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Titeltekst
Interdisciplinair
samenwerken

Maatschappelijke trend
Veranderingen die door de overheid in gang zijn gezet

“ (…) dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan
het maatschappelijke leven, en dat van burgers mag worden verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan; dat het
tevens wenselijk is nieuwe regels te stellen om de rechten en plichten van de burger meer met elkaar in evenwicht te
brengen; dat burgers die zelf dan wel samen met personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of
onvoldoende instaat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op door de overheid georganiseerde
ondersteuning; dat de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking,
chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen
leefomgeving kunnen blijven; dat het in de rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de
zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen; dat het daarom wenselijk is nieuwe regels
te stellen inzake de organisatie van de ondersteuning voor de personen met een beperking en personen met psychische of
psychosociale problemen; dat het voorts wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede toegankelijkheid van
voorzieningen, diensten en organisaties.”

FOCUS
De transformaties in het sociale domein zijn in volle ontwikkeling. Wat inhoudt dat een nieuwe soort
hulpverlener op een nieuwe manier moet werken in nieuwe organisatiestructuren.
Dit vertaalt zich in concrete opgeven:
1. Meer maatwerk;
2. Minder escalatie naar 1e, 2e, 3e lijnszorg en ondersteuning;
3. Betere preventie
4. Minder zorgen, meer stimuleren
5. Meer sturen op effectiviteit en efficiëntie
6. Meer integraliteit

Integraal werken
De persoon centraal stellen vraagt om een integrale en samenhangende
aanpak van professionals. Burgers hebben meestal problemen die niet
door één instelling of organisatie kunnen worden opgelost. Het gaat vaak
om meerdere problemen tegelijk, problemen die met elkaar samenhangen
en dus ook in samenhang moeten worden aangepakt. Goed met elkaar
samenwerken is daarom belangrijk.
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Samenwerken
Monodisciplinair werken
Monodisciplinair werken doen professionals vanuit één discipline: een vraagstuk wordt vanuit één kennisgebied
aangepakt.

Multidisciplinair werken
Multidisciplinair werken doen professionals vanuit meerdere disciplines samen: een vraagstuk wordt vanuit verschillende
kennis- en vaardigheidsgebieden aangepakt. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen kennisgebied of discipline.
Afstemming van de hulp en zorg wordt geregeld door een zorgcoördinator / casemanager.

Interdisciplinair werken
Interdisciplinair werken doen professionals ook vanuit verschillende disciplines samen. Het verschil met multidisciplinair
werken is dat professionals uit meerdere disciplines streven naar een gezamenlijk resultaat waarbij de bijdragen vanuit de
betrokken vakgebieden elkaar versterken. Bij interdisciplinair werken is de professional de generalist voor de burger maar
de specialist in het team. Hiermee wordt bedoeld dat het team een diversiteit aan disciplines kent maar dat de
professional naast zijn specifieke deskundigheid ook andere taken uitvoert.

2 innoverende praktijken
KRACHT.WONEN

KONEKTI

Domein: dak & thuisloosheid
Type: dedicated team (7 + 2)
Partners:
• CAW; Groep Ubuntu, VZW Kompas;
Vesta; W13
• OCMW (14)
Startdatum: juni 2017

Domein: RTH Jeugdhulp
Type: verbindingsteam (22 + 1 + 3)
Sectoren:
• VAPH; OND; AWW; JWZ; GGZ; K&G;
HVHK; GV; LB
Startdatum: september 2018

Vraag
Hoe kan interdisciplinair samenwerken inspirerend zijn voor je eigen werking/doelgroep?
Wat vind je de voordelen, meerwaarde en wat zie je als valkuilen?
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