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Doel: van en met elkaar leren door good-practices te delen & 

verdieping en focus in LNW door Klein maar Fijn project 

 
Terugkoppeling onderwijs 
Op 8 februari 2021 werd vanuit het Leernetwerk Integraal 

Werken een gastcollege over Integraal Werken verzorgd op de 

Hogeschool Leiden, in de multidisciplinaire minor JeugdGGZ. 

Het was een leerzame ochtend, waarbij theorie, praktijk en 

ervaring met elkaar werden verbonden. De toekomstig 

professionals leerden dat integraal werken een visie is, en 

vraagt om samenwerking, een gezinsgerichte blik en een 

integrale analyse. Een inspirerende bijeenkomst, die voor 

herhaling vatbaar is!  

 

Good-practices – Van en met elkaar leren van good-
practices rond integraal werken  

Van veel elementen weten we dat ze belangrijk zijn voor 

integraal werken, zoals ook tijdens tweede 

leernetwerkbijeenkomst naar voren kwam. De werkzame 

elementen in de praktijk toepassen blijkt echter vaak nog 

lastig. Daarom is het belangrijk om te leren van goede 

voorbeelden, waarin dit wel lukte. Tijdens de derde 

leernetwerkbijeenkomst hebben twee deelnemers ons 

meegenomen in een good-practice in integraal werken, 

waarvan de lessen hiernaast gedeeld worden. 

 

Oproep Klein-maar-Fijn projecten 

Het Leernetwerk Integraal Werken hoopt in samenwerking met 

onderzoek, onderwijs, beleid, praktijk en ervaringsdeskundigen 

de komende jaren een aantal vraagstukken rondom integraal 

werken te doorgronden en hierin gezamenlijk op zoek naar 

oplossingen te gaan. Klein maar Fijn projecten geven hier een 

impuls aan. Deze projecten zijn bedoeld om vraagstukken rond 

integraal werken te verkennen en/of verdiepen, om zo samen 

met partners te leren en bij te dragen aan een verbetering in 

integraal werken. Komende tijd gaan wij hiermee aan de slag! 
 
 
 

Meer informatie of ook meedoen? Kijk op leernetwerk 
Integraal Werken 

 

   

LESSEN UIT DE GOOD-
PRACTICES 
 

1 regisseur die het proces 

coördineert. 

 

Meervoudige partijdigheid 

van hulpverleners om het 

hele gezin te betrekken. 

 

Niet te veel verzanden in 

praten, maar wel de tijd 

durven nemen voor een 

gedegen analyse. 

 

Multidisciplinair overleg en 

evaluatie om tijdig af te 

stemmen.  

 

Regie bij het gezin; ouders 

de keus geven om mee te 

doen en duidelijk maken 

dat zij – als ouders – nodig 

zijn om doelen te bereiken. 

 

Volwassenzorg betrekken 

wanneer er sprake is van 

problematiek bij ouders. 

 

Flexibiliteit en gezamenlijke 

vrije regelruimte voor 

professionals om maatwerk 

te bieden. 

 

Het is belangrijk dat we 

leren van wat we doen en 

ook alert zijn dat we ook 

hard maken dat wat we 

doen ook werkt. 

 

Integraal werken vraagt om 

durf, lef en karakter en dat 

is niet voor iedereen 
weggelegd.  
 

Volgende bijeenkomst:  
18 mei 2021, 15:30-17:00 

 

 

– WE GAAN AAN DE SLAG MET 

EEN VERDIEPENDE 

CASUSBESPREKING 
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