
 

Wat doen we ná het keukentafelgesprek?  
Excellente samenwerking tussen professionals én cliënten weeft een stevig vangnet. 
 
Niemand had gedacht dat de familie Kaarthuis binnen drie maanden zo opgelucht kon samenleven. 
Ondanks anderhalf jaar veel hulp, leek dit gezin niet bij machte om op orde te komen. Ouders met een 
licht verstandelijke beperking en twee kinderen idem, met op alle levensdomeinen professionele 
bemoeienis. De ouders zouden uit huis gezet worden en de kinderen moesten naar een pleeggezin. 
Totdat hulpverleners hardop uitspraken dat ze er geen genoegen mee namen. Er moest iets gebeuren. 
 
In 2015 moet decentralisatie/transitie in het sociale domein leiden tot eerdere, snellere, simpelere, 
doelmatigere en – uiteraard – goedkopere hulp aan burgers1. Wat zeker verandert, is dat burgers met 
hulpvragen (meer) zelfregie krijgen en generalistische hulpverleners intensiever samenwerken met 
diverse, ook nieuwe, partners. De keukentafelgesprekken en sociale wijkteams zijn daarvan een 
uitwerking. Sommige professionals vinden dat we teveel tegelijk veranderen. Zij zijn bang dat het tot 
kwaliteitsverlies leidt: het kind wordt met het badwater weggegooid. Als coach van 
samenwerkingsverbanden ervaar ik dat interdisciplinaire samenwerking inderdaad efficiënter kan en 
moet. Samenwerking moet opnieuw onderwerp van gesprek zijn. Kwam het bij de familie Kaarthuis 
uiteindelijk goed, bij het gezinsdrama in Roermond2 ging het door gebrek aan samenwerking 
onvoorstelbaar fout. In dit artikel neem ik u graag mee langs een aantal ingangen voor efficiëntere en 
doelmatiger samenwerking. Manieren om te zorgen dat de burger in zijn kracht komt, het netwerk aan 
bod komt, de belangen van alle partijen worden gewogen en de geboden hulp op koers blijft. Zakelijker 
en nog steeds vraaggericht.  
  
Moeizame samenwerking is de zwakke plek in het vangnet 
 
Hulpverleners leren in hun beroepsopleidingen samenwerkingsvaardigheden. Toch gaat er in de 
praktijk nogal eens wat mis: in het hulpaanbod van de betrokken partijen is onvoldoende samenhang, 
onvoldoende continuïteit, onvoldoende overeenstemming tussen professionals onderling en met 
cliënten3 over wat ze nastreven en hoe ze dit nastreven en wanneer ze tevreden zijn met het resultaat. 
Ondanks goede bedoelingen blijft samenwerking een zwakke schakel in de keten. 
 
Waarom verloopt samenwerking moeizaam, waardoor gaat het mis? Als teamcoach van 
interdisciplinaire samenwerking kan ik mijn bevindingen langs drie invalshoeken weergeven. 
- De cliënt als samenwerkingspartner Hulpverleners kunnen het lastig vinden cliënten als 

samenwerkingspartner te zien. Dat kan zijn door een (mogelijk overprofessionele) therapeutische 
insteek, waardoor de professional bovengeschikt is en samenwerking met de cliënt niet tot stand 
komt. Het kan ook zijn door gebrek aan vertrouwen in de oplossingsvaardigheden van de cliënt: 
het heeft geen zin cliënten oplossingen te laten kiezen, want ze weten niet hoe of ze kunnen het 
niet. Hierdoor komt het voor dat de hulpverleners zowel in samenwerking met collega’s als met hun 
cliënten niet klip en klaar vanuit hun expertise hun mening geven en de cliënt niet als 
samenwerkingspartner zien. Ze kunnen bijvoorbeeld denken ‘het is dweilen met de kraan open’ en 
toch maar door blijven gaan op de uitgezette koers.  

- Bruggen tussen organisaties Hulpverleners kunnen moeite hebben met de verbinding tussen 
hun eigen werk en dat van collega-professionals. Soms verwijzen ze iemand door naar een ander 
en laten ze meteen los. Ze controleren niet of de cliënt goed wordt geholpen bij een andere 
organisatie: er is geen brug tussen het eigen werk en dat van de opvolger. In andere gevallen gaan 
ze in op een vraag van een cliënt die bij een collega thuishoort. Met andere woorden: ze kunnen 
het helpen niet laten, hebben niet voldoende afgestemd: ze adviseren de cliënt vanuit hun eigen 
visie en zaaien daarmee mogelijk verwarring omdat hun collega net iets anders adviseert. 

                                                             
1Informatie over de decentralisaties in het sociale domein zijn te vinden via 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstaken-naar-gemeenten, 
geraadpleegd op 7 juli 2014. 
2 Inspectierapport Horen, Zien, NIET Zwijgen. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor 
kinderen en gezinnen in probleemsituaties, 2002, Roermond. 
www.rijksoverheid.nl/.../inspectierapport%5B2%5D/brief2k-2003-doc-2...,  
geraadpleegd op, 7 juli 2004. In het inspectierapport wordt duidelijk dat organisaties ieder afzonderlijk hun werk 
wel doen, maar dat het ontbreekt aan continuïteit en samenhang in de keten. Aanbevelingen en oplossingen zijn 
gelegen in meer samenwerking met cliënten en coördinatie en regievoering door één persoon.  
3 Waar cliënt staat, bedoelen we steeds: burgers met hulpvragen en hun netwerk. 
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- Belangentegenstellingen meenemen Samenwerkingsvaardigheden van hulpverleners passen 
niet bij de huidige eisen aan samenwerking. Ze wisselen veel informatie over cliënten, veel 
anekdotes en veel conclusies, maar weinig analyse vanuit de verschillende expertises en weinig 
onderzoek naar de belangentegenstellingen tussen de organisaties. De uitkomst van een overleg 
lijkt concreet omdat men van elkaar weet dat men iets gaat doen en wat, maar ieder doet dat op 
zijn eigen manier. Vaak is niet afgesproken welke prioriteiten er zijn, hoe acties naadloos op elkaar 
kunnen aansluiten en elkaar kunnen versterken en hoe te handelen als een plan anders uitpakt 
dan gepland. De communicatie in het overleg heeft eerder een ‘therapeutisch karakter’ dan een 
hoog gehalte aan concreetheid en zakelijkheid. De professional kan denken dat zijn collega een 
probleem heeft met een cliënt – hij zelf niet, zij samen niet. Die professional gaat dan zijn collega 
‘helpen’, in plaats van nuchter naar positie, rol en belangen te kijken. 

 
Professionals moeten dus niet alleen uit de individuele hulpverleningsstand (welke dat ook is; 
persoons- en instellingsgebonden), maar in de samenwerkingsstand.  
Die samenwerkingsstand geldt ook ten aanzien van cliënten. Met inbegrip van hun vallen en opstaan. 
Hulpverleners die eigenlijk geen vertrouwen hebben, slaan gemakkelijk een verkeerde weg in. Ze gaan 
adviseren, controleren en overnemen. Dat is tegengesteld aan het eigen kracht denken. Professionals 
die geen vertrouwen in een cliënt hebben, doen er goed aan zich terug te trekken! 
 
 
Aanknopingspunten professionalisering samenwerking 
 
Hieronder schets ik een aantal invalshoeken om samenwerking in een eigentijds jasje te steken. 
Sleutelwoorden zijn: openheid, assertiviteit, vertrouwen, loyaliteit. En van daaruit kennisdelen en 
teamleren. 
 
Visies uitspreken Interdisciplinair overleg – overleg tussen professionals van verschillende 
beroepsgroepen, van verschillende organisaties, al of niet in aanwezigheid van de cliënt –  is voor het 
afstemmen van visies. Dat kan bilateraal via mail of telefoon of in groot overleg rond de tafel. De 
uitkomst is een integraal plan. Eén gezin – één plan en liefst één contactpersoon. Onderzoek van 
Friedje Swart uit 2008 laat echter zien dat visies niet worden uitgesproken.4  Met andere woorden: we 
vertellen wat we willen gaan doen en hoe, maar niet vanuit welke visie we dat doen. We stemmen werk 
op elkaar af, maar niet onze visies. Professionals bevragen elkaar veel te weinig op de uitwerking van 
de eigen visie. Hier schiet men zichzelf in de voet. Als bijvoorbeeld de ene beroepsgroep inzet op 
emancipering van het systeem, terwijl de andere beroepsgroep juist een gezin zorgzaam wil ontlasten 
of de ene gelooft in een confronterende aanpak en de ander in belonen wat goed gaat, dan werken ze 
elkaar tegen zonder het te weten.5 Zowel voor de cliënt als voor de andere samenwerkingspartners kan 
het heel verhelderend zijn als hierover een gesprek plaatsvindt. Vaak kan een cliënt zelf heel goed 
aangeven wat hij zelf wil oplossen en waarbij hij hulp wil. 

 
Kennisdeling en teamleren Naast de onderliggende visies is er nog een andere reden om elkaar te 
bevragen. Swart (2013)6  beschrijft in het genoemde onderzoek ook hoe professionals veel meer 
gebruik kunnen maken van elkaars opleiding, ervaringskennis en kwaliteiten. Dit is een cruciaal proces 
wat we niet gewend zijn aan te gaan. In de sector Zorg en Welzijn heeft iedereen de individuele 
professionele autonomie hoog in het vaandel. Swart stelt voor dat we elkaar wél bevragen. Op een 
dialogische manier, uit professionele nieuwsgierigheid – je wilt weten wat de overwegingen en 
ervaringen van de ander kan toevoegen aan die van jezelf. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling dat 
men niet probeert om ieders standpunt te modelleren tot een eenheidsworst, maar om ieders 
opvattingen uit te spitten totdat de onderliggende professionele kennis, ervaring en waarden en 
normen op tafel liggen. Dit leidt tot een professionele analyse van de casus en tot een genuanceerde 
conclusie waarin alle opvattingen gewogen worden. Men noemt dit kennisdeling en teamleren, een 
                                                             
4  F. Swart. 2008. Interdisciplinair samenwerken in schoolverband. Kenniskring Geïntegreerd Pedagogisch 
Handelen. Hogeschool INHOLLAND Haarlem. 
5 F. Swart heeft op basis hiervan in 2013 een methodiek geïntroduceerd die professionals van verschillende 
beroepsgroepen in staat stelt te overleggen over hun onderliggende visies. F. Swart (2013). Effectief 
communiceren in zorgteams. Een gespreksprotocol voor interdisciplinair overleg op basisscholen in Amsterdam 
Nieuw West.  Haarlem, Lectoraat Geïntegreerd pedagogisch handelen (GPH) Hogeschool InHolland. 
6 F. Swart (2013). Effectief communiceren in zorgteams. Een gespreksprotocol voor interdisciplinair overleg op 
basisscholen in Amsterdam Nieuw West.  Haarlem, Lectoraat Geïntegreerd pedagogisch handelen (GPH) 
Hogeschool InHolland. 
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sociaal leerproces dat leidt tot een gezamenlijke visie en synergie: het geheel wordt meer dan de som 
der delen. Soms kan dit prima met de cliënt erbij, in andere gevallen is het beter om de cliënt achteraf 
te vertellen wat er uitgewisseld is.  

 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid Als betrokkenen het na het ‘uitbenen’ eens zijn over de kern van 
de problematiek en men heeft een gezamenlijke visie op de mogelijkheden tot verbetering, als men 
weet wat de cliënt, diens netwerk en iedere discipline hierin kan betekenen en overtuigd is van ieders 
vertrouwen in de cliënt, komt vanzelf de volgende vraag naar boven: hoe gaan wij er samen voor 
zorgen dat deze cliënten de regie kunnen nemen over hun eigen leven en hun eigen doelen bereiken? 
Wat verwachten wij dat er gaat gebeuren en waar en wanneer moeten we dus aanwezig zijn en zorgen 
dat ze niet uit de bocht vliegen? En: hoe zorgen we ervoor dat onze aanpak op elkaar aansluit, 
consistent en congruent is, glashelder voor de cliënt een helpend vanuit het eigen-kracht-denken? Het 
gaat over de manier waarop de hulpverleners zich opstellen in het gezin, welke vragen ze 
beantwoorden en welke ze doorsluizen naar de contactpersoon, wanneer ze naar het gezin gaan en in 
welke volgorde. Ook over hoe de één de boodschap van de ander kan ondersteunen, hoe een 
slechtnieuwsgesprek van de een kan worden opgevangen door een huisbezoek door de ander, hoe 
paniek en machteloosheid kan worden opgevangen en hoe men elkaar op de hoogte houdt van 
onverwachte wendingen in de hulpverlening. Het gaat hier niet om wat het gezin moet veranderen, 
maar om hoe een vangnet wordt gecreëerd met mazen die groot genoeg zijn om het gezin lucht te 
geven en beslissingsruimte, en de mazen die klein genoeg zijn om er niet doorheen te vallen. Kortom: 
een sluitende aanpak.  
 
Meningsverschillen en belangentegenstellingen benutten Waar mensen elkaar bevragen, komen 
meningsverschillen en belangentegenstellingen naar voren. We hebben de neiging om deze 
tegenstellingen te bestrijden. We zetten ons eigen standpunt in en proberen de ander te overtuigen. 
Dat is niet handig met een cliënt erbij, dus in situaties waar de cliënt aanwezig is, komen 
belangentegenstellingen vaak niet expliciet op tafel. Dit kan leiden tot verkrampte situaties en 
afspraken die niet worden nagekomen. Wanneer belangentegenstellingen wél bediscussieerd worden, 
leidt dit soms tot bijstelling van meningen, maar ook tot geagiteerde discussie. Degene die het best kan 
argumenteren of de grootste mond heeft, krijgt uiteindelijk zijn zin. Wat er toe kan leiden dat 
professionals slechts voor de vorm tot overeenstemming komen en hun twijfels in het slechtste geval 
ook nog delen met de cliënt. Dit kan en moet anders. Ook hier is de dialogische gespreksvoering van 
belang. Professionals zijn het bijvoorbeeld niet eens over de veiligheid van de kinderen bij de ouders. 
Sommigen willen de kinderen in een pleeggezin plaatsen. Anderen vinden dat ouders hun zorg voor de 
kinderen voldoende laten zien. Na een felle discussie besluit men om ‘het nog maar even aan te zien’. 
Dat is wachten op een crisis of een ongeluk. Constructiever is om het meningsverschil te benutten en 
samen uit te spreken wat de criteria zijn voor veiligheid van deze kinderen. Waaraan moet minimaal 
worden voldaan? Waar ligt de grens? Weten de ouders hoe ze behoren te handelen en waarop ze 
worden beoordeeld? Vervolgens wordt samen met de ouders een plan opgesteld. In een vastgestelde 
tijd moet zichtbaar aan de criteria zijn voldaan. Als het gezin dan onvoldoende aan de criteria voldoet, 
wordt een zorgmelding bij de Raad van Kinderbescherming gedaan. Op deze manier wordt heel 
concreet aan de belangen van alle partijen tegemoetgekomen en wordt het meningsverschil benut om 
gezamenlijk vast te stellen wat in dit geval ‘veilig opgroeien’ betekent.  
 
Excellent onderhandelen en ‘out of the box’-denken. Onderhandelen kan voor professionals 
klinken als ‘zakelijk’ en ‘niet betrokken’. Maar bovenstaande punten maken duidelijk welke valkuilen er 
zijn als er niet in gezamenlijkheid een open overleg plaatsvindt. Zakelijk en functioneel overleggen gaat 
over het benoemen van de feiten en de belangen op een rij zetten. Hierbij gaat het enerzijds om de 
belangen van de cliënten en anderzijds de belangen van de professionals (én hun onderlinge 
verschillen!). Belangen van professionals gaan verder dan vinden ‘wat goed is voor de cliënt’. Het gaat 
ook over behoud van werkgelegenheid, voldoen aan indicatie-eisen, werkdruk verminderen, en de 
persoonlijke waarden en normen van professionals. Het is belangrijk om belangen te benoemen, maar 
wel gescheiden te houden. Wanneer we over een plan van en voor de cliënt praten, staan diens 
belangen centraal. Bij het organiseren van professionele hulp zijn ook belangen van de betrokken 
organisaties aan de orde. Door dit allemaal mee te nemen in de meningsvorming, kunnen juist 
creatieve oplossingen opborrelen. Daarvoor is excellent onderhandelen nodig. Hoe kom je tot een 
situatie waarin aan ieders belangen recht wordt gedaan? Als een hulpverlener inzet op kortdurende 
hulpverlening, terwijl een ander merkt dat een gezin steeds weer terugvalt in oud gedrag, kunnen ze 
samen onderhandelen welke interventies tegemoetkomen aan ieders belangen. Dan kan bijvoorbeeld 
in de kortdurende hulpverlening ingezet worden op signaleringsvaardigheden bij de cliënt. Waaraan 
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merken cliënten zelf dat zaken hen weer door de vingers gaan glippen? En wat moeten ze dan doen? 
Met andere woorden: met ‘out of the box’-denken is er geen tegenstelling tussen kortdurende 
interventies en bijvoorbeeld langdurig vinger-aan-de pols-begeleiding.   

 
Schoenmaker houd je bij je leest Waar professionals hun visies en werkwijzen uitwisselen, komen 
ook botsende waarden, botsende regels ter tafel. Een woningbouwvereniging probeert bijvoorbeeld 
een gezin te overtuigen dat een nieuwe omgeving geen oplossing biedt als het gezin niet verandert en 
wil dat het maatschappelijk werk hier wat aan doet; een maatschappelijk werker wil de strafkorting bij 
de sociale dienst opheffen; een schoolmaatschappelijk werker wil een uithuiszetting verhinderen, etc. 
Dat levert vaak persoonlijke fricties op: we gaan in de aanval en de verdediging. Een neerwaartse 
spiraal doordat je op de stoel van de ander gaat zitten. Je wilt het werk van de ander bepalen en 
bemoeit je met zaken waar je geen invloed op hebt. Door toch druk uit te oefenen, wordt de relatie 
moeilijker. De ander voelt zich niet gerespecteerd in zijn functie. We zullen het moeten zoeken in de 
omkering: op de eigen stoel blijven zitten, zelf veranderen en vooral onze eigen expertise inzetten waar 
het kan en anderen inschakelen om hun expertise. In plaats van bijvoorbeeld de Sociale Dienst te 
bestrijden wegens een strafkorting, kun je ook tegen de collega daar zeggen: mijn cliënt wordt gek van 
de financiële problemen en de kinderen kunnen niet op schoolkamp, ik kan mijn werk niet doen – zie jij 
mogelijkheden, vanuit jouw expertise?  
 
Dakpanconstructie Een veel gehoorde klacht van cliënten is dat de overgang van de ene naar de 
andere organisatie vaak betekent dat je je verhaal weer opnieuw moet doen en dat de nieuwe 
organisatie de werkwijze van de vorige organisatie negeert, doorkruist of zelfs bekritiseerd. Een 
oplossing die al gemeengoed is, is de warme overdracht. Die voorkomt echter niet dat de cliënt geen 
continuïteit ervaart. Daarvoor is de dakpanconstructie een uitkomst: de professional ondersteunt de 
cliënt in zijn verhaal, draagt de eigen analyse, hypothesen en visie over en blijft nog een tijdje 
beschikbaar voor inhoudelijk overleg. Samen met de cliënt en de nieuwe professional beoordeelt hij of 
de nieuw ingezette hulp het gewenste effect heeft. Voorwaarde is wel dat de professionals bereid zijn 
om samen te werken volgens bovenstaande punten. Zeker in complexe situaties waar terugval op de 
loer ligt of waar bijvoorbeeld het risico bestaat op een crisis of suïcide, is dit een waardevolle werkwijze 
die niet veel tijd kost; de cliënt in zijn kracht houdt en de samenwerking professionaliseert.  
 
Resumé uit de begeleidingspraktijk 
 
Het resultaat kan verbluffend zijn. De ouders Kaarthuis blijken heel goed in staat om te vertellen hoe zij 
aan de situatie willen werken en het lukt hen om dit te realiseren. Het interdisciplinaire overleg is 
methodisch en inhoudelijk adequaat gebleken, relationeel is het functioneel en ‘warm’.  
Een deelnemer aan een interdisciplinair overleg merkt op: “We zijn veel zakelijker bezig dan we 
gewend zijn. We hebben eerst met elkaar goed verkend wat onze gezamenlijke ambitie is voor dit 
gezin. Ieder heeft hierop zijn visie kunnen geven. Daarna weet je wat je aan elkaar hebt en kun je 
afspreken hoe we met elkaar willen omgaan om een goed vangnet te vormen. Met die stevigheid 
kunnen we aan de cliënt vragen wat hij voor wensen heeft. Je weet ook van elkaar hoe je reageert: als 
uit één mond en alleen vragen beantwoorden op je eigen vakgebied en andere verwijzen naar de 
contactpersoon of andere hulpverleners. Zo respecteer je de wensen van het gezin en ben je echt een 
vangnet. Dat kan consequenties hebben. Sommige hulpverleners moeten het gezin loslaten. Je moet 
ook daar professioneel mee omgaan, dat een gezin niks ziet in je aanbod.” 
Een andere deelnemer: “Heel vaak zijn we in het interdisciplinair overleg ook aan het hulpverlenen. In 
een interdisciplinair overleg met een cliënt erbij zijn we samen de cliënt aan het overtuigen van wat wij 
vinden wat er zou moeten gebeuren. Erg onpraktisch. Een zakelijke insteek gebaseerd op feiten 
waarbij de cliënt kan kiezen, heeft veel meer kans van slagen. En het blijkt helemaal niet nodig te zijn 
om altijd te overleggen met de cliënt erbij. Soms wil hij dat geeneens. Als de wens van de cliënt helder 
is, kunnen we zonder de cliënt erbij onderling afstemmen hoe wij het vangnet weven. We kunnen veel 
functioneler zijn. In plaats van te onderhandelen, benoemen we nu meningsverschillen vaak als onwil, 
weerstand en eigenwijsheid. We willen een ander overtuigen van onze mening. We larderen dat met 
allerlei praktijkvoorbeelden over de cliënt in kwestie en blijven hangen in het praten over de cliënt. Het 
weven van een gezamenlijk vangnet - met de nadruk op gezamenlijk - doen we bijna nooit.“ 
 
Hanneke Laarakker en Frans Brinkman 
Augustus 2014 


