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LEERNETWERK INTEGRAAL WERKEN  
LEERBIJEENKOMST VI                                            07-09-2021 
 

Doel: van en met elkaar leren door stilstaan bij kernelement 

integraal werken & brainstorm Klein maar Fijn project: 

Intensiteit van integraal werken. 

 
Kernelement integraal werken – Brede blik op 

gezinsfunctioneren 
Elke bijeenkomst staat een kernelement van integraal werken in de 

spotlight. Op deze manier zoeken we met het leernetwerk – vanuit 

verschillende perspectieven – naar verdieping, dilemma’s en 

werkwijzen in de toepassing van deze kernelementen.  

 

Brede blik op gezinsfunctioneren: 

De focus van hulpverlening ligt op het welzijn van het hele gezin, op 

verschillende levensgebieden, in plaats van enkel focus op 

problematiek bij een kind binnen dat gezin. 

 

Waarom is een brede blik belangrijk?  

▪ Gezin centraal – focus op het hele systeem 

▪ Ruimte om breed te oriënteren: wat is er aan de hand? 

▪ Risico op tunnelvisie verkleinen 

 

Klein maar Fijn project – Intensiteit van integraal werken 
Integraal werken is nodig wanneer er sprake is van meervoudige 

problematiek op verschillende levensgebieden. Maar niet voor elk 

probleem hoeft even intensief integraal gewerkt te worden. Uit 

onderzoek weten we dat integraal werken plaats kan vinden in 

verschillende vormen (o.a. colocatie, consultatie, multidisciplinaire 

teams en zorg coördinatie), die wisselen in intensiteit en doel.  

 

In de praktijk wordt vaak gesproken over dé integrale aanpak, maar 

wordt weinig onderscheid gemaakt in de intensiteit van integraal 

werken, en wat op welk moment voor een gezin nodig is. Het is 

belangrijk dat praktijkprofessionals beter herkennen welke 

intensiteit van integraal werken past bij welk vraagstuk: wanneer kijk 

je met een brede blik naar gezinsfunctioneren of is enkel het delen 

van informatie genoeg (lage intensiteit), wanneer moet je vanuit 

verschillende organisaties goed samenwerken (gemiddelde 

intensiteit) en wanneer is het nodig om een integraal specialistisch 

team in te zetten (de meest intensieve vorm van integraal 

werken). 

 

Onderzoeksvraag: Hoe kunnen hulpverleners in de hele keten van 

zorg integrale vraagstukken beter herkennen en inschatten welke 

intensiteit en vorm van integraal werken er nodig is? 

 

 

 

 

 

 

LESSEN UIT KERNELEMENT 
BREDE BLIK OP 
GEZINSFUNCTIONEREN 
 
Balans tussen generalistische 

kijk op en specialistische 

benadering van problematiek.  

 

Problemen accuraat 

prioriteren en goed weten op 

welk levensgebied (eerst) 

ondersteuning noodzakelijk 

is.  

 

Weten wat de expertise en 

context van andere 

professionals is.  

 

Timing is belangrijk: niet alles 

kan tegelijk worden 

aangepakt. 

 

Samen beslissen  

 
Problematiek van een van de 

gezinsleden heeft eigenlijk 

altijd invloed op het welzijn 

van het gezinsfunctioneren als 

geheel.   

 

Aandacht voor de krachten 

van het gezin: vraag naar de 

perspectieven van alle 

gezinsleden, naast de visie 

van andere betrokken 

hulpverleners.  

 

 
 

 

 

 

Volgende bijeenkomst:  
30 november 2021  

15:30-17:00 
 
 
 
Meer informatie of ook 
meedoen?  
Kijk op leernetwerk Integraal 
Werken 
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