingszorg

Vast team van professionals
vanuit Jeugd en Opvoedhulp,

LVB, GGZ / inzet vanuit
WMO, schuldhulp etc.  

Regio Midden-Holland

Levensloopzorg door middel van
maatwerkaanbod van thuiszorg,
begeleiding en behandeling met
op- en afschaling wanneer een

situatie daarom vraagt.

Samenwerkingsverband van
professionals vanuit JGT,
GGZ, JGZ, POH-GGZ en 
EersteLijnsPsycholoog

Vast team van professionals
werkzaam bij GO! voor jeugd,

met expertise op het gebied van  
Jeugd en Opvoedhulp  en LVB 

Voorkomen dan wel
verkorten van

uithuisplaatsing door een
intensieve, systemische

aanpak

Regio Alphen a/d Rijn

Regio Midden-Holland
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Werkzame en belemmerende elementen

in een integraal specialistische werkwijze   

Wat kunt u binnenkort verwachten van ons? 

Start van het onderzoek

in de 5 integraal

specialistische teams

Maart 2020

Regio Holland-Rijnland

Organisatievorm Organisatievorm

Organisatievorm

Laura Nooteboom (L.A.Nooteboom@curium.nl)  


