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Introductie



Ordeningsmodel 
werkzame 
elementen 
Integraal werken

https://www.movisie.nl/ar
tikel/client-professional-5-
aanbevelingen-stevige-
alliantie

Zie ook: Van Arum et al., 
2018

https://www.movisie.nl/artikel/client-professional-5-aanbevelingen-stevige-alliantie


Alliantie
• Emotionele alliantie (‘klik’) en Taakalliantie (doelen + aanpak)
(Pijnenburg et al., 2019; Van Arum et al., 2018)

• Werkrelatie opbouwen met meerdere gezinsleden
• Gezinsleden met soms tegenstrijdige belangen, behoeften etc.
• Schaamte en onveiligheid
• Systemisch karakter

• Veiligheid
• Gezamenlijke doelperceptie

(Welmers-van de Poll, 2019)



Superwoman Superman

Respectvol, open houding, zonder oordeel (Steketee, Jansma 

& Gilsing, 2015; Verheijden & De Lange, 2016; Zoon & Berg-Le Clerq, 2014); Geduldig 
(Steketee, Jansma & Gilsing, 2015); Inlevend vermogen (Steketee, Jansma & 

Gilsing, 2015); Betrokken en positief (Steketee, Jansma & Gilsing, 2015; 
Wyatt & Wallace, 2011; Verheijden & De Lange, 2016;Zoon & Berg-Le Clerq, 2014); 

Transparant en integer (Steketee, Jansma & Gilsing, 2015; Zoon & Berg-Le Clerq, 

2014); Betrouwbaar (Steketee, Jansma & Gilsing, 2015; Wyatt & Wallace, 2011; Verheijden

& De Lange, 2016); Oplossingsgericht (Steketee, Jansma & Gilsing, 2015); 

Toegankelijk (Steketee, Jansma & Gilsing, 2015); Ondersteunend 
(Steketee, Jansma & Gilsing, 2015); en Kennis over effectief werken 
met de doelgroep en kennis over effectieve aanpak 
van specifieke problemen (Verheijden & De Lange, 2016)



Samenhang Alliantie en Resultaat (Pijnenburg et 

al., 2019, p. 159)

› Alliantie is belangrijke voorspeller voor uitkomsten individuele
hulp maar voor gezinnen en gezinnen met meervoudige en 
compexe problemen nog beperkt onderzocht

› Factoren die van invloed zijn op sterkte verband alliantie en 
resultaat: 

› de leeftijd van jeugdigen het hulpverleningskader (Welmers-van de Poll 

et al., 2017)

› inhoudelijke factoren en onderzoeksopzet (Welmers-van de Poll et al., 2017; 

De Greef et al., 2017; 2019) 



Samenhang Alliantie en Resultaat GMCP

• Professionele interpersoonlijke vaardigheden sleutelrol 

• Dragen bij aan alliantievorming, positieve resultaatverwachtingen, 
ontwikkeling van copingvaardigheden, helpen onderkennen en 
motiveren 

• Alliantie met het gezin als systeem en met de afzonderlijke gezinsleden

(Bachler, 2016; Pijnenburg et al., 2019)

• Taakalliantie in de zin van een gedeelde ‘systemische’ doelgerichtheid -
‘a shared sense of purpose’ (Friedlander et al. 2011, p. 26; Pijnenburg, et al., 2019, p. 161)

• Vermijden van een te sterke alliantie met een specifiek gezinslid
(Pijnenburg et al., 2019)



Samenwerking tussen hulpverleners bij GMCP

• Mulitidisciplinair

• Interdisciplinair

• Interprofessioneel
(van Zaalen, et al., 2018; Boekhoven, 2021)



Intentie, maar moeilijke opgave (Frans-Veenstra, Wijbenga, Loykens & 

Wetterauw, 2015)

Hulpverleners wantrouwen elkaar en schuiven verantwoordelijkheden 
af; vinden elkaar incompetent; spreken dat achter elkaars rug om uit. 
Ouders en kinderen worden nauwelijks betrokken; hulpverleners weten 
niet wat ze van elkaar moeten verwachten; Twijfel over hun eigen rol; 
“Medewerkers die normaal schuldhulp bieden, moeten nu bijvoorbeeld 
het risico op kindermishandeling in een gezin inschatten. En tegelijk op de 
kosten letten.”
(Trouw, Maaike Bezemer– 10:07, 17 november 2017)

Opmerking: Het citaat in Trouw heeft betrekking op een het onderzoek van: Feringa, D., Peels, F., Van der Sanden, J., & 
Linders, L. (2017). Mishandeld kind verdwijnt naar achtergrond. Professionals zijn druk met onderlinge strubbelingen. In: K. 
van Beek, M. Steketee, L. Van Doorn. & M. ham (Red,). 1 op de 4. Kindermishandeling, een publiek probleem (pp. 107-121).  
Amsterdam: Van Gennep. Zie op site onder 2017: https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Sociale-
Studies/Lectoraat-Sociale-Veerkracht/Publicaties.htm

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Sociale-Studies/Lectoraat-Sociale-Veerkracht/Publicaties.htm


Integraal werken als Expertisegebied (Nooteboom, 2021)

12 Kernelementen 

• o.a. gezamenlijk prioriteren en beslissen over passende hulp; flexibele 
inzet van hulp over domeinen heen; kennis en expertise; rollen, 
verantwoordelijkheden en professionele, identiteit (Nooteboom, 2021, 236-237)

„..integraal werken moeten benaderen als expertisegebied op 
zichzelf, een vak apart waar (toekomstige) professionals 
gericht in opgeleid dienen te worden.” (Nooteboom, 2021, 235)



De methodiek en de tool
Samen1Plan

www.Samen1Plan.nl



Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare
Japanse spreuk



Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten

Cliënt

Eén gezamenlijk plan

Online Beveiligd

Voldoet aan 
regels AVGOnduidelijkheid over 

wie doet wat wanneer?

Moeilijk bereikbaar 

Communicatie 
+ afspraken kosten veel tijd

Actuele informatie niet 
op tijd gedeeld

Strijdige voorstellen 

Te veel doelen

Verkeerde volgorde

Hulpvormen sluiten niet aan

Ad hoc betrokkenen





Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten

CliëntGRATIS

Eén gezamenlijk plan

Online Beveiligd

9605 gebruikers

5725 plannen



Specifiek werkzame factorenAlgemeen werkzame factoren

Werkzame ingrediënten

4 7

Samenwerking in de hulpverlening5Motivatie1

Structurering2

Hulp op maat3

Cliënt-hulpverlener relatie 4

Aandacht voor de sociale context6

Structuur7

Efficiënte communicatie8

Transparantie9

Stimuleert de samenwerking10

Goed beveiligd: privacy gewaarborgd11

11



Cliënt

Eén gezamenlijk plan

Perspectief Doel Acties









J.M       



J.M. (22 jaar)

Eerdere diagnoses: Borderline, PDD-NOS & Depressief
Geen startkwalificatie

Zit 5 jaar thuis
Verstoord dag/nachtritme

Overgewicht (eet chips)
Geen vriendinnen/geen sociaal netwerk

J.M.       



J.M.

Over een jaar zit ik weer lekker in mijn vel



J.M.

Jij woont nu een half jaar op jezelf 
in een eenkamerappartement met 
vier katten en een hondje.

Je voelt je depressief. Hiervoor krijg 
je behandeling bij een instantie. 
Hier heb jij om de 2 tot 3 weken 
gesprekken en krijg je sinds 2 
weken anti-depressiva



J.M.



4 wordt 1

1 wordt 3

3 wordt 5



J.M.

Hulpverlening



29 augustus 2018

15 juni 2018



15 juni 2018



29 augustus 2018

29 augustus 2018

29 augustus 2018

29 augustus 2018

29 augustus 2018

29 augustus 2018



29 augustus 2018

29 augustus 2018

29 augustus 2018

29 augustus 2018

29 augustus 2018

29 augustus 2018





Over een jaar zit ik weer lekker in mijn vel



SHENITZA

J.M.           

J.M.

CLAUDIA DE VRIES

Hai J.,

Hoe gaat het ermee? Ik ben helaas ziek, dus moet helaas onze afspraak 
verzetten. Kan jij volgende week dinsdag?

Groetjes,



SHENITZA

J.M.           

J.M.

C. DE V.



Stappenplan: wat kan doen als ik iets eng vind? 

J.M.           



J.M.           



J.M.



J.M.           



Cliënt

Eén gezamenlijk plan

Perspectief Doel Acties



Wij zijn u even voor
Kan iedereen de tool gebruiken?

Wat als een gezin een bepaalde hulpverlener geen toegang wil geven tot 
de tool?

Moeten alle gezinsleden alles van elkaar weten?/Hoe waarborg je de 
veiligheid van kinderen?



Vragen en/of opmerkingen?
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Dank voor uw 
aandacht!

www.awtjf.nl

http://www.awtjf.nl/
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