Factsheet
Partnerschap tussen professionals
Ben jij ook benieuwd naar wat werkt in het realiseren van een integraal specialistische werkwijze in de wijk voor
gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek? En dan vooral naar wat werkt in partnerschap tussen
professionals? Lees dan deze factsheet van het project De specialist dichterbij. De resultaten zijn gebaseerd op
interviews met vertegenwoordigers van de vijf betrokken integraal specialistische teams en de organisaties en
gemeenten waar zij bij horen. Deze resultaten zijn gekoppeld aan bestaande wetenschappelijke kennis. Tijdens de
tweede leersessie van het project (oktober 2021) is gesproken over 1) de waarde en de complexiteit van
interprofessionele samenwerking in integraal specialistische teams, 2) de invloed die gemeenten,
praktijkorganisaties en professionals hierop hebben en 3) hoe je gezamenlijk werkt aan partnerschap tussen
professionals. Het doel van deze factsheet is om te informeren over de projectopbrengsten en hierop te reflecteren
vanuit de eigen situatie om zo het integraal specialistisch werken te versterken.

Partnerschap tussen professionals
In de hulpverlening aan gezinnen met langdurige en meervoudige
problemen zijn vaak veel verschillende (specialistische)
hulpverleners betrokken, waardoor goede interprofessionele
samenwerking essentieel is. Om dit voor elkaar te krijgen ontstaan
er steeds meer integraal specialistische initiatieven waarin
professionals met verschillende expertises en achtergronden vanuit
specialistische zorg met elkaar samenwerken. De vijf integraal
specialistische teams die wij volgen in De specialist dichterbij zijn
daarvan een voorbeeld.
Het is belangrijk dat er goed partnerschap is tussen deze professionals, omdat dit van invloed is op de kwaliteit van
zorg en daarmee ook op de tevredenheid en motivatie van cliënten. Bovendien weten we dat professionals met een
goede onderlinge samenwerking meer motivatie en plezier in hun werk hebben. Goede interprofessionele
samenwerking gaat echter niet vanzelf. De vorm en structuur van samenwerking, bekendheid met elkaar en elkaars
perspectieven en onderlinge communicatie blijken belangrijke elementen te zijn in integraal werken (Nooteboom
e.a., 2020). Interprofessionele samenwerking is een complex proces waarin verschillende factoren van invloed zijn en
ook elkaar beïnvloeden, zoals d’Amour beschrijft in haar Vier Dimensionaal Model van samenwerking (zie kader). In
dit proces spelen verschillende partijen – professionals, praktijkorganisaties en gemeenten – een rol.
In het project De specialist dichterbij volgen we vijf integraal specialistische teams en beschrijven we de werkwijze,
werkzame en belemmerende elementen uit observaties en interviews. Om een leer- en verbeterproces in de praktijk te
stimuleren, koppelen we deze bevindingen aan bestaande kennis en reflecteren we hierop in leersessies met gemeenten,
praktijkorganisaties, professionals en oudervertegenwoordiging. Na de succesvolle bijeenkomst in juni 2021 gericht op
partnerschap tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals, was de focus van deze tweede leersessie (oktober 2021)
partnerschap tussen professionals.

De Specialist dichterbij?!
De specialist dichterbij is een onderzoeksproject waarin we onze kennis over integraal specialistisch werken bij gezinnen
met ernstige en langdurige problematiek op meerdere levensgebieden verdiepen. De combinatie van problemen in deze
gezinnen overstijgt de deskundigheid van één professional of organisatie en de complexiteit van de problematiek maakt
dat een integraal specialistische aanpak nodig is. Een aanpak waarbij hulp vanuit verschillende specialismen in
samenhang en passend bij het gezin wordt aangeboden.

Op het niveau van de professionals zijn gezamenlijke doelen en visie
van belang. Vaak delen hulpverleners de intentie om goede
hulpverlening te bieden, maar zijn er verschillen in motieven en
(organisatie) belangen, verschillende beelden van de invulling en
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wel binnen bepaalde kaders en afspraken.

Gemeenten/organisaties

Professionals

Afbeelding vier dimensionaal model (d’Amour et al., 2008)

Het vier dimensionaal model van samenwerking van d’Amour
beschrijft vier dimensies die de samenwerking tussen professionals
beïnvloeden.

Onderlinge
verschillen:
van belemmering naar kracht!
Binnen de integraal specialistische teams werken professionals samen
vanuit verschillende achtergronden, organisaties en expertises om
gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek passende en
samenhangende hulp te bieden. Dit gezamenlijke doel en het belang
van het gezin staan centraal. Maar, onderlinge verschillen in cultuur,
visie, taal, opleiding/expertise, regelgeving en systemen staan
effectieve samenwerking nog wel eens in de weg. De visie van de
moederorganisaties, maar ook de eigen professionele achtergrond en
beroepscodes bepalen sterk de visie van een professional op de
invulling van de hulpverlening, weten we ook uit eerder onderzoek
in reguliere wijkteams (Nooteboom e.a., 2021). Professionals
verschillen bijvoorbeeld in hun visie op de focus van hulpverlening:
gericht op problemen en behandelen vs. het stimuleren van een zo
normaal mogelijke ontwikkeling. Ook verschillen professionals in
hun visie op professionele normen rond gezinsfunctioneren en
veiligheid: wanneer is het goed genoeg? De diversiteit van een team
kan botsen met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op hulp.
Hierin zit een ambivalentie. De waarde en kracht van een integraal
specialistisch team lijkt te zitten in de aanwezigheid van verschillende
expertises die elkaar versterken en elkaar nodig hebben, om passende
hulp aan gezinnen te bieden.

In bovenstaand stuk wordt zowel de ingewikkeldheid als de
‘oplossing’ van partnerschap in een integraal specialistisch team
genoemd. De vraag is echter: hoe kun je elkaar blijven bevragen
en doorvragen, ook als het ingewikkeld wordt? Hoe kun je van
elkaar blijven leren en elkaars rol en waarde in het
hulpverleningsproces blijven zien in complexe casussen? –
Kortom hoe gaan jullie als team om met die verschillende
waarden en behouden we de verschillende expertises? En, welke
rol spelen bijvoorbeeld wensen en kaders van
(moeder)organisaties en gemeenten hierin?

Op organisatieniveau gaat formalisatie over in hoeverre de organisatie
en gemeente de samenwerking faciliteren, beoogde resultaten,
verwachtingen en verantwoordelijkheden erover vastleggen en
ondersteunen. Governance benadrukt het belang van formeel en
informeel leiderschap om samenwerking te bevorderen en stimuleren
door middelen en gelegenheid te bieden om te innoveren en te
verbinden.
Interprofessionele samenwerking is dan ook een complex proces,
waarin verschillende partijen een rol hebben.

Hoe behoud je de kracht van de
verschillende expertises én zet je deze in
gezamenlijkheid met andere professionals
in?
Daar gaven deelnemers aan de interviews
suggesties voor:
· Elkaar bevragen en doorvragen
· Leren van elkaar welke taal wel en niet
helpend is
· Zoeken naar elkaars rol en waarde in het
hulpverleningsproces
· De meerwaarde van samenwerking
(blijven) zien

Want je wilt dus eigenlijk dat elke
professional in het team de ruimte voelt om
z’n expertise neer te zetten en dat daar een
hele waardevolle dialoog over de inhoud over
komt en dat ook elke ander dat nog steeds
durft te bediscussiëren en dat je dus met het
gezin als leidend principe tot een uitkomst
komt. - Professional

Voor een goedwerkend integraal specialistisch team is het daarom
van belang dat professionals hun eigen expertise behouden en
deze in gezamenlijkheid met andere professionals inzetten
wanneer dat nodig is. Anderzijds maken juist díe verschillen dat
een samenwerking tussen professionals ingewikkeld is. Daarmee
lijkt het in de dagelijkse praktijk te gaan om een keuze tussen
verschillende waarden (doen wij dit of doen wij dat) en niet om de
keuze hoe gaan wij om met die verschillende waarden (van
Bodegom, 2018). Een menselijke neiging in een spanningsveld
tussen verschillende waarden is je te richten op de macht van de
ander, zoals de moederorganisatie of een financieringssysteem
(van Bodegom, 2018). Daarmee komt de kernwaarde en bedoeling
van een integraal specialistisch team onder druk te staan: het
gezamenlijke doel om passende en samenhangende hulp te bieden
voor gezinnen met meervoudige problematiek op meerdere
leefgebieden.

Professionele
ontwikkeling en
onzekerheid
Zowel het samenwerken met professionals (uit verschillende
organisaties) als de complexiteit en crisisgevoeligheid van de
problematiek van gezinnen die zich aanmelden bij integraal
specialistische teams hebben impact op professionals, zowel als
professional en als mens. Het vraagt iets extra’s in de onderlinge
samenwerking om het hoofd koel te kunnen houden als professionals
onder hoge druk komen te staan.
Spanningsvolle situaties kunnen stress en onzekerheid oproepen bij
professionals en in het team: hoe moeten we handelen om het gezin
zo goed mogelijk te ondersteunen? Wat verwachten andere
organisaties en de gemeente van ons? Ben ik als professional
voldoende ‘gedekt’? (zie ook kader ‘Onzekerheid onder professionals’).
Professionals hebben soms de neiging om onderling de
verantwoordelijkheid weg te schuiven of een elkaar te overtuigen
welke keuze het best is. Ook kunnen ze terugvallen in de vanuit de
moederorganisatie bekende visie en werkwijzen in plaats van
integraal samen te werken.

Welke situaties in het werken met deze doelgroep gezinnen, het
samenwerken in het team en beleidsmatige ontwikkelingen
zorgen voor spanningen en onzekerheid? Hoe ga jij als mens, als
professional en hoe gaan jullie als team om met deze situaties?
Hoe kun je vanuit partnerschap in spanningsvolle situaties
blijven werken? Hoe besteed je blijvend aandacht aan de
persoonlijke ontwikkeling van professionals en aan de
ontwikkeling als team?
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• Onderlinge spanning
en bespreken
en er samen uit kome
n

“Het hangt ook heel erg samen met de persoonlijke
ontwikkeling van hulpverleners. Het zijn vaak toch
mensen die best stevig in hun eigen ontwikkeling
staan, die weten wat ze willen maar ook een stap
achteruit kunnen zetten die zich niet per se hoeven
te profileren, maar die ook open kunnen staan voor
wat een ander heeft te zeggen.” - Professional
Professionals ervaren nog wel eens een innerlijk conflict tussen
het ontlenen van hun identiteit aan de moederorganisatie en het
vormen van een gezamenlijk nieuw team. Ze voelen een spagaat
tussen hoe het in de moederorganisatie werkt en wat er in een
integraal team van hen wordt verwacht. Dat roept de vraagt op:
waar hoor ik echt bij? En waar ben ik nou nog van? Dat is niet iets
wat alleen in integraal specialistische teams speelt, maar wat we
ook herkennen uit de lokale wijkteams (Nooteboom e.a. 2021).
Daarnaast kunnen besluitvorming en processen op het niveau
van gemeenten en organisaties zorgen voor spanning en
onzekerheid op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan verschil in
financiering en aansturing tussen professionals vanuit
verschillende moederorganisaties, of aan onderhandelingen
tussen gemeenten en organisaties over de financiering en
ontwikkeling van het team. Dat raakt soms aan het bestaansrecht
en de bedoeling van de integraal specialistische teams, wat de
samenwerking onder druk kan zetten.

Onzekerheid onder professionals

Onzekerheid onder professionals komt regelmatig voor. Niet alleen de inhoud
van het werk, maar ook de samenwerking met verschillende professionals
kan
voorweten
onzekerheid
zorgen. Verschillende vormen van onzekerheid
Elkaar
te vinden
kunnen een rol spelen (Pomare e.a., 2018):
1. Onzekerheid bij het beslissen over volgende stappen
Zijn wij de beste hulpverleningsvorm? – Bepalen of de hulp die je als professional kan
bieden passend is bij de hulpvragen van het gezin.
Welke optie moeten we kiezen? – Er zijn veel mogelijke trajecten in termen van
begeleidingsopties; professionals moeten samen met het gezin beslissen over het meest
geschikte pad.
2. Onzekerheid over de professionele rol
Doe ik dit wel goed? – Twijfel over de eigen professionele competentie.
Onderscheiden van rollen. – Gebrek aan duidelijkheid tussen of binnen rollen.
3. Onzekerheid gerelateerd aan externe factoren
Hulp/dienstverleningsaanbod en -processen. – Van andere organisaties met wie
samengewerkt wordt, maar ook binnen de eigen organisatie. Waaronder het al dan niet
blijven voortbestaan van de eigen dienst en projecten.
Onvoorspelbaarheid van cliëntresultaten. – Onvoorziene en oncontroleerbare uitkomsten
en gedrag van gezinnen.

Voor het omgaan met onzekerheid
beschrijven Pomare en collega’s aanbevelingen
voor professionals en teammanagers:
Open praten over onzekerheid – zonder
daarbij direct naar een oplossing te zoeken
Stimuleren en faciliteren van deze
gesprekken.
En aanbevelingen voor gemeenten en
praktijkorganisaties:
Ophelderen en formeel vastleggen van
onzekerheden over rollen en
verantwoordelijkheden.

De integraal
specialistische
professional
Wat vraagt het samenwerken in een integraal specialistisch
team van een professional? En wat voor professional heb je
nodig om partnerschap te bereiken? Door jullie wordt
gesproken over een enthousiaste professional die gelooft in
samenwerking en de motivatie heeft om het samen te doen.
Die – naast het werken met de gezinnen – ook interesse heeft
om mee te denken over visie, werkwijze en teamontwikkeling.
Het werken met de complexe doelgroep vraagt sterke
professionals met veel ervaring, kennis en kunde. Wat soms
gepaard gaat met sterke meningen en visies die samenwerking
in de weg staan. Dit vraagt om een balans tussen ruimte geven
aan de expertise en het enthousiasme van professionals én
sturen op het teamproces en partnerschap.

Werken aan
partnerschap
in het team
Interprofessionele samenwerking blijkt een complex proces dat
veel aandacht vraagt en tijd kost, maar essentieel is voor het
bieden van effectieve hulpverlening aan gezinnen. Werken
aan partnerschap kan dus gezien worden als een doel op zich.
In het vormen van een integraal specialistisch initiatief is het
daarom belangrijk om interprofessionele samenwerking op te
nemen in het projectplan, afspraken te maken over hoe je hier
tijd en aandacht aan besteedt en partnerschap te blijven
ontwikkelen en evalueren met elkaar.

Hoe besteden jullie aandacht aan de kracht en waarde van het integraal
specialistisch team en proberen jullie als team verder te ontwikkelen?
Wat is hiervoor nodig vanuit gemeente, moederorganisaties en
professionals? Hoe lukt het je als professional in je werk om – naast de
aandacht die het samenwerken vraagt – de focus te houden op wat de
gezinnen nodig hebben?

En ja binnen ons team, we zijn allemaal mensen
die dit heel graag, deze tak van sport doen, dus
daar is vooral veel enthousiasme en creativiteit.
En elkaar bevragen en doorvragen, dat zorgt
binnen je team voor heel veel ontwikkeling.
Omdat iedereen ervoor gaat en dat er ook
vrijheid is om het op ieders manier te doen, maar
wel met die rode draad erdoorheen. - Professional

Wat vraagt het werken in een integraal specialistisch
team van een professional? Hoe zorgen jullie ervoor
dat je blijvend van elkaars expertises gebruik kunt
maken en welke rol spelen (moeder)organisatie en
gemeenten hierin? Hoe vinden jullie binnen het
team balans tussen ruimte en sturing? Hoe werken
beleid en organisatie hierin mee?

Partnerschap
Watbehouden
deelnemers aan inter
views

noemden als werke
nde factoren:
• Tijd besteden aan tea
montwikkeling
• Met elkaar spreken
over visie en
doelen
• Elkaar en elkaars ex
pertise beter
leren kennen.
• Durven benoemen
en aandacht
geven aan wat er sp
eelt in de
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En het is ook niet iets is wat je
dan dus regelt en bedenkt en dan
loopt het, je moet met elkaar
blijven ontwikkelen en
evalueren, en leren elkaar te
vertrouwen en dus van elkaar
gebruik durven te maken, en ook
durven over te geven aan de
ander. - Vertegenwoordiger
onderzoek/onderwijs
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Wat hebben we met de resultaten gedaan?
In de leersessie (7 oktober 2021) gingen vertegenwoordigers van gemeenten, praktijkorganisaties en professionals van
de vijf deelnemende integraal specialistische teams met elkaar in dialoog rond het thema ‘partnerschap tussen
professionals’. Bij deze leersessie waren ook de oudervertegenwoordiger en onderzoekers van De specialist dichterbij
betrokken.

Hoe gaat dat bij
jullie?
Uitwisseling tussen
de regio’s
Ik sta op afstand van de teams, want ik ben
vooral betrokken bij de kaders en de
randvoorwaarden. Maar tegelijkertijd dacht
ik: misschien moet ik het niet onderschatten.
Beleid heeft toch te maken met de stabiliteit
en vooruitzicht voor het team. – Gemeente

Hoe gaat dit bij ons?

Tijdens het gesprek tussen de regio’s wisselden de deelnemers aan de
leersessie ervaringen en leerlessen uit en stelden ze elkaar vragen. De
in deze factsheet beschreven thema’s en dilemma’s worden door alle
deelnemers herkend. Zowel vertegenwoordigers van gemeenten en
praktijkorganisaties als de professionals herkennen hun invloed op de
samenwerking binnen een integraal specialistisch team, hoewel de
mate van invloed verschilt afhankelijk van de positie en afstand tot het
integraal specialistische team. Deelnemers herkennen dat de
verhoudingen binnen een team op scherp kunnen worden gezet door
verschillen in financiering en belangen van moederorganisaties en
gemeenten. Het verschil in financiering voor verschillende aanbieders
en het belang van de moederorganisaties om financieel gezond te
blijven en te werken vanuit bepaalde kaders staat soms in contrast tot
doen wat nodig is voor gezinnen. Het spanningsveld tussen geld
verdienen, bestaansrecht en goed doen is er een dat altijd zal blijven
bestaan. Het vraagt dan ook om balans vinden binnen dat
spanningsveld in plaats van het polariseren ervan.

Uitwisseling binnen
de regio
In kleine groepen kwam de dialoog op gang tussen afgevaardigden
van gemeenten, praktijkorganisaties en professionals binnen de eigen
regio. Verschillende thema's kwamen hierin naar voren.
De verschillende specialismen in een integraal specialistisch team
maken dat je heel breed naar een casus kunt kijken en elkaars
specialisme daarin goed kan benutten. Daarin zien de deelnemers van
de leersessie mooie resultaten voor de gezinnen. Bouwen aan
partnerschap kost echter tijd en aandacht. Verschillende deelnemers
herkennen hierin hun eigen ontwikkeling als team. De beginfase is
zoeken en het verder bouwen en ontwikkelen kost tijd. Je wilt
duidelijk hebben wat ieders verwachting is en wat ieders rol in het
team zal zijn. Een duidelijke sturing op het proces en een scherpe
gezamenlijke visie op waar het team ván en voor is, zijn hierin
faciliterend. De deelnemers van de al langer lopende teams zien
daarna dat de interprofessionele samenwerking in het team goed gaat;
professionals zien elkaars expertise echt als een toevoeging en
aanvulling op elkaar en accepteren en respecteren elkaar. Het
benutten en in stand houden van de verschillende expertises en de
samenwerking moet wel blijvend aandacht krijgen om ook verder te
kunnen ontwikkelen: verbinding en vertrouwen met elkaar moet
groeien en ook onderhouden worden. Tegelijkertijd is er een goede
balans nodig tussen de tijd die besteed wordt aan de onderlinge
samenwerking en de hulpverlening aan het gezin. Samenwerken start
ook in gewoon samen doen.
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Aan het begin was het moeilijk met alle
sectoren in een team, maar die fase is al
lang achter gelaten. De rollen zijn duidelijk,
de ander mag er zijn en we hebben geen
heilige huisjes meer. - Organisatie

Interprofessionele samenwerking gaat niet alleen
over de professionals in het team die het samen
moeten doen: alle lagen erboven hebben ook
invloed. Binnen de gemeenten en de verschillende
moederorganisaties die moeten samenwerken is er
intern vaak ook sprake van verkokering en kost
het tijd om elkaar te verstaan. We zien dan ook dat
elkaar leren kennen, elkaars perspectieven
begrijpen en vertrouwen opbouwen op alle
niveaus belangrijk is en invloed heeft op het
partnerschap tussen professionals in een team.
Als je verschillende disciplines bij
elkaar zet ben je nog geen integraal
team. Je moet werken aan
partnerschap.” – Professional

Hoe gaan we hiermee
verder?
Leerlessen en actiepunten
per regio
Elke regio heeft voor zichzelf een actiepunt
geformuleerd waarmee ze de komende maanden
met elkaar aan de slag gaan. Na de leersessie
wordt de dialoog verder gevoerd binnen de regio
en gaan de vijf integraal specialistische teams aan
de slag met hun eigen actiepunt. De volgende
leersessie is op 2 december.

