
Factsheet Leersessie 4 
Partnerschap tussen professionals en gezinnen 

De specialist dichterbij?!

Ik denk blijven
aansluiten. Gewoon net
wat je ouders ook aan

kinderen leert, ik ben er
voor je, ik blijf er voor je.
Dus ondanks dat jij tegen
mij aanschopt, ik ben er.

– Professional

De specialist dichterbij is een onderzoeksproject waarin we onze kennis over integraal specialistisch werken bij gezinnen met
ernstige en langdurige problematiek op meerdere levensgebieden verdiepen. De combinatie van problemen in deze gezinnen
overstijgt de deskundigheid van één professional of organisatie en de complexiteit van de problematiek maakt dat een integraal
specialistische aanpak nodig is. Een aanpak waarbij hulp vanuit verschillende specialismen in samenhang en passend bij het
gezin wordt aangeboden.

In het project De specialist dichterbij volgen we vijf integraal specialistische teams en beschrijven we de werkwijze,
werkzame en belemmerende elementen uit observaties en interviews. Om een leer- en verbeterproces in de praktijk te
stimuleren, koppelen we deze bevindingen aan bestaande kennis en reflecteren we hierop in leersessies met gemeenten,
praktijkorganisaties, professionals en oudervertegenwoordiging. Na de succesvolle bijeenkomsten over partnerschap
tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals; partnerschap tussen professionals stond deze vierde leersessie
(maart 2022) in het teken van het thema partnerschap tussen professionals en gezinnen. Deze factsheet is een weergave
van de bevindingen uit het onderzoek en leersessie 4.

Partnerschap tussen professionals en gezinnen in een integraal specialistisch team 

 Gezinnen die hulp ontvangen van integraal specialistische teams hebben vaak al langdurig
te maken gehad met hulpverlening door veel verschillende professionals en organisaties. In
interviews geven ouders aan dat zij zich vaak niet gehoord hebben gevoeld en moe zijn van
alle inspanningen. Gezinnen laten – uit angst voor negatieve beoordeling van de
professional of uithuisplaatsing van hun kind – vaak niet al hun problemen en zorgen zien.
Veel professionals en ouders noemen daarom aandacht voor het opbouwen van 
 partnerschap als belangrijke eerste stap in de hulpverlening. De relatie gaat voor de
inhoud, en vaak moet er eerst gewerkt worden aan herstel van vertrouwen in de
hulpverlening. 

 
 

De werkzame elementen die gezinnen en professionals belangrijk vinden in het opbouwen van
partnerschap zijn herkenbaar vanuit eerdere onderzoeken:

• Aansluiten op probleembeleving: ruimte voor het eigen verhaal, aansluiten en afstemmen. 
• Openheid: jezelf als professional en mens laten zien. 
• Aandacht voor de samenwerkingsrelatie: ruimte om een band op te bouwen en contact te maken.  
• Positiviteit: toon het gezin dat het de moeite waard is. Benadrukken wat goed gaat.
• Bevorderen van zelfregie van het gezin. 

Maar, hoe sluiten professionals aan bij de specifieke behoeften van de gezinnen? Hoe ervaren
gezinnen het partnerschap vanuit integraal specialistische teams, en wat werkt daarin goed en
minder goed? En tegen welke belemmeringen lopen gezinnen en professionals in de teams aan,
tijdens het opbouwen van partnerschap? 

In deze factsheet beschrijven we wat ouders, jongeren en professionals vanuit de integraal
specialistisch teams hierover deelden in de interviews en leersessie van het project De specialist
dichterbij.    



 

Aandacht voor de klik en het 
opbouwen van vertrouwen

 

Ik vind dat in dit team eigenlijk heel erg wordt gekeken naar wat
zijn je krachten? Want we hebben dat ook op moeten geven van:

goh, waar ben je nou goed in en wat kan je dan weer minder
goed? En daar wordt zo goed als mogelijk ook naar de cliënten
gekeken en van: joh wat voor een type hulpverlener moet hier

nou op? – Professional
 

Een goede klik met de professional is extra belangrijk
bij gezinnen die niet makkelijk nieuwe hulpverleners
vertrouwen en die het vanuit hun eigen
problematiek lastig vinden om relaties op te bouwen. 

De integraal specialistische teams proberen binnen hun team
goed te kijken welke professional deze ouder of jongere nodig
heeft, niet alleen wat betreft expertise, maar ook wat betreft
persoonlijkheid. 
Enkele teams reserveren de eerste periode van de
hulpverlening voor de analyse van de gezinspatronen, maar
ook voor het leren kennen van elkaar en opbouwen van
partnerschap. Daarna worden pas doelen gesteld. 
Professionals geven bewust ruimte aan het verhaal van
gezinnen: hiermee worden negatieve ervaringen verwerkt en
voelen ouders zich serieus genomen.  
Gezinnen vragen om hulp en willen graag dat hun situatie
verbetert. Probeer daarom een goede balans te vinden tussen
praten, elkaar leren kennen en werken aan verbetering (doen).  

Werkzame elementen

Door de vele hulpverlening die vaak
niet tot verbetering van problematiek
leidde is er bij ouders en jongeren
wantrouwen en moedeloosheid. Dit
zorgt soms voor een waakzame en
sceptische houding tegenover de
hulpverleners uit de teams, die
moeilijk te doorbreken is. 
Wisselingen van professionals binnen
de teams zorgen voor  voor breuken in
de opgebouwde vertrouwensband. 

Belemmerende elementen

Nou, weet je, op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel, als
je al heel veel hulpverlening hebt, ben je wel een stukje eerder

gefrustreerd, dan als je net in het begin van zo’n traject zit. Op een
gegeven moment ben je ook wel eens hulpverleningsmoe, dat je

denkt: ja, weet je, zoek het lekker uit met je hachje […] dus dat speelt
natuurlijk ook mee. – Ouder 

Elkaar weten te vinden

Oordeelloosheid
en positieve

insteek: kleine
stapjes vieren! 

 

En dat is voor mij heel fijn, dat het niet op een
verwijtende manier wordt gebracht, maar wel van: nou
ja, het is nou eenmaal zo, de dingen zijn zoals ze zijn en

hoe kunnen we ervoor zorgen dat daarin een stapje
vooruit wordt gemaakt? – Ouder

 

Ouders ervaren het contact met
professionals uit de teams als ‘oordeelloos’
doordat professionals zichzelf als mens laten
zien met hun eigen levenservaringen,
humor en persoonlijke gebaren.    
Intensief en veelvuldig contact met het
gezin maakt het makkelijker om de kleine
successtapjes op te merken en te borgen. 
Het tonen van begrip en acceptatie als het
een ouder niet lukt zich aan afspraken te
houden of de voortgang vast te houden. 

Werkzame elementen

Er speelt bij de gezinnen problematiek op meerdere
levensgebieden en vaak is er al veel hulpverlening
geweest die niet heeft opgeleverd wat ouders zouden
willen. Ouders zijn daardoor gefocust op wat er niet
goed gaat en veroordelen zichzelf als ouder. Zij zijn
bang afgekeurd worden door de professionals. Dit staat
een constructief partnerschap vaak in de weg. 
Het opmerken van kleine successen is lastig bij
gezinnen waarin de problematiek hardnekkig is. 

Belemmerende elementen

De specialist dichterbij?! -Wat werkt voor professionals in een lokale integrale specialistische werkwijze



En dan hebben wij eigenlijk maar een heel korte tijd.
Terwijl de complexiteit maar ook het wantrouwen en
de negatieve ervaringen die de gezinnen vaak hebben
vragen om een rustig tempo en mogen invoegen. En
eigenlijk hebben wij die tijd niet, want wij moeten

namelijk in 9 tot 12 maanden klaar zijn. Dus dat is ook
wel een ingewikkelde. – Professional 

 
 

Flexibel hulpverlenen vraagt om ruimte in
de agenda van professionals; dit levert
spanningen op met de productiviteitseisen
van professionals. 
De hulpverlening vanuit de teams is
intensief en flexibel, maar wel binnen een
vastgestelde trajectduur. Dat staat soms
haaks op het rustige tempo dat nodig is om
een relatie met het gezin op te bouwen. 
Het is lastig balanceren tussen er voor het
gezin zijn in de dagelijkse problemen en
crises, maar ook samen te blijven werken
aan de kernproblematiek, waar een
integraal specialistisch team voor bedoeld is. 

Belemmerende elementen

Intensiviteit en

flexibiliteit in het

contact 

De integraal specialistische teams bieden vaak
intensieve en flexibele zorg. Dit maakt dat zij makkelijk
benaderbaar en beschikbaar zijn voor de gezinnen,
waardoor gezinnen meer vertrouwen krijgen. Het vaak
grillige verloop van de problemen en sterke wisselingen
in draagkracht van het gezin vraagt om flexibiliteit van
de professional: soms moet je dichtbij zijn en op andere
momenten juist de ruimte geven.   

Snel en laagdrempelig kunnen sparren met
professionals: gezinnen ervaren dat professionals alle
tijd nemen om de grote en kleinere zorgen van hen als
gezin te bespreken. Zo wordt opnieuw vertrouwen
opgebouwd. 
Door het veelvuldig contact leren professionals de
gezinnen echt kennen en kunnen  gezinnen zich minder
makkelijk ‘verschuilen’.  
De lange adem van de teams – het meelopen met de
gezinnen tijdens de ups en downs – zorgt voor een
bevestiging van het vertrouwen. 
Ouders ervaren ruimte in de perioden dat het slecht
gaat: gezinnen krijgen de tijd om daar weer uit te komen.
In die periodes is het oké om even niet aan concrete
doelen te werken en het over zware onderwerpen te
hebben. 

Werkzame elementen

Het voelt voor mij gewoon niet als de standaard hulpverlening, waarbij ik
afstand moet houden, omdat ik bang ben dat… Het voelt voor mij echt als

vertrouwelingen, laat ik het zo zeggen. Ja vertrouwelingen ja. Bij wie ik altijd
alles kwijt kan, wat er niet goed gaat, wat me dwars zit, maar ook de leuke

dingen kan delen, mijn zorgen kan delen, ik kan met hun gewoon alles delen.
En dat is voor mij gewoon heel belangrijk, omdat ik me besef: pas als je dat
doet, is dat ook de enige manier waarop zij natuurlijk zicht kunnen krijgen

op wat er echt speelt. – Ouder 

Onduidelijkheid over rollen en communicatie: in een integraal
specialistisch team waarin vaak verschillende professionals
betrokken zijn bij één gezin, is het extra belangrijk om
transparant te zijn over wie wat doet en wat er onderling wordt
overlegd en afgestemd. 
De complexe problematiek van de gezinnen roept nog wel eens
onzekerheid en spanning op bij de professional, waardoor deze
juist extra afstand houdt of zich wil bewijzen als hulpverlener.
Dit staat het tonen van kwetsbaarheid in de weg. 

Wees duidelijk over de rol en de
visie van het team, vooral wanneer
er sprake is van drang of dwang en
jeugdbescherming betrokken is. 
Wees eerlijk over wat je wel en
niet weet of kan als professional en
als team. Stel je daarin kwetsbaar
op, ook als je iets verkeerd hebt
gedaan. 

Werkzame elementen

Duidelijk en eerlijk zijn
 

Het allerbelangrijkste is je aan je afspraken houden.
Stel dat je een jaar betrokken bent bij een gezin en je
hebt je 10 keer aan je afspraken gehouden en 1 keer

niet, dan - weet ik uit ervaring – is dat gewoon best wel
lastig in het vertrouwen. Dan wordt toch wel die ene

keer in sommige gezinnen heel erg onthouden. Wat ook
de reden is geweest, meestal zit er een goede reden

achter, maar dan toch merk je dat dat best wel heel
fragiel kan zijn. - Professional

 
Het vertrouwen in hulpverlening is bij ouders en jongeren vaak
beschadigd, waardoor transparantie en eerlijkheid bij de gezinnen
één van de belangrijkste elementen zijn in partnerschap: doen wat je
zegt en zeggen wat je doet. 

Belemmerende elementen

De specialist dichterbij?! -Wat werkt voor professionals in een lokale integrale specialistische werkwijze



 

Meervoudige
partijdigheid

Ik heb nu bijvoorbeeld een gezin waar ook echt wel
onveiligheid speelt en dat moet je dan ook bespreken. En dat
vindt deze moeder heel ingewikkeld, want dan zit je toch een

beetje in een dubbele rol. Aan de ene kant sta je naast moeder,
probeer je haar te coachen om het anders te doen met haar
kinderen. En aan de andere kant zeg je ineens: ja, wat je nu

hebt gedaan kan echt niet, dat is gewoon onveilig. Toen merkte
ik aan haar dat ze zoiets had van: he dat is dus raar. –

Professional
 
 

De hulp vanuit de teams richt zich vaak op meerdere
gezinsleden en leefgebieden. Bovendien zijn er naast het
integraal specialistische team vaak ook andere professionals en
organisaties betrokken bij de hulpverlening. Dit vraagt van de
professional om meervoudige partijdigheid te bewaren ten
aanzien van de verschillende gezinsleden en betrokken
professionals. 

Duidelijkheid naar het gezin over de eigen
rol in het gezin en visie op de problematiek
van het gezin. Zeker wanneer deze visie en
rol spanning oplevert met de visie en
verwachtingen van andere betrokken
professionals. 

Werkzame elementen

Scheidingsproblematiek: meervoudige partijdigheid
bewaren wordt ingewikkeld als ouders recht
tegenover elkaar staan. Het is dan belangrijk om uit
waarheidsvinding te blijven en hier transparant in
te zijn. 
Veiligheidsvraagstukken bespreken is erg lastig,
omdat ouders vaak schrikken en de hulpverlening
afhouden. Bovendien komt de rol en meervoudige
partijdigheid van de professional soms in de knel.
Ouders krijgen bijvoorbeeld het gevoel krijgt dat de
hulpverlener de kant van het kind of
jeugdbescherming kiest. 
Verstoorde relatie tussen ouders en een jongere:
meervoudige partijdigheid is lastig als ouders en de
jongere recht tegenover elkaar staan en het
onvoldoende lukt om met het hele systeem te
werken en relaties te herstellen. 

Belemmerende elementen

Lessons learned uit de leersessie 

De specialist dichterbij?! -Wat werkt voor professionals in een lokale integrale specialistische werkwijze

Gelijkwaardig, veilig en open dialoog. Deelnemers stelden zich tijdens de leersessie voor vanuit de verschillende
rollen die zij hebben: een ervaringsdeskundige jongere is ook hulpverlener, een professional is ook vader, moeder of
cliënt. Door dit met elkaar te delen ontstond verbinding en een gelijkwaardig, veilig en open dialoog.

Hoop. Een belangrijk thema was hoop. Hoop in hulpverlening geeft het vertrouwen om door te gaan en ruimte om
verder te zoeken. Een ervaringsdeskundige ouder bracht dit thema vanuit eigen ervaring in.

Van mens-tot-mens contact. Ouders en jongeren voelen zich vaak geraakt door het 'van mens-tot-mens' contact met
de professional. Dit vraagt van de professional om zich op momenten kwetsbaar op te stellen, maar dit schuurt soms
met de beroepscodes en richtlijnen van de eigen organisatie. De inbreng van eigen ervaring door de professional kan
raken en bijdragen aan een gevoel van gelijkwaardigheid en hoop. Tegelijk is het van belang dat de kaders over welke
hulp je als professional wel en niet kunt bieden duidelijk zijn.

[...] Kinderen geven aan dat ze hoop willen en dat ze dat nodig hebben. Eigenlijk is hoop een onvoorwaardelijkheid die de ander uitspreekt en je
laat voelen dat je als persoon ertoe doet, dat het goed komt, dat het gaat lukken, dat je fouten mag maken, zonder oordeel. Wanneer er dingen

niet lukken of mensen maken fouten, dan zorgt hoop door hulpverlening voor mij voor een steunpilaar, voor vertrouwen, het geeft
mogelijkheden. En het geeft mij een stuk autonomie. Dat heb ik ervaren als ouder.

- Ervaringsdeskundige ouder 

Het ligt er heel erg aan hoe bepaalde dingen gebracht worden. 'Jij hebt je hoop al opgegeven, maar ik heb die nog wel voor jou.' Dat zou ik echt
een super goed en sterk citaat vinden om aan jongeren terug te geven. Natuurlijk kun je er voor een jongere zijn maar je kan niet jouw leven

baseren op dat van een jongere en ik denk dat je dat heel goed kan uitleggen aan de meeste jongeren. Alleen dat kan best wel tijd kosten voordat
zoiets binnenkomt. - Ervaringsdeskundige jongere



Meervoudige partijdigheid. Binnen de integraal specialistische teams werken ze vaak met twee ambulant
hulpverleners in hetgezin, zodat er voor verschillende gezinsleden verschillende professionals zijn. Hierdoor kunnen
professionals en gezinnen naast elkaar blijven staan én de samenwerking behouden. Het is belangrijk om oog en
aandacht te hebben voor elk gezinslid: verlies de jongere niet uit het oog. 

Partnerschap behouden binnen grenzen en kaders. De grenzen en kaders waarbinnen professionals zich moeten
bewegen, zorgen voor druk bij hen. Daarin is het van belang dat professionals flexibel blijven zoeken naar wat nog
wel kan en past, om de verbinding met het gezin te behouden. Het is helpend om hierin aandacht te blijven houden
voor wat een gezin zelf kan en scherp te blijven op de rol van een integraal specialistisch team: moet ons team dit doen
of kan een andere hulpverlener of het netwerk hiermee aan de slag? 

Met twee ambulant hulpverleners heb je de luxe om in te zetten wat nodig is, maar daarbij moet je ook heel erg moet oppassen voor die
rolverwarring en onduidelijkheid. Ik zeg altijd: we moeten ervoor zorgen dat we niet een soort rijdend circus worden, want dan denkt dat gezin

ook echt; maak me gek. Dus ja, het is fijn, maar we moeten ook goed proberen om het zo overzichtelijk mogelijk te houden. 
- Professional 

 

Wat we ook nog steeds hebben is gewoon overleg over trajecten waar er toch iets anders nodig is. En dat is vaak best ook wel afpellen van waar
ligt dat nou aan, zit dat in de samenwerking onderling? Is dat toch een regel of kader dat wij hebben gesteld, wat gebeurt er nou precies? En het
verbaast me soms hoeveel dat ook vraagt om daar goed antwoord op te krijgen van wat is er dan nodig. Dat kan echt wel een zoektocht zijn.  

- Vertegenwoordiger gemeente

Zelf aan de slag met deze thema's? 

Gebruik onderstaande reflectievragen om met elkaar in gesprek te gaan. 

Wanneer voel je je als ouder of jongere serieus
genomen door een professional? 
Hoe zorg je er als professional voor dat ouders en
jongeren zich serieus genomen en gehoord voelen? 
Wat doe je als dit niet goed lukt?  

Serieus genomen worden en gehoord worden. 
Hoe lukt het om het partnerschap te behouden
tussen professional en het gezin in situaties waarin
gezinsleden of de verschillende betrokken
organisaties en professionals tegenover elkaar staan
in hun visie op de problematiek in het gezin en wat
er nodig is? 

Meervoudige partijdigheid

Wat is er nodig om echt van mens-tot-mens contact
te spreken, en waarin wordt het ingewikkeld?

Oordeelloosheid en eerlijkheid
Ouders en jongeren voelen zich vaak geraakt door het
‘van mens-tot-mens’ contact met de professional. Dit
vraagt van de professional om zich op momenten
kwetsbaar op te stellen. Dit schuurt soms met de
beroepscodes en richtlijnen van de eigen organisatie. 

Welke dilemma’s herken je vanuit jouw perspectief, 
Wat werkt bevorderend of belemmerend hierin?  

Intensiviteit en flexibiliteit in het contact. 
Professionals en gezinnen lopen tegen grenzen en
kaders vanuit gemeenten en organisaties aan,
bijvoorbeeld in de duur van een traject. Er ontstaan dan
dilemma’s over doen wat nodig is voor het gezin versus
doen wat mogelijk is. 
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