
 

 

 

Het werkteam vernieuwing Integrale samenwerking bij Multiproblematiek van de Werkplaats 

Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid wil samen met ketenpartners, informele sleutelfiguren en 

betreffende gezinnen zelf tot vernieuwing van integrale samenwerking komen.  

Het Maasmeisje uit 2006 was destijds hét gesprek van de dag, omdat verschillende zorg- hulp- 

en dienstverleners langs elkaar heen werkten. Sindsdien is gewerkt aan (meer) integrale 

samenwerking tussen ketenpartners, maar we zijn er nog niet. Gezinnen kunnen eerder, beter 

en effectiever ondersteund worden als maatwerk geleverd wordt waarbij vanuit verschillende 

perspectieven professionals integraal en duurzaam samenwerken. Van en met elkaar leren 

wordt hierbij als middel ingezet om de praktijk te veranderen. 

 

 

werkplaatssociaaldomeinzhz.nl 

info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl 

 @SocDomeinZHZ 

Randvoorwaarden   

• Commitment van betrokken organisaties op 

bestuurlijk/directieniveau en professionals in het werkteam 

• Betrokken partners leveren leerzame casussen aan, waarin 

tenminste sprake is van multiproblematiek, moeizame/geen 

samenwerking met relevante 

• Veilige leeromgeving 

• De professional ervaart rugdekking vanuit management/ 

bestuur om af te wijken van de standaard werkwijze 

• Op basis van zorgvuldige afweging kan informatie worden 

gedeeld (voorwaarden en begrenzingen die daarbij gelden 

zijn duidelijk) 

• Patstellingen tussen instanties worden voorkomen door 

daadkrachtige escalatieroute en door beschikbare 

maatwerkbudget van de professional 

• Vertrouwen in de professional (Regeling Maatwerk bij 

huishoudens met Multiproblematiek) 

Doel 

Een betere, duurzame en complementaire 

samenwerking rond multiproblematiek 

ontwikkelen vanuit verschillende 

perspectieven, waar deelbare inzichten en 

voorstellen uit voortkomen. 

Visie 

Integrale samenwerking dient bij gezinnen waarbij sprake is van 

multiproblematiek (zgn. multiprobleemgezinnen NJI) bij te dragen aan eerdere, 

betere en effectievere ondersteuning. Het draait om maatwerk leveren waardoor 

stress bij de betreffende gezinnen vermindert en structureel een zo stabiel 

mogelijke gezinssituatie gecreëerd kan worden die past bij de leefwereld van 

het gezin. Maatstaf hierbij is dat gezinnen zelf beoordelen dat ze geholpen zijn 

en het resultaat merkbaar is voor hen. Professionals vanuit verschillende 

perspectieven werken integraal, complementair en duurzaam samen.  

Voorlopige tussen- en eindresultaten 

 3-5 casussen zijn gezamenlijk systematisch 

geanalyseerd op interventies en (zichtbare) effecten   

 Visuele tijdlijn interventies 

 Beslisboom integraal samenwerken   

 Verbetervoorstellen korte lijnen en complementaire 

aanpak, gezamenlijke inrichting nieuwe 

opdracht/aanbesteding 

 Opgedane inzichten delen in praktijk en onderwijs 

 Aankomende en huidige professionals zijn getraind in het 

maken van integrale afwegingen en herkennen situaties 

die vragen om maatwerk (competentie integrale 

samenwerking is versterkt) 

  

2019 – ontwikkelteam 

bepaalt thema en 

formuleert leervragen 

September 2020 – maart 2021 

6 werkteambijeenkomsten 

Kennisdeling 

najaar 2021 

September ‘21 – maart ‘22 

Samenwerkingspartners 

Verschillende diensten gemeente Rotterdam – 

Dock – CVD - Sociale Dienst Drechtsteden – 

Hogeschool Inholland – Hogeschool Rotterdam 

Enver – Antes – overige partners 

Missie 

Effectieve, duurzame interventies uitzetten die 

zorgen voor stabiliteit bij gezinnen (individuen) 

die op verschillende gebieden (sociaal, 

economisch en psychosociaal gebied) problemen 

ondervinden.  

 

Kennisdeling voorjaar 2021 

 

 

April – juli 2021 April – December ‘22 

Januari – juli 2020 

4 werkteambijeenkomsten 
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