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Studies en casuïstiek: verbetering nodig

Komt die verbetering er?

•Motto 1-gezin-1-plan veel aandacht

•Vorming wijkteams / CJG’s

•Hulpmiddelen voorhanden
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Samenwerking: cruciaal, niet gewoon
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1. Samenwerken: waarom zo moeilijk? 

2. De succesfactoren

3. De fundamenten
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In deze bijdrage

Loopt niet vanzelf goed; meerwaarde onduidelijk
•Is complex of complex gemaakt
•Kost tijd
•Kost geld
•Besluitvorming moeilijk
•Onwil
•Onvoldoende ondersteuning
•Verschillen Status, inkomen, regels
•Gebrekkig delen informatie
•Gebrekkige uitwisseling kennis
•Uiteenlopende interpretaties, theoretische modellen
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1. Samenwerken: waarom zo moeilijk?

Tunstill e.a., 2005; Frost & Robinson, 2007; Butt e.a., 2008; Rose, 2008; Dijkslag e.a., 2013
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Het CJG / Wijkteam

• Een netwerk / organisatie betekent 
nog geen samenwerking 

• Of  is het een vorm die dwingt tot samenwerking?
o Kortere communicatielijnen
o Lagere drempels om elkaar op te zoeken
o Kortere wachttijden tussen stappen

2. Succesfactoren

Schrijvers, 2013 (pers. Comm.); Busch e.a. (2013)

1. Passende organisatie (netwerk of meer dwingend?)

2. Geschikte accommodatie

3. Soepele contacten tussen ‘lager’ en ‘hoger’ personeel

4. Goed leiderschap

5. Flexibiliteit mbt werkterrein

6. Aandacht voorkoming ‘machtsblok’ t.o.v. cliënt
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2. Succesfactoren

DMO Amsterdam, 2013; DiMON, 2013; Busch e.a., 2013; Bronstein , 2003; Butt e.a., 2008 
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2. Succesfactoren

DMO Amsterdam, 2013; DiMON, 2013; Busch e.a., 2013; Bronstein , 2003; Butt e.a., 2008) 

Aangrijpingspunten genoeg, 
maar:

• Gaat over professionals. Cliënt?

• Iedere professional een plek

• Wat levert het op?
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A. Collectieve ambities: hier gaan we voor

•Verkorting verblijf op Intensive Care
•Terugdringen aantal wondinfecties na operatie

•Verkorting adviestrajecten AMK’s
•Verkorting indicatie-trajecten BJZ
•Verkorting diagnose-trajecten ggz

•Stijging doelgroep op participatieladder
•Effectieve aanpak problemen doelgroep

3. Goede samenwerking: de fundamenten
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A. Collectieve ambities: hier gaan we voor
B.   Heldere uitgangspunten: zo werken wij

Als je in ons team werkt
• Deel je informatie en besluiten
• Ben je collegiaal, met respect
• Heb je toegevoegde waarde
• Deel je macht
• Stel je je lerend op

3. Goede samenwerking: de fundamenten

D’Amour e.a. (2005)
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A. Collectieve ambities: hier gaan we voor
B.   Heldere uitgangspunten: zo werken wij
C.   De cliënt (jeugdige, opvoeder): lid van het team

• Er is één regisseur: de cliënt
• Doelen zijn door / met cliënt opgesteld
• Het aantal betrokkenen is te behappen

3. Goede samenwerking: de fundamenten
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A. Collectieve ambities: hier gaan we voor
B.   Heldere uitgangspunten: zo werken wij
C.   De cliënt (jeugdige, opvoeder): lid van het team
D.   Samenwerken betekent: zo min mogelijk smoelen

• Als het met 2 kan is dat genoeg
• Bij meer: klein en gedoseerd

3. Goede samenwerking: de fundamenten
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A. Collectieve ambities: hier gaan we voor
B.   Heldere uitgangspunten: zo werken wij
C.   De cliënt (jeugdige, opvoeder): lid van het team
D. Samenwerken betekent: zo min mogelijk smoelen
E. Methoden en instrumenten: staan niet op zich

• Faciliteren samenwerking
• Houden cliënt eigenaar
• Monitoren samenwerking 

en resultaten

3. Goede samenwerking: de fundamenten
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In deze bijdrage

Contact:

• t.vanyperen@nji.nl

• Twitter: @TomvanYperen

Meer informatie
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