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       Open tegen elkaar
Wanneer professionals feedback geven en krij-
gen, refl ecteren op hun eigen houding t.o.v. 
samenwerking, of het proces evalueren, kan 
dat op positieve wijze het samenwerkingspro-
ces beïnvloeden. Wanneer er op open wijze 
gediscussieerd wordt over de verschillende 
belangen die een rol spelen in de samenwer-
king, kan dat leiden tot een meer empathische 
houding. 

Hoe stimuleer je 
interdisciplinaire 
samenwerking tussen 
jeugdhulpverleners?
Jeugdwerkers werken vaker binnen interdiscipli-
naire buurtteams. Dat betekent een verschuiving 
van specialistische zorg naar een interdisciplinaire 
aanpak. Deze literatuurstudie onderzocht wat er 
bekend is over het bevorderen van interdiscipli-
naire samenwerking tussen jeugdwerkers.

        Kennis over elkaar
Begrip van elkaars expertise, perspectief, rol, 
doel en taken is fundamenteel voor samenwer-
king. Wanneer professionals op de hoogte zijn 
van elkaars taken, voelen ze zich meer verbon-
den en verantwoordelijker en dat beïnvloedt 
samenwerking op positieve wijze. Wanneer de 
rol van de ander onduidelijk is, kan er miscom-
municatie ontstaan. 

        Leren van elkaar
De structuur van teams kan samenwerking 
positief beïnvloeden. Een voorbeeld hierbij 
is dat structurele team meetings gebruikt 
kunnen worden om te werken aan verschillen-
de activiteiten die het samenwerkingsproces 
stimuleren, zoals activiteiten die focussen op 
meer leren over de andere discipline. Dit geldt 
ook voor teamleiders, zij kunnen professionals 
aanmoedigen en hebben een positieve impact 
op hun motivatie om samen te werken. 

        Werken met elkaar 
Begrip van de noodzaak om samen te werken 
kan het samenwerkingsproces positief beïnvloe-
den. Een open houding t.o.v. samenwerking en 
een bereidheid om de competentie van andere 
professionals te erkennen, dragen bij aan dit 
begrip. 

        Delen met elkaar
Een gevoel van een gedeelde verantwoordelijk-
heid of gedeelde normen kan bijdragen aan de 
eff ectiviteit van een samenwerking. Een gedeelde 
visie kan ook bijdragen aan samenwerking. 

        Vertrouwen in elkaar
Wederzijds vertrouwen tussen professionals 
kan de eff ectiviteit van een team positief be-
invloeden. Vertrouwen kan worden versterkt 
door het organiseren van informele of formele 
meetings waar professionals elkaar kunnen le-
ren kennen. Dit kan helpen bij het beter laten 
begrijpen van elkaars identiteit, bij het verster-
ken van hun eigen identiteit en het bouwen 
van een vertrouwensrelatie. 
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6 elementen van samenwerkvormen
Er is breed gezocht naar studies die aan bepaalde 
kenmerken moesten voldoen, 18 bleken er bruik-
baar. Deze studies geven inzicht in belangrijke 
elementen voor samenwerking en in bestaande 
interventies om samenwerking te verbeteren.Uit 
deze empirische literatuur konden zes overkoe-
pelende elementen in verschillende samen-
werkvormen worden onderscheiden. 5


