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BELANGRIJKE BEGRIPPEN 
 
Buurtteam – In Utrecht worden er twee soorten buurtteams onderscheiden; het buurtteam Sociaal en 

buurtteam Jeugd en Gezin. Buurtteam Sociaal richt zich op volwassenen met vragen en problemen, buurtteam 

Jeugd en Gezin richt zich op het hele gezin; ouders, kinderen en jongeren (Buurtteam, 2014). Dit onderzoek 

richt zich op het buurtteam Jeugd en Gezin. In het vervolg van dit onderzoek wordt het buurtteam Jeugd en 

Gezin slechts aangeduid met ‘buurtteam’, tenzij anders vermeld. Het buurtteam Jeugd en Gezin bestaat uit 6-8 

professionals, die sociale basiszorg verlenen aan jeugd en gezin in een buurt (Gemeente Utrecht, 2013b).  

Buurtteammedewerker – Een professional werkzaam in het buurtteam Jeugd en Gezin. Op dit moment 

afkomstig uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Per januari 2015 zal er één organisatie 

verantwoordelijk zijn voor de buurtteams en het leveren van buurtteammedewerkers (Gemeente Utrecht, 

2013b). Wanneer in dit onderzoek gesproken wordt over een buurtteammedewerker, wordt hiermee een 

buurtteammedewerker Jeugd en Gezin aangeduid, tenzij anders vermeld.  

Decentralisatie – Het proces vanaf januari 2015 waarbij taken op drie sociale domeinen worden 

overgedragen van het Rijk en de provincie naar de gemeenten. De uitvoering van en verantwoordelijkheid 

voor diverse wetten en regels wordt verplaatst van een hogere naar een lagere bestuurslaag (Op het Veld & 

Wachtmeester, 2012). Gemeenten worden hiermee verantwoordelijk voor de domeinen; jeugdzorg, werk en 

inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Rijksoverheid, 2014).  

Interorganisationele samenwerking – Samenwerking tussen organisaties (Dozy, 2011).  

POH-GGZ – staat voor Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg. De praktijkondersteuner 

vervult ondersteunende taken voor een huisarts en vormt een schakel tussen verschillende disciplines in de 

basis- en specialistische GGZ. (Landelijke Vereniging POH-GGZ, geraadpleegd juni 2014). 

Samenwerking – op elkaar afgestemde activiteiten van organisaties (Van Delden, 2009). 

Succesvolle samenwerking –In dit onderzoek wordt een definitie van Chen (2010) gebruikt. Hij definieert 

doeltreffende of succesvolle samenwerking als een subjectieve beoordeling van partners. Een succesvolle 

samenwerking is een samenwerking die bereikt wat hij beoogt te bereiken, dat de samenwerking op een 

goede manier verloopt en dat het ergens toe heeft geleid.  

Transitie – De verandering binnen de structuur van het jeugdstelsel. Dit heeft betrekking op wetten, regels en 

financiële verhoudingen (Op het Veld & Wachtmeester, 2012) 

Transformatie – De verandering van de cultuur en werkwijze binnen het nieuwe jeugdstelsel. Dit vraagt 

ander gedrag van professionals en burgers en een andere manier waarop burgers/cliënten, professionals, 

instellingen en gemeenten met elkaar omgaan (Op het Veld & Wachtmeester, 2012).  

UHV – Utrechtse Huisartsen Vereniging. 
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VOORWOORD  

 
Dat onderzoek naar beleid in de praktijk zo spannend en uitdagend kan zijn, had ik een half jaar geleden niet 

kunnen bedenken. Als stagiaire bij de Rekenkamer Utrecht, die tot doel heeft om gemeentelijk beleid te 

onderzoeken op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid, heb ik mogen ervaren hoe actueel en 

politiek gevoelig een beleidsonderzoek kan zijn. De decentralisatie van de jeugdzorg die per 1 januari 2015 

wordt ingezet, zorgt voor veel veranderingen binnen de jeugdzorg, die vragen en onzekerheid bij betrokken 

partijen kunnen oproepen. Tijdens het schrijven van mijn scriptie, werd er soms letterlijk enkele meters 

verderop politiek gedebatteerd over de inhoud van het gemeentelijk jeugdzorgbeleid. 

 

Gedurende het onderzoekstraject heb ik kunnen ervaren dat er voortdurend keuzes moeten worden gemaakt 

bij de uitvoering van een onderzoek. Dit begon al bij het doen van verschillende onderzoeksvoorstellen aan de 

Rekenkamer Utrecht en is niet opgehouden bij het maken van keuzes bij het afbakenen van het onderwerp, 

het selecteren van geschikte literatuur en onderzoeksmethoden, het rapporteren van de resultaten en het 

schrijven van de conclusie en beleidsaanbevelingen. Daarnaast heb ik mogen ervaren dat er tijdens de 

uitvoering van het onderzoek en het schrijven van mijn scriptie telkens nieuwe vragen en mogelijkheden 

ontstonden. Al met al heb ik de afgelopen vijf maanden ervaren als een intensief leertraject. 

 

Op deze plaats wil ik de Rekenkamer Utrecht bedanken voor de mogelijkheid die zij mij hebben geboden om 

bij hen stage te kunnen lopen. Tijdens de stage en het onderzoek heb ik veel van Floris, Mario, Maaike, Sylvia 

en Joop mogen leren. Het kritisch en analytisch nadenken, het niet uit de weg gaan van weerstand en het 

rationeel toewerken naar oplossingen. Daarnaast hebben bovengenoemde personen er aan bijgedragen dat 

mijn leer- en werkomgeving in de afgelopen vijf maanden erg fijn was. Het doen van onderzoek kan 

klaarblijkelijk prima samengaan met een behoorlijke dosis humor. 

 

Daarnaast wil ik Karien Dekker vanuit de Universiteit Utrecht bedanken voor haar begeleiding. Met haar 

positieve en kritische houding, heeft ze me geholpen om zelfstandig na te denken en te vertrouwen op mijn 

eigen capaciteiten. Ook dank aan mijn familie en vriendinnen die hebben gezorgd voor de nodige afleiding. En 

natuurlijk dank aan Maarten. Dank voor de steun en het meedenken. 

 

Veel leesplezier! 
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SAMENVATTING 
 
Met de officiële decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015, krijgen gemeenten er een grote 

verantwoordelijkheid bij. De gemeente Utrecht geeft deze verantwoordelijkheid vorm door een centrale rol 

toe te schrijven aan buurtteams Jeugd en Gezin, die sociale basiszorg verlenen. De buurtteams dienen samen 

te werken met huisartsen, om zo een krachtige preventieve en lichte basiszorg te verlenen en te voorkomen 

dat er aanvullende en duurdere zorg nodig is. Voorgaande literatuur laat echter zien dat samenwerking in het 

publieke domein niet altijd gemakkelijk te realiseren is. In dit onderzoek is in beeld gebracht wat belangrijke 

factoren zijn die samenhangen met succesvolle interorganisationele samenwerking tussen huisartsen en 

buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin. Daarnaast is de vraag gesteld op welke manier de samenwerking 

eventueel verbeterd kan worden. In het theoretisch kader is een overzicht gegeven van mogelijke factoren die 

belangrijk kunnen zijn voor succesvolle samenwerking. Door middel van een gemixte 

dataverzamelingsmethode; het digitaal verspreiden van enquêtes (n=35) en veertien verdiepende interviews 

onder huisartsen en buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin, is onderzocht welke factoren samenhangen met 

succesvolle samenwerking, wat de factoren betekenen, welke factoren respondenten aangeven als zijnde 

belangrijk en waarom deze factoren belangrijk zijn. Uit de resultaten komt naar voren dat onder andere het 

duidelijk afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden, stabiliteit, uitgangspunten, het elkaar leren kennen 

en elkaar vertrouwen, het open en frequent met elkaar communiceren, het hebben van goede mogelijkheden 

om met elkaar te communiceren, het leren en evalueren van samenwerking en het hebben van een gedeelde 

visie belangrijke factoren zijn voor succesvolle interorganisationele samenwerking tussen huisartsen en 

buurtteammedewerkers. Om een succesvolle samenwerking te stimuleren, wordt onder andere aanbevolen 

om informele lunchbijeenkomsten te organiseren, anonieme casusbesprekingen te stimuleren en te behouden, 

bij casusbesprekingen binnen het buurtteam de rol van de huisarts steevast op de agenda te zetten,  

 

Trefwoorden: decentralisatie, jeugdzorg, interorganisationele, samenwerking, huisartsen, 

buurtteammedewerkers, succesvol. 
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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding 

“Vaak lopen medische en psychosociale problematiek ook door elkaar en beïnvloeden elkaar, zeker in gezinnen 

waar sprake is van multiproblematiek. Huisartsen hebben een belangrijke rol in de basiszorg. Zij hebben ook een 

signaleringsfunctie en hebben vaak een vertrouwensrelatie opgebouwd met gezinnen. Soms vervullen ze letterlijk 

een spilfunctie in de zorg rondom een gezin. Het is daarom van groot belang dat huisartsen, jeugdartsen en 

Buurtteams nauw met elkaar samenwerken bij de invulling van de basiszorg in de buurt/wijk.” (Gemeente 

Utrecht, 2013a). 

 

Bovenstaand citaat is afkomstig van het beleidsplan Transformatie Zorg voor Jeugd van de gemeente Utrecht. 

Net als alle andere gemeenten in Nederland, wordt de gemeente Utrecht per 1 januari 2015 geheel 

verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd (Rijksoverheid, 2014). Dit is een grote verantwoordelijkheid, die 

zowel kansen als risico’s met zich meebrengt. In Utrecht wordt in het nieuwe jeugdzorgbeleid een centrale rol 

toegeschreven aan de zogenaamde Buurtteams Jeugd en Gezin. Het buurtteam biedt sociale basiszorg, bestaat 

uit 6-8 verschillende professionals die generalistisch kunnen werken op alle leefdomeinen van het gezin en 

kind. Vanaf begin 2012 tot op heden (voorjaar 2014), zijn er in Utrecht al zes buurtteams gestart. Met ingang 

van 2015 moet de rest van de buurtteams (in totaal 20) over de gehele stad Utrecht zijn uitgerold en worden 

de professionals in de buurtteams geleverd vanuit één buurtteamorganisatie. Een belangrijke partner in de 

basiszorg zijn huisartsen. Zij vormen vaak het eerste aanspreekpunt van een gezin en hebben een 

poortwachtersfunctie voor aanvullende jeugdzorg (LHV, 2013). Zoals in bovenstaand citaat is aangegeven, is 

een goede samenwerking tussen de buurtteammedewerkers en huisartsen van essentieel belang voor een 

doeltreffend jeugdbeleid zoals de gemeente Utrecht het voor ogen heeft. Door een goede samenwerking kan er 

tijdig preventieve en lichtere zorg worden verleend en kunnen doorverwijzingen naar aanvullende en 

zwaardere zorg mogelijk worden verminderd (Gemeente Utrecht, 2013a; Gemeente Utrecht, 2013b). Deze 

relevantie wordt beaamd door de Landelijke Huisartsen Vereniging, zij geven aan: “de transitie van de 

jeugdhulp kan alleen een succes worden als er sprake is van optimale samenwerking tussen alle zorgverleners 

(…)” (LHV, 2013) 

Uit voorgaand wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat samenwerking in de publieke dienstverlening op 

een moeizame manier kan verlopen en niet altijd eenvoudig te bereiken is (Dozy, 2011; Kaats & Opheij, 2012; 

Sloper, 2004; Einbinder, Robertson, Garcia, Vuckovic & Patti, 2000). Een goede samenwerking vraagt om een 

verandering in het werken en handelen van mensen en heeft met veel verschillende factoren te maken, zoals 

vertrouwen (Mattessich et al, 2001). Sloper (2004) geeft aan dat mensen zich vaak afzetten tegen 

veranderingen; het daagt hun huidige werkzaamheden uit en daardoor kunnen mensen zich defensief gaan 

gedragen en redenen vinden om de vernieuwde samenwerking tegen te gaan. 

Gezien de grote relevantie van een succesvolle samenwerking tussen de medische en sociale basiszorg en de 

uitdaging van deze samenwerking, wordt in dit onderzoek onderzocht in hoeverre, op basis van 

wetenschappelijke literatuur, belangrijke factoren voor doeltreffende samenwerking aanwezig zijn en waar 

deze samenwerking eventueel kan worden verbeterd.  

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het zo nodig en zo mogelijk verbeteren van de samenwerking tussen de 

buurtteammedewerkers en de huisartsen in de Utrechtse Zorg voor Jeugd. Dit wordt gedaan door op basis van 
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verzamelde kennis aanbevelingen te formuleren over de mogelijke knelpunten binnen de manier waarop op 

dit moment de samenwerking wordt vormgegeven. 

De doelstellingen van dit onderzoek zijn: 

 Het verkrijgen van inzicht in de huidige samenwerking tussen buurtteammedewerkers en huisartsen 

in het nieuwe Jeugdzorgbeleid van de gemeente Utrecht. 

 Het verkrijgen van inzicht in de factoren die samenwerking tussen beide organisaties kan 

verbeteren. 

Het onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het jeugdzorgbeleid in Utrecht op het terrein van 

succesvolle samenwerking tussen medische en sociale basiszorg, waarbij preventieve zorg wordt bevorderd 

en aanvullende zorg wordt aangeboden wanneer dat nodig is (Gemeente Utrecht, 2013b). Dit wordt gedaan 

door middel van aanbevelingen aan het platform Samenwerking basiszorg jeugd, binnen de gemeente Utrecht. 

Dit platform bestaat uit beleidsmedewerkers van de gemeente Utrecht, huisartsen en buurtteammedewerkers, 

die samen nadenken over de samenwerking. Dit onderzoek volgt de koers die in de Kadernota van Zorg voor 

Jeugd door de gemeente Utrecht is weergegeven; bij de transformatie in de Jeugdzorg staat leren en 

ontwikkelen centraal, waarmee samen met inwoners, buurtteammedewerkers en maatschappelijke partners 

het jeugdbeleid verder wordt vormgegeven. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan praktijkkennis en 

evaluatie (Gemeente Utrecht, 2013a; Gemeente Utrecht 2013b).  

1.3 Vraagstelling 

Voortvloeiend uit de doelstelling, staat in dit onderzoek de volgende hoofdvraag centraal: 

Wat zijn belangrijke factoren die samenhangen met succesvolle interorganisationele samenwerking tussen 

huisartsen en buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin in de Utrechtse jeugdzorg en op welke manier zou de 

samenwerking eventueel verbeterd kunnen worden?  

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn er vier deelvragen opgesteld: 

1. Welke factoren kunnen op basis van wetenschappelijke literatuur worden onderscheiden voor een 

succesvolle interorganisationele samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers op het 

gebied van jeugdzorg? 

2. In hoeverre hangen de theoretisch onderscheiden factoren samen met succesvolle samenwerking tussen 

huisartsen en buurtteammedewerkers? 

3. Wat betekent de samenhang van de factoren met succesvolle samenwerking, welke factoren worden door 

huisartsen en buurtteammedewerkers genoemd als belangrijk voor succesvolle samenwerking en 

waarom zijn deze factoren belangrijk?  

4. Op welke manier kan de mate waarin de samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers 

binnen de jeugdzorg succesvol verloopt worden vergroot? 

De eerste en tweede vraag zijn beschrijvende vragen, de derde vraag is een verdiepende vraag en de laatste 

vraag is een beleidsvraag.  

 

1.4 Relevantie 

1.4.1 Wetenschappelijke relevantie  

In eerder verschenen wetenschappelijke literatuur is veel aandacht besteed aan samenwerking en 

samenwerkingsprocessen tussen organisaties, ofwel interorganisationele samenwerking (Jones, 2008). 

Verschillende onderzoeken hebben zich hierbij gericht op factoren die kunnen bijdragen aan 

interorganisationele samenwerking in het publieke domein (Gray, 1985; Oliver, 1990; Wildridge et al, 2004). 
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Hierbij richtten sommige onderzoeken zich specifiek op samenwerking tussen organisaties in de 

gezondheidzorg (Johnson et al, Zorn, Tam, Lamontagne & Johnson et al, 2003; Jones, 2008; Cameron et al, 

2012). Er is echter nog weinig literatuur verschenen over belangrijke factoren voor succesvolle 

interorganisationele samenwerking in Nederlandse context. Uitzonderingen hiervan vormen Van Delden 

(2009) en Dozy (2011). Deze auteurs richtten zich respectievelijk op samenwerking in het publieke domein in 

het algemeen en daarnaast specifiek op samenwerking op het gebied van veiligheid. 

Het huidige onderzoek draagt bij aan wetenschappelijke kennis, door een groot aantal factoren dat uit 

internationale literatuur naar voren is gekomen als belangrijk voor succesvolle samenwerking in een 

specifieke context toe te passen. Deze context bestaat uit een samenwerkingsverband tussen twee 

organisaties in de basiszorg, die binnen een gedecentraliseerde samenleving basiszorg dienen te verlenen. 

Daarnaast draagt het huidige onderzoek bij aan het wetenschappelijke debat over deze thematiek, omdat er 

anders dan in voorgaand onderzoek gebruik wordt gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethoden. 

Dit geeft een completer beeld van interorganisationele samenwerking (Casey & Murphy, 2009). Hierdoor 

wordt niet alleen inzichtelijk welke factoren een rol spelen, maar wordt ook gekeken naar de redenaties en 

ervaringen die achter de belangrijke factoren zitten.  

 
1.4.2 Maatschappelijke relevantie  
Met de decentralisatie van de Jeugdzorg, krijgt de gemeente er een grote verantwoordelijkheid bij. Het belang 

van het verlenen van een goede jeugdzorg is groot; de veiligheid en ontwikkeling van het kind staat centraal.  

Met de nieuwe Jeugdwet wordt de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor 

kinderen tot 18 jaar1. In Utrecht wonen en leven ongeveer 60.000 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 

en met 18 jaar. In de Kadernota van de gemeente Utrecht is te lezen dat ongeveer 10-12% van kinderen 

jaarlijks een interventie krijgt op het gebied van jeugdzorg. Dit komt neer op 6 000 – 7 200 kinderen per jaar 

(Gemeente Utrecht, 2013a).   

Aan de vooravond van de decentralisatie, bestaat er een maatschappelijke discussie over de risico’s van de 

decentralisatie van de jeugdzorg (Sociale Vraagstukken, 2014; Artsennet, 2014; Gemeente.nu, 2014). 

Verschillende partijen geven aan zich zorgen te maken over de haalbaarheid en verantwoording van de 

decentralisatie (Centraal Planbureau, 2013; Algemene Rekenkamer, 2013).  

Ook huisartsen geven aan bezorgd te zijn. Zij maken zich met name zorgen over de kwaliteit van de jeugdzorg 

en de waarde die hun doorverwijsbevoegdheid naar aanvullende zorg heeft, wanneer de jeugdzorg 

gedecentraliseerd is (LHV, 2014; Volkskrant, 2014). Daarnaast bestaat er onder huisartsen de zorg of ze wel 

voldoende tijd hebben om zich te verdiepen in de jeugdzorg (LHV, 2013). Dit onderzoek heeft tot doel bij te 

dragen aan een klein gedeelte van de grote uitdaging waarvoor gemeenten in Nederland staan met de 

decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015. Door op dit moment aandacht te besteden aan een 

belangrijk samenwerkingsverband binnen het vernieuwde jeugdzorgbeleid, kan zo nodig worden bijgestuurd 

op het proces dat tot goede samenwerking moet leiden, op basis van kennis van belangrijke factoren, kansen 

en knelpunten.  

                                                           
1 De doelgroep van de Jeugdwet bestaat officieel uit (Kamerstukken II 2013/14, 33 684) : 

- Jeugdigen en hun ouders die hulp nodig hebben bij de psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, 
gedragsproblemen, verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen van ouders. 

- Jeugdigen met een verstandelijke of fysieke handicap, chronisch psychisch probleem en psychosociaal probleem voor het 
bevorderen van maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren. 

- Persoonlijke verzorging voor jeugdigen tot 18 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een 
somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die onvoldoende zelfredzaam zijn.  
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1.5 Leeswijzer 

In dit hoofdstuk zijn de aanleiding, de probleemstelling en de wetenschappelijke en maatschappelijke 

relevantie voor dit onderzoek weergegeven. De rest van dit onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd. In het 

volgende hoofdstuk wordt beleidsliteratuur worden besproken op het gebied van de decentralisatie van de 

jeugdzorg. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens wetenschappelijke literatuur die is verschenen op het gebied 

van interorganisationele samenwerking in het publieke domein. Hoofdstuk 4 gaat in op de data en 

analysemethoden die in dit onderzoek zijn gebruikt. Hoofdstuk 5 en 6 bespreken de kwantitatieve en 

kwalitatieve resultaten die zijn verzameld. In hoofdstuk 7 worden de conclusies en discussie besproken. Het 

onderzoek sluit in hoofdstuk 8 af met beleidsaanbevelingen aan het Platform basiszorg Jeugd binnen de 

Gemeente Utrecht. 
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2. BELEID ZORG VOOR JEUGD 
 

2.1 Inhoud hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over het nieuwe jeugdzorgbeleid in Utrecht. Als eerste 

wordt aandacht besteed aan de landelijke transitie van de jeugdzorg. Daarna wordt het gemeentelijk 

jeugdzorgbeleid kort besproken. Ten slotte wordt verder ingegaan op het onderwerp dat centraal staat in dit 

onderzoek; de samenwerking tussen de huisartsen en buurtteammedewerkers op gemeentelijk niveau.  

Bij de bespreking van de landelijke transitie, de gemeentelijke transitie en de samenwerking tussen huisartsen 

en buurtteammedewerkers in dit hoofdstuk, wordt telkens aandacht besteed aan de beleidstheorie die ten 

grondslag ligt aan het beleid. De beleidstheorie kan gezien worden als een handelingstheorie van de 

beleidsmakers. Een beleidstheorie kan worden ingedeeld in causale en finale relaties (Van Heffen, 2005). 

Onder causale relaties worden de veronderstellingen van de beleidsmakers verstaan over het probleem en de 

oorzaken van het probleem. Onder finale relaties worden de relaties verstaan tussen de wijze waarop de 

voorgestelde middelen ingaan op het probleem (Van Heffen, 2005). 

 

2.2 Landelijke decentralisatie jeugdzorg 

De jeugdzorg zal met ingang van 2015 in zijn geheel onder het gemeentelijk bestuur vallen. Het proces van het 

verplaatsen van verantwoordelijkheid en uitvoering van landelijk en provinciaal naar gemeentelijk niveau 

wordt ook wel decentralisatie genoemd (Rijksoverheid, 2014). Het decentralisatieproces van de jeugdzorg 

naar gemeentelijk niveau is opgenomen in de Jeugdwet, die op 18 februari 2014 is aangenomen door de Eerste 

Kamer. Tijdens de hoofdelijke stemming, stemden 45 mensen voor en 22 mensen tegen. Het wetsvoorstel 

werd ingediend door staatssecretaris Van Rijn (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en 

staatssecretaris Teeven (Ministerie Veiligheid en Justitie) (Eerste Kamer, 14-03-2014). 

Alle taken zoals weergegeven in de nieuwe Jeugdwet zullen per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid 

van gemeenten vallen (Memorie van Toelichting Jeugdwet, 2013). De situatie voorheen, onder de Wet op 

jeugdzorg, werd gezien als inefficiënt, ineffectief en complex. In figuur 2.1 zijn de causale relaties van de oude 

Jeugdwet versimpeld weergegeven. 

Het uiteindelijke doel van de wetswijziging en de decentralisatie van de jeugdzorg is het eenvoudiger maken 

van het jeugdstelsel en daarbij het doelmatiger en doeltreffender maken van de jeugdzorg. Een middel 

waarmee het Rijk dit wil bereiken, is onder andere door meer aandacht te besteden aan preventieve zorg en 

ambulante jeugdzorg, waardoor complexere en duurdere zorg wordt voorkomen. Hierbij wordt de eigen 

kracht van de jeugdige en zijn sociale omgeving centraal gesteld (Memorie van Toelichting Jeugdwet, 2013). In 

figuur 2.2 is een gesimplificeerde weergave te zien van de finale relaties in de nieuwe Jeugdwet. 
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Figuur 2.1 Causale relaties complex, inefficiënt en ineffectief jeugdstelsel (Zelf samengesteld op basis 

van Memorie van Toelichting Jeugdwet (2013)). 
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Figuur 2.2 Finale relaties nieuwe Jeugdwet (Zelf samengesteld op basis van Memorie van Toelichting 

Jeugdwet (2013)0. 
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2.2 Gemeentelijk Jeugdzorgbeleid  

De gemeente Utrecht is sinds 2011 bezig met de voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdzorg 

(Gemeente Utrecht, 2013a). De gemeente Utrecht wil tegelijkertijd met de decentralisatie een inhoudelijke 

verandering of transformatie doorvoeren in de jeugdzorg. In de Kadernota Zorg voor Jeugd wat door de 

gemeenteraad is vastgelegd worden vier leidende principes geschetst waarlangs de gemeente Utrecht de 

transformatie wil vormgeven. Hierbij vormen de buurtteams Jeugd en Gezin de spil (Gemeente Utrecht, 

2013a). De vier leidende principes die door de gemeente Utrecht zijn geformuleerd zijn: 

1. Gewoon opvoeden in plaats van problematiseren. 

2. Het gezin in het dagelijks leven is het uitgangspunt. 

3. De inhoud staat centraal, niet het systeem. 

4. De veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens.  

Op basis van deze vier leidende principes, is er een eind 2013 vanuit de Gemeente Utrecht een uitvoeringsplan 

1e fase verschenen. In dit uitvoeringsplan wordt ingegaan op de manier waarop de principes concreet kunnen 

worden toegepast. De vier leidende principes uit de kadernota zijn vertaald naar drie pijlers die binnen het 

uitvoeringsplan centraal staan. Dit zijn: 1) Gewoon Opvoeden, 2) Basiszorg via buurtteams en 3) Aanvullende 

Zorg. Het Utrechtse jeugdzorgmodel met de drie pijlers zijn schematisch in figuur 2.3. Aan de hand van deze 

drie pijlers, wordt het beleidsplan in dit hoofdstuk verder omschreven. 

 

 

 

Figuur 2.3 Utrechtse model Zorg voor Jeugd (Gemeente Utrecht, 2013a) 
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2.2.1 Gewoon Opvoeden 

De Gemeente Utrecht wil met de pijler Gewoon Opvoeden gebruik maken van voorzieningen en netwerken die 

al bestaan in het dagelijks leven van gezinsleden. De pijler heeft betrekking op de opvoeding van kinderen die 

plaatsvindt binnen het gezin, binnen het onderwijs en in de buurt. Het gewoon opvoeden wat zich binnen deze 

terreinen plaatsvindt, wil de Gemeente Utrecht versterken door het creëren van de zogenaamde pedagogische 

civil society en daarnaast het creëren en in stand houden van toereikende collectieve voorzieningen die de 

eigen kracht van gezinnen en kinderen versterken. Onder de pedagogische civil society wordt een samenleving 

verstaan waarin burgers bereid zijn om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein de 

verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen (Nederlands Jeugd Instituut, 

2014). Hieronder vallen ouders, jongeren en buurtbewoners, maar ook professionals uit collectieve 

voorzieningen, zoals docenten en sportcoaches. Voorbeelden van instellingen in deze pijler zijn de 

jeugdgezondheidszorg, verpleegkundigen, consultatiebureaus, het onderwijs en kinderopvang. De 

voorzieningen die worden aangeboden in de ‘Gewoon Opvoeden’-pijler, vallen niet onder de Jeugdwet. De 

voorzieningen hebben echter wel als functie om problemen vroeg te signaleren, problemen vroegtijdig te 

helpen oplossen of gezinnen door te verwijzen naar de sociale of medische basiszorg. Belangrijk is dat de 

collectieve voorzieningen een goede relatie hebben met de buurtteams, zodat gezinnen en kinderen 

gemakkelijk naar het buurtteam kunnen gaan wanneer dat nodig is. De collectieve voorzieningen worden 

grotendeels door de gemeente gefinancierd. 

 

2.2.2 Basiszorg via buurtteams 

De sociale basiszorg wordt in het nieuwe jeugdzorgstelsel verleend door de buurtteams Jeugd en Gezin. Zij 

spelen een centrale rol in het vernieuwde Jeugdbeleid van de gemeente Utrecht; zij vervullen een verbindende 

rol tussen de pijler gewoon opvoeden, de medische basiszorg, de aanvullende zorg en de jeugdbescherming en 

–reclassering. De buurtteams bieden basiszorg aan gezinnen, ouders en kinderen die (tijdelijk) niet meer in 

staat zijn om op eigen kracht te leven of kinderen op te voeden. Een buurtteam bestaat uit 6-8 verschillende 

professionals, die generalistisch en integraal kunnen werken op alle leefdomeinen van het gezin en het kind 

(Gemeente Utrecht, 2013). De professionals zijn afkomstig uit de huidige instellingen voor lokale preventieve 

jeugdzorg, Bureau Jeugdzorg en instellingen voor geïndiceerde jeugdzorg. 

 De buurtteams hebben als hoofddoel het stabiliseren van gezinssituaties en het realiseren van een duurzame 

verbetering, met daarbij stimulering van de eigen verantwoordelijkheid. Concreet kunnen zij dit doen door 

samen met het gezin interventies in te zetten bij kleine problematiek of het gezin en kind door te verwijzen 

naar gespecialiseerde zorg wanneer de problematiek te groot is (Gemeente Utrecht, 2013). Wanneer een 

buurtteammedewerker het gevoel heeft dat de veiligheid van het kind in het geding is, wordt de hulp van een 

SAVE-team ingeschakeld. Buurtteams werken volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener en 

dienen generalistisch en outreachend te werken.  

Op dit moment zijn er zes buurtteams in Utrecht werkzaam. Twee van de zes buurtteams zijn gestart in maart 

2012. De overige vier zijn begin 2014 van start gegaan (Bestuursinformatie, gemeente Utrecht 2013; 

gemeente Utrecht, 2013). Het beleid Zorg voor Jeugd bevindt zich op dit moment tussen de fase van 

beleidsbepaling en beleidsuitvoering. De buurtteams worden stapsgewijs ingevoerd en geëvalueerd door de 

buurtteammedewerkers zelf, zodat er begin 2015 voor elke Utrechtse bewoner een buurtteam beschikbaar is 

(Gemeente Utrecht, 2014).  
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2.2.3 Aanvullende zorg 

De aanvullende zorg heeft tot taak te voorzien in gespecialiseerde jeugdhulp. De aanvullende zorg komt pas in 

beeld als de (medische en sociale) basiszorg niet kan voorzien in de zorgvraag. Binnen de aanvullende zorg 

wordt zorg verleend en wordt toegewerkt naar een situatie waarin het kind of gezin zonder de aanvullende 

zorg verder kan. Het gaat hier voornamelijk om kinderen met een beperking of met een psychiatrische 

stoornis die specialistische zorg nodig hebben en kinderen met een complexe gezins- of gedragsproblematiek. 

Er zijn een beperkt aantal partijen die kinderen mogen doorverwijzen naar aanvullende zorg. Dit zijn de 

buurtteams, artsen (huisarts, jeugdarts en medisch specialist), instellingen voor jeugdbescherming en 

(kinder)rechters. 

2.3 Samenwerking tussen de medische en sociale basiszorg in het gemeentelijk beleid 

In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat de buurtteams een centrale rol vervullen binnen de 

jeugdzorg. Een andere partij die een belangrijk rol speelt binnen de basiszorg, zijn de huisartsen. Net als 

buurtteammedewerkers, mogen zij doorverwijzen naar aanvullende zorg. In de Kadernota en in het 

Uitvoeringsplan 1e fase van de gemeente Utrecht wordt aangegeven het van groot belang is dat huisartsen, 

jeugdartsen en buurtteams nauw met elkaar samenwerken bij de invulling van de basiszorg in de buurt en de 

wijk. Ze geven aan dat huisartsen een belangrijke rol spelen in de basiszorg. Zij hebben net als 

buurtteammedewerkers een signaleringsfunctie en hebben daarnaast vaak een vertrouwensrelatie 

opgebouwd met gezinnen (Gemeente Utrecht, 2013b)  

In figuur 2.3 is de finale relatie weergegeven van de manier waarop de samenwerking tussen de medische en 

sociale basiszorg bijdraagt aan een doeltreffend jeugdzorgbeleid. In verschillende beleidsdocumenten wordt 

aangegeven dat de concrete inhoud van deze samenwerking verder in de praktijk en in beleidsstukken dient te 

worden vormgegeven (gemeente Utrecht, 2013a; gemeente Utrecht, 2013b). Ook in gesprekken met 

medewerkers van de Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht is naar voren 

gekomen dat de samenwerking tussen buurtteams en huisartsen nog nadere uitwerking vergt (Afdeling 

Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Utrecht, 06-03-2014). Volgens de medewerkers moeten de 

huisartsen de buurtteams ervaren als een aanvulling en een kans om de eigen praktijk te ontlasten. Verder is 

aangegeven dat beoogd wordt dat buurtteammedewerkers en huisartsen elkaar op basis van inhoud en op 

basis van vertrouwen weten te vinden. 
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Figuur 2.4  Finale relaties samenwerking tussen medische en sociale basiszorg in het nieuwe 

jeugdzorgbeleid ((Zelf samengesteld op basis van uitvoeringsplan 1e fase (Gemeente Utrecht, 

2013b)) 

  

Op dit moment bestaat er een bestuurlijk platform Samenwerking basiszorg Jeugd dat zich verdiept in de 

manier waarop de samenwerking tussen de sociale en de medische basiszorg het beste kan worden 

vormgegeven. Dit platform bestaat uit de voorzitter van de Utrechtse Huisartsen Vereniging, jeugdartsen, 
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buurtteammedewerkers en beleidsmedewerkers, tezamen ongeveer 10 mensen. Het platform bestaat sinds 

mei 2013. Het platform komt ongeveer eens in de maand bij elkaar en is op dit moment bezig met het 

ontwikkelen van een ‘spoorboekje’. Dit spoorboekje bevat werkafspraken over het delen van informatie 

tussen huisartsen, jeugdartsen en buurtteammedewerkers in de basiszorg. Het gaat in op wie wanneer wordt 

geïnformeerd. 

 

2.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is achtergrondinformatie gegeven over het nieuwe jeugdzorgbeleid. Hierbij is aandacht 

besteed aan het landelijk jeugdzorgbeleid, het gemeentelijk jeugdzorgbeleid en de plaats van de 

samenwerking tussen de medische en sociale basiszorg binnen het gemeentelijk jeugdzorgbeleid.  

Dit hoofdstuk toont aan dat samenwerking een tussen huisartsen en buurtteammedewerkers een belangrijk 

onderdeel vormt van het landelijk en gemeentelijk beleid. De gemeente verwacht dat door samenwerking 

tussen sociale en medische basiszorg er meer lichte, integrale en preventieve zorg kan worden aangeboden, 

waardoor doorverwijzing naar aanvullende en duurdere zorg kan verminderen.  
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3 THEORETISCH KADER 
 

3.1 Opbouw van dit hoofdstuk 

Dit hoofdstuk gaat in op factoren die uit wetenschappelijke literatuur naar voren zijn gekomen als van belang 

voor de mate van succesvolle samenwerking. Dit hoofdstuk start met een beschrijving van de term succesvolle 

interorganisationele samenwerking. Tenslotte worden op basis van wetenschappelijke literatuur de 

belangrijkste factoren die een rol spelen bij de mate van succesvolle samenwerking besproken en 

geoperationaliseerd.  

3.2 Succesvolle interorganisationele samenwerking 

Centraal in dit onderzoek staat het begrip succesvolle interorganisationele samenwerking. Voor succesvolle 

samenwerking, wordt in dit onderzoek de definitie van Chen (2010) gehanteerd, die aangeeft dat de mate van 

succesvolle samenwerking een subjectieve beoordeling is van de betrokken partners. Onder succesvolle 

samenwerking verstaat hij dat de samenwerking zijn doel bereikt, dat de samenwerking op een goede manier 

verloopt en dat de samenwerking productief is. Met het begrip ‘interorganisationeel’ wordt aangeduid dat het 

over een samenwerking tussen organisaties gaat (Dozy, 2011). 

In voorgaande literatuur is veel aandacht besteed aan samenwerkingsprocessen tussen organisaties. Binnen 

de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die gaan over processen van samenwerking 

(Thomson & Perry, 2006). Sommige auteurs stellen dat samenwerking verschillende fasen doorloopt. Zo stelt 

Gray (1989) dat processen van samenwerking betrekking hebben op drie fasen; problem setting, direction 

setting en implementation (Wood & Gray, 1991). Andere auteurs, zoals Ring & Van de Ven (1994), Van Delden 

(2009) en Kaats & Opheij (2012) zien samenwerkingsprocessen eerder als iteratief en cyclisch dan als een 

lineair proces. Thomson & Perry (2006) benoemen het samenwerkingsproces tussen organisaties als een 

zogenaamde ‘black box’. Samenwerking tussen organisaties bestaat volgens hen uit een complex proces, 

waarbij veelvuldige factoren zijn betrokken die de vorming van samenwerking bepalen. De verschillende 

dimensies en factoren die samenwerking beïnvloeden, zijn volgens Thomson & Perry (2006) variabel en te 

managen. Van Delden (2009) is in zijn onderzoek verder gegaan en heeft onderzocht welke invloed het 

ontwikkelingsverloop van de samenwerking heeft op de resultaten van de samenwerking. Hij onderscheidt vijf 

stadia in het ontwikkelingsverloop van samenwerking: lering trekken, doelen bepalen, praktisch 

samenwerken, structureren en het verbreden en verdiepen van relaties tussen partners.   

3.3 Factoren die de mate van succesvolle samenwerking beïnvloeden 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de aandacht voornamelijk te richten op factoren die de mate van 

succesvolle samenwerking beïnvloeden. Uitgangspunt voor deze factoren is het onderzoek van Jones (2008), 

die een literatuuronderzoek heeft uitgevoerd naar verschillende literatuuronderzoeken van succesvolle 

interorganisationele samenwerking, om inzichtelijk te maken welke verschillende factoren een rol spelen bij 

succesvolle samenwerking. Het onderzoek van Jones is als uitgangspunt gebruikt voor het opbouwen van het 

theoretisch kader, omdat door hem een duidelijke samenvatting en overzicht wordt gegeven van verschillende 

veel geciteerde onderzoeken naar factoren voor succesvolle samenwerking.  

Op basis van verschillende literatuuronderzoeken vat Jones (2008) 34 factoren samen, die van invloed zijn op 

de mate waarin samenwerking tussen organisaties succesvol verloopt. In dit theoretisch kader zijn deze 

factoren samengevat tot 24 factoren. Er is gekozen om sommige factoren samen te vatten, aangezien deze veel 

overlap met elkaar vertonen. Daarnaast zijn er enkele factoren niet meegenomen in het theoretisch kader. 

Deze factoren waren niet duidelijk omlijnd en waren door de auteur van dit onderzoeksrapport lastig te 
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herleiden tot empirisch en wetenschappelijke bronnen. De 24 factoren zijn vervolgens opgedeeld in vijf 

categorieën: 

1. Proces en structuur  

2. Lidmaatschapskenmerken 

3. Communicatie 

4. Doel van de samenwerking 

5. Hulpbronnen 

Deze indeling is gebaseerd op de indeling die Mattessich et al (2001) in zijn onderzoek heeft gemaakt. De 

categorieën en factoren worden hieronder uitgelegd. Vaak geldt dat de aanwezigheid van de factoren bijdraagt 

aan een grotere mate van succesvolle samenwerking (Cameron et al, 2012).  

 
3.3.1 Proces en structuur  

De categorie proces en structuur van de samenwerking, heeft betrekking op de besturing, besluitvorming en 

operationele systemen van een samenwerkingsverband. 

 

Interdependentiebewustzijn 

Het besef van interdependentie wordt door Mijs (1987) benoemd als basisfactor voor succesvolle 

interorganisationele samenwerking (Dozy, 2011). Met het besef van interdependentie wordt bedoeld dat er 

sprake is van erkenning onder beide partijen dat zij elkaar nodig hebben om hun eigen doelen te behalen 

(Bronstein, 2003; Mijs, 1987). Dozy (2011) spreekt in dit geval ook wel van symbiotische afhankelijkheid. 

Deze afhankelijkheid heeft betrekking op twee of meer organisaties die de vereiste middelen of diensten niet 

op eigen kracht kunnen verwerven en/of bieden. Wanneer het besef van interdependentie aanwezig is, wordt 

er eerder informatie gedeeld tussen beide partijen. Thomson & Perry (2006) benoemen dat het van belang is 

dat beide partijen kunnen profiteren van de samenwerking. Deze gedachte is samengevat in de resource 

dependence theory. De Rijk, Van Raak en Van der Made (2007) passen deze theorie toe op organisaties. Ze 

stellen dat deze theorie  er vanuit gaat dat mensen doelen najagen en dat ze voor het behalen van deze doelen 

bepaalde bronnen nodig hebben. Dergelijke bronnen zijn bijvoorbeeld geld, informatie of menselijke 

hulpbronnen. Dit geldt niet alleen voor individuele actoren; ook organisaties richten zich op opgestelde 

doelen. De kernaanname bij de resource depence theory is dat actoren of organisaties die niet in staat zijn om 

voldoende bronnen op eigen gelegenheid te verkrijgen, samen moeten werken met andere organisaties om 

toegang te krijgen tot de bronnen. Deze behoefte creëert afhankelijkheden en het besef van afhankelijkheid bij 

de actoren (De Rijk, Van Raak en Van der Made, 2007). De factor van interdependentie ligt dicht tegen een 

andere factor aan die Jones (2001) onderscheidt. Dit is de factor dat de personen die samen (dienen) te 

werken een eigen belang hebben bij het samenwerken. Het is van belang dat de samenwerking meer oplevert 

dan het kost (Mattessich et al, 2001; Johnson et al, 2004).  

 

Stabiliteit rondom samenwerking 

Wat uit veel literatuur naar voren komt als belangrijke factor voor succesvolle samenwerking, is de mate 

waarin de samenwerking stabiel is (van Delden, 2009; Sloper, 2004; Cameron et al, 2003; Mattessich et al, 

2001; Foster-Fishman 2001; Jones, 2008; Dozy 2011). Deze stabiliteit heeft zowel betrekking op de 

samenwerking zelf (Sloper, 2004; Van Delden, 2009), als op de omgeving van de samenwerking (Dozy, 2011; 

Provan & Milward, 1995), 

Wanneer de omgeving van een interorganisationeel verband stabiel en voorspelbaar is, hoeft het 

samenwerkingsverband minder te reageren op veranderingen (Dozy, 2011). Provan & Milward (1995) 
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beschrijven in hun onderzoek naar de effectiviteit van netwerkverbanden, dat instabiliteit wat veroorzaakt 

wordt door veranderingen in het systeem, negatieve effecten kan hebben op de kwaliteit van de 

dienstverlening. Dit effect van veranderingen in het systeem op doelmatigheid van de dienstverlening is het 

grootst wanneer de dienstverlening van de samenwerking integratie en coördinatie vereist tussen 

verschillende organisaties. Wanneer er echter sprake is van systeemstabiliteit, raken de samenwerkende 

partijen geleidelijk op elkaar ingespeeld.  

Het samenwerkingsverband zelf dient ook stabiel te zijn. Wanneer er sprake is van constante reorganisatie en 

een frequente wisseling van medewerkers, belemmert dit het tot stand komen van persoonlijke banden, 

waardoor succesvolle samenwerking moeilijk te bereiken is (Mattessich et al, 2001; Sloper, 2004). Daarnaast 

wordt door reorganisaties de aandacht afgeleid van operationele zaken; de zaken waarvoor de samenwerking 

tot stand is gebracht (Cameron et al, 2012; Johnson et al, 2003). Van Delden (2009) geeft aan dat het vooral in 

de opstartfase belangrijk is dat de vaste personen met elkaar samenwerken. Het vertrek van oude deelnemers 

en komst van nieuwe deelnemers kan een negatief gevolg hebben voor de samenwerking. Zo kan de wisseling 

er toe leiden dat een nieuwe deelnemer zich positioneert als een vertegenwoordiger van één van de 

samenwerkende partijen en de gemaakte afspraken niet zomaar accepteert.  

 

Duidelijke rollen en duidelijke verantwoordelijkheid 

Voor het tot stand brengen van succesvolle samenwerking, is het belangrijk dat de rollen en 

verantwoordelijkheden van de betrokken partijen duidelijk gedefinieerd zijn. Dozy (2011) benoemt dit ook 

wel het streven naar domeinconsensus. Hiermee bedoelt ze dat er sprake dient te zijn van duidelijkheid en 

overeenstemming over de taken die de samenwerkende organisaties op elkaars domein hebben.  

Deze verantwoordelijkheden hebben betrekking op samenwerking in de praktijk (Van Delden, 2009; Cameron 

et al, 2012). Van belang is hierbij dat de samenwerkende partijen hun rollen, rechten en 

verantwoordelijkheden onderling bediscussiëren en vastleggen. Door het formaliseren van rollen en 

verantwoordelijkheden bij processen en procedures worden de rollen en verantwoordelijkheden van de 

professionals verduidelijkt (Foster-Fishman et al, 1995; Chuang & Wellss, 2010). De processen en procedures 

dienen duidelijke richtlijnen te hebben voor alle partijen die betrokken zijn bij de samenwerking. Voorbeelden 

zijn richtlijnen bij besluitvorming en richtlijnen bij het oplossen van problemen (Foster-Fishman et al, 1995). 

Van cruciaal belang bij de ontwikkeling van het duidelijk vastleggen van de rollen ziet Foster-Fishman et al 

(1995) het opstellen van een gedetailleerd werkplan en een werkgroep of taakgroep. Dit bevordert het 

gezamenlijk werken, verduidelijkt de verantwoordelijkheid en creëert de focus op taken die nodig zijn om de 

doelen te behalen.  

Door middel van een duidelijke en formele verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden, ontstaat er een 

stabiele, voorspelbare coalitiestructuur en een uitvoeringsstructuur. Door de rollen en verantwoordelijkheden 

duidelijk te definiëren, weet iedereen wat er van hem of haar en de tegenpartij wordt verwacht en zijn er 

duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid (Sloper, 2004). Het draagt ertoe bij dat er 

minder conflicten zullen voorkomen en meer toewijding ontstaat (Foster-Fishman et al, 1995). Uiteindelijk 

leiden deze duidelijke afspraken tot het bevorderen van het vervullen van taken, het mobiliseren van 

middelen en het uitvoeren van het programma (Foster-Fishman et al, 1995). Deze vastgelegde rollen en 

verantwoordelijkheden dienen vervolgens helder te worden gecommuniceerd tot de overige betrokkenen in 

de samenwerking (Mattessich et al, 2001).  

Hoewel het van belang is dat de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen worden 

gedefinieerd, stelt Mattessich et al (2001) op basis van literatuuronderzoek dat deze definiëring niet té streng 
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dient te zijn. Wanneer dit het geval is, zou het namelijk flexibiliteit van het handelen van de professionals in de 

weg kunnen staan.  

 

Externe druk of dwang 

De mate waarin een samenwerkingsverband succesvol is, wordt ook bepaald door de mate waarin de 

samenwerking is opgelegd of vrijwillig tot stand is gekomen (Dozy, 2011; Johnson et al, 2003). Dozy (2011) 

noemt deze factor de aanwezigheid van externe druk of dwang. De externe druk of dwang is vaak afkomstig 

van een overheid. De overheid kan door middel van regelgeving, subsidiebepalingen of afspraken een 

samenwerking tussen partijen stimuleren of afdwingen. Externe druk afkomstig van een overheid heeft een 

positieve invloed op het oprichten van een samenwerkingsverband (Oliver, 1990), maar kan volgens Dozy 

(2011) ook leiden tot een vorm van ceremoniële conformiteit. Dit houdt in dat er op papier wel sprake is van 

samenwerking, maar dat dit niet in de werkelijkheid gebeurt. Dit wordt door Van Delden (2009) ook wel 

schijnsamenwerking genoemd. Van Delden (2009) omschrijft dit als een vorm van stagnatie in een 

samenwerkingsverband wanneer teksten en bijeenkomsten zich concentreren op intenties en doelstellingen, 

maar niet leidt tot samenwerking in de praktijk. Deze ceremoniële conformiteit of schijnsamenwerking treedt 

voornamelijk op als de doelstellingen, belangen en waarden van de samenwerkende organisaties ver uit 

elkaar liggen of als er sprake is van inconsistent of strijdig beleid (Dozy, 2011).  

 

Afwezigheid van beperkende regels en voorschriften  

Door Jones (2008) wordt daarnaast aangegeven dat het voor een succesvolle samenwerking belangrijk is dat 

er sprake is van een afwezigheid van beperkende regels en voorschriften. Onder beperkende regels valt 

bijvoorbeeld wetgeving die samenwerking kan belemmeren.  

 

Goede coördinatie 

Een andere belangrijke factor die door verschillende auteurs wordt onderscheiden als bepalend voor 

succesvolle samenwerking, is de aanwezigheid van een goede coördinatie (Provan &Milward, 1995; Bardach, 

1998; Terpstra, 2001; Dozy, 2011). Ondanks dat het bij interorganisationele samenwerking ontbreekt aan een 

machtscentrum, is het van belang dat de samenwerking goed wordt gecoördineerd door één van de partijen. 

Door de samenwerking te coördineren, wordt er sturing gegeven aan de samenwerking, wordt de voortgang 

gemonitord en kunnen conflicten worden beslecht (de Bruijn et al, 2002; Dozy, 2011). Het effect van goede 

coördinatie is volgens Provan & Milward (1995) het grootst wanneer deze in hand is van één organisatie met 

een sterkere positie en op grond daarvan de samenwerking stuurt. Een voorwaarde is wel dat het 

samenwerkingsverband stabiel is en de financiële ondersteuning voldoende om de dienstverlening en 

coördinatie te bekostigen. Het heeft hier eerder betrekking op gezag dan op macht. Door andere auteurs wordt 

coördinatie beschreven als de aanwezigheid van een bekwaam of sterk leiderschap (Mattessich et al, 2001; 

Foster-Fishman et al, 2001; Sloper, 2004). Het gaat hierbij om een persoon binnen een organisatie die leiding 

geeft in het samenwerkingsproces met de andere organisatie. Deze dient organisatorische en 

interpersoonlijke vaardigheden te hebben en zijn of haar leiderschapstaken uit te voeren met eerlijkheid. De 

leider ontvangt hiervoor respect of legitimiteit. Van Delden (2009) stelt dat formalisering van de coördinatie 

leidt tot een stabieler netwerk en een grotere effectiviteit van gezamenlijke dienstverlening. Belangrijk voor 

de totstandkoming van een goede coördinatie binnen het samenwerkingsverband, is een geschikte verdeling 

van macht. Foster-Fishman (2001) benoemt dit als een cultuur waarbij de macht/bevoegdheid om besluiten te 

maken gedeeld is door de groepsleden. Dit is een andere belangrijke factor die door Jones (2008) wordt 

onderscheiden voor succesvolle samenwerking. Wanneer er sprake is van een sterke asymmetrie tussen de 
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samenwerkende partijen, ontstaat er een dominante partij, waardoor er geen behoefte is aan coördinatie en 

samenwerking (Mijs, 1987). Hetgeen hier sterk mee samenhangt, is of er sprake is van een gezamenlijke 

stuurgroep of managementgroep die toeziet op de samenwerking (Sloper, 2004).  

 

Nabijheid 

Sommige onderzoeken tonen aan dat het werken in dezelfde omgeving bevorderend kan zijn voor het succes 

van samenwerken (Cameron et al, 2012; Sloper, 2004). Dit kan zowel werken in hetzelfde gebouw zijn als het 

werken in elkaars nabijheid. Doordat professionals in dezelfde ruimte of geografisch dicht bij elkaar werken, is 

er eerder mogelijkheid voor informeel contact wat het wederzijds begrip kan vergroten. Op deze manier kan 

communicatie sneller en gemakkelijker verlopen en ontstaan er meer leermomenten tussen beide professies 

(Cameron et al, 2012).  

3.3.2 Lidmaatschapskenmerken 

De categorie lidmaatschapskenmerken, heeft zowel betrekking op het individuele als het organisatieniveau. 

Het betreft de vaardigheden, houdingen en overtuigingen van mensen die samen werken en de cultuur en 

capaciteiten van de samenwerkende groepen als geheel (Mattessich et al, 2001). 

 

Vertrouwen  

Vertrouwen tussen professionals uit de samenwerkende organisaties is essentieel voor een succesvol 

samenwerkingsproces (Cameron et al, 2012; Van Delden, 2009; Thomson & Perry, 2006). Onder vertrouwen 

wordt de overtuiging van een groep verstaan dat individuen uit de andere groep 1) zullen handelen volgens de 

expliciete en impliciete verwachtingen 2) eerlijk zullen handelen 3) geen buitensporig gebruik zullen maken 

van voordelige situaties die zijn ontstaan door de samenwerking (Thomson & Perry, 2006). Bailey & Koney 

(2000) geven aan dat hoewel onderzoek naar samenwerking tussen organisaties zicht focust op organisaties, 

het van belang is dat in de uitvoering van interorganisationele samenwerking de menselijke elementen van 

het proces worden benoemd. Het menselijke en interpersoonlijke contact speelt een grote rol bij de mate van 

samenwerking en het opbouwen van vertrouwen. De kern van vertrouwen tussen organisaties bestaat uit 

relaties en interacties die plaatsvinden tussen individuen (Van Delden, 2009) en ontstaat geleidelijk. 

Vertrouwen komt alleen tot stand tussen partners wanneer er tijd, inzet en energie in het ontwikkelen van een 

toegankelijk en functionerend systeem voor communicatie is ontstaan (Gajda, 2004). Belangrijk bij het 

opbouwen van vertrouwen is hierbij het leren kennen van elkaar (Mattessich et al, 2001). Het proces van 

elkaar leren kennen kost tijd. Daarnaast dienen partners hun belangen en agenda’s open en eerlijk vertonen. 

De mate van vertrouwen neemt toe, naarmate er succesvolle samenwerkingservaringen hebben 

plaatsgevonden (Thomson & Perry, 2006; Chen, 2010). Door middel van interacties ontstaat de verwachting 

dat de ander integer en betrouwbaar is, dat deze voldoende kennis en kunde heeft en dat deze geen misbruik 

zal maken van de samenwerking. De aanvankelijke onzekerheid en achterdocht verdwijnt naar de 

achtergrond. Het delen van informatie tussen samenwerkende partijen kan bijdragen aan het vergroten van 

vertrouwen (Wildridge et al, 2004). De toename van vertrouwen leidt op haar beurt weer tot het in stand 

brengen van omstandigheden waardoor het succes van een samenwerkingsverband eerder wordt behaald 

(Gulati, 1998).  

 

 

Begrip en respect 
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Een belangrijke factor die samenhangt met vertrouwen, is de mate van begrip en respect die de professionals 

binnen de samenwerkende partijen voor elkaar hebben (Cameron et al, 2012; Sloper, 2004; Mattessich et al, 

2001). Hierbij gaat het om respect voor het handelen, de culturele normen en waarden en de beperkingen van 

de andere organisatie (Mattetisch, 2001). Belangrijk hierbij is dat professionals uit de ene organisatie 

ontdekken wat de professional in de andere organisatie beweegt. Respect voor beperkingen, betekent dat er 

aandacht wordt besteed aan de grenzen van professionals en de organisatie en dat deze niet worden 

overschreden. Wanneer er sprake is van respect, geven partijen toe dat zij iets kunnen leren van elkaar (Kaats 

& Opheij, 2011). Om wederzijds respect te laten groeien, dienen samenwerkende partners hun doel van de 

samenwerking tijdelijk aan de kant te zetten en energie in het leren kennen van elkaar steken. Dit heeft te 

maken met de cultuur die er rondom de samenwerking heerst (Sloper, 2004). Volgens Sloper (2004) kan 

begrip, respect en waardering vergroot worden door professionals van beide organisaties gezamenlijke 

trainingen te laten volgen. 

Inzicht en begrip zijn motor voor verdere samenwerking, voor het bepalen van de gedeelde belangen en 

ambities. Wederzijds respect heeft ook te maken met de erkenning onder beide partijen dat ze elkaar 

aanvullen. Wanneer het aan respect, begrip of waardering ontbreekt, wordt de samenwerking tussen de 

partijen belemmerd (D’Amour et al, 2005; Gray, 1985). 

 

Gebrek aan stereotypes 

Voordat organisaties samen gaan overleggen om problemen aan te pakken, hebben partijen vaak al een beeld 

van de capaciteiten of bereidheid om samen te werken van de andere organisatie. Dit algemene beeld wat 

professionals uit de ene organisatie hebben van de andere organisatie is vaak gebaseerd op ervaringen en op 

vooroordelen (Dozy, 2011). Foster-Fishmann et al (2001) omschrijft deze factor als het hebben van een 

positieve houding tegenover andere samenwerkingspartijen. Belangrijk is hierbij onder andere dat de ene 

partij de andere partij als legitiem, bekwaam en ervaren ziet voor het uitvoeren van zijn of haar taken. Ook het 

hebben van respect voor verschillende invalshoeken is hierbij belangrijk.  

 

Gelijksoortige cultuur 

Wanneer er sprake is van een gelijksoortige cultuur tussen de samenwerkende partijen, kan er beter overleg 

plaatsvinden en zal de samenwerking eerder effectief zijn (Cameron et al, 2012; Dozy; 2011). Van Delden 

(2009) ziet het leren kennen van elkaars cultuur als voorwaarde voor praktisch samenwerken tussen de 

verschillende professies. Professionals uit de verschillende organisaties dienen elkaars taal leren te spreken 

(inclusief jargon) en kennis te maken met inzichten, afwegingen en creatieve oplossingen van de andere partij. 

Culturele verschillen tussen professionele groepen kan samenwerking op zowel strategisch als operationeel 

niveau beperken.  

 
Toewijding en verantwoordelijkheid 

Het is belangrijk dat de samenwerkende professionals zich toegewijd voelen bij de samenwerking. Dat 

betekent dat ze niet gemakkelijk opgeven, maar dat ze, wat er ook gebeurt, hun taken vervullen (Foster-

Fishmann et al, 2001). Een factor die hiermee samenhangt, is dat samenwerkende organisaties een belang 

hebben bij zowel het proces als de uitkomst van de samenwerking (Mattessich et al, 2001). Deze factor betreft 

de gedeelde verantwoordelijkheid in het gehele proces van het bereiken van doelen van de samenwerking 

(Bronstein, 2002). Wanneer samenwerkende partijen het gevoel hebben dat ze de samenwerking als iets van 

henzelf zien en zich verantwoordelijk voelen voor de uitkomsten van de samenwerking, komt dit ten goede 

van de samenwerking (Mattessich et al, 2001), 
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Continue verbeteroriëntatie  

De continue verbeteroriëntatie wordt door Foster-Fishmann et al (2001) onderscheiden als een factor voor 

succesvolle samenwerking. De factor heeft betrekking op de mate waarin in het samenwerkingsverband 

aandacht wordt besteed aan het evalueren en leren van gebeurtenissen (Foster-Fishmann et al, 2001). 

Samenwerkingsverbanden die in hun samenwerking zoeken naar input en expertise van buitenaf, gebruik 

maken van monitorsystemen en evaluatiemateriaal en elkaar feedback geven, zijn succesvoller in hun 

samenwerking (Foster-Fishmann et al, 2001). Deze factor vertoont veel overlap met monitoring en evaluatie, 

waarin later in dit hoofdstuk op wordt ingegaan. 

 

Vermogen om compromissen te sluiten 

De samenwerkende partners moeten af en toe in staat zijn om compromissen te sluiten, omdat niet alle 

besluiten binnen een samenwerkingsverband overeenkomstig de voorkeur van een samenwerkende partij 

kunnen zijn (Mattessich et al, 2001). Soms dient één of beide partijen van het samenwerkingsverband dus 

concessies te doen. Belangrijk bij de mogelijkheid om compromissen te sluiten is daarom dat de regels en 

verwachtingen van de professionals niet te strak zijn gedefinieerd. 

 

Het krijgen van gezamenlijke training en teambuilding 

Door het doen van teambuildingsactiviteiten en wekelijkse ontmoetingen, kan er een gezamenlijk idee van 

doel ontstaan, kunnen er casussen worden besproken en ontstaat er een gemakkelijke manier van 

informatiedeling (Cameron et al, 2012). Door regelmatige ontmoetingen kan er ook begrip ontstaan over de 

verschillende professionele rollen, worden verschillen overtroffen en kan er vertrouwen tussen de 

verschillende groepen worden opgebouwd (Foster-Fishman, 2004). Een manier om te verzekeren dat de 

verantwoordelijkheden en rollen bekend worden onder de samenwerkende partijen, is door het bieden van 

training (Cameron et al, Lart, Bostock & Coomber, 2012). 

3.3.3 Communicatie 

Open en frequente communicatie  

Het overgrote deel van de verschenen literatuur naar interorganisationele samenwerking geeft aan dat 

communicatie essentieel is voor succesvolle samenwerking (Mattessich et al, 2001). Taylor-Powell et al 

(1998) geven in hun onderzoek een schaal weer die loopt van laag geïntegreerde samenwerking tot hoog 

geïntegreerde samenwerking. Dit wordt door Taylor-Powell et al (1998) ook wel de collaborative umbrella 

genoemd. Als laagste niveau van integratie tussen beide partijen zien zij communicatie. Dit wordt door hen 

gezien als de basis voor samenwerking. Een manier om op een hoger niveau van integratie van beide partijen 

te komen (cooperation/collaboration), is door het doorlopen van de lagere niveaus van samenwerking; 

communicatie. Als doel van communicatie tussen beide partijen zien Taylor-Powell et al (1998) vormen van 

gedeeld begrip, het uitwisselen van informatie en het ontdekken van gedeelde en conflicterende belangen 

(Taylor-Powell et al, 1998). Net als Taylor-Powell et al (1998) benoemen Kaats & Opheij (2012) dat door 

interactie en communicatie samenwerking daadwerkelijk tot stand komt. Het is hierbij van belang dat de 

achterban en verschillende partijen in de omgeving betrokken worden bij deze communicatie. Kaats & Opheij 

(2012) betogen dat betekenisvolle interactie en communicatie essentieel is voor het in stand houden van het 

samenwerkingsproces. Door middel van communicatie worden activiteiten gecoördineerd en worden relaties 

gecreëerd als een middel om kennis te delen en vertrouwen te vergroten. Hoe meer interactiemomenten er 
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plaatsvinden tussen professionals, hoe beter de communicatie kan zijn en hoe groter het vertrouwen 

(McGuire, 2006’; DeChillo, Koren & Schultze,1994). 

Hoewel communicatie een belangrijke rol speelt in alle fasen van de samenwerking (Kaats & Opheij, 2012), 

speelt communicatie een grote rol in het delen van ambities en belangen. Het hangt sterk samen met het 

bepalen van het doel van de samenwerking. Door middel van informele en open communicatie binnen een 

samenwerkend team kan er meer ondersteuning binnen de samenwerking ontstaan. 

Mattessich et al (2001) benoemen open en frequente communicatie als het vaak overleggen tussen de 

verschillende organisaties, elkaar op de hoogte houden, open discussiëren en alle nuttige informatie kunnen 

overbrengen binnen en buiten de groep. Een open en frequente communicatie bevordert tevredenheid en 

toewijding (Foster-Fishman et al, 2001). 

 

Informele communicatie 

Naast goede mogelijkheden voor communicatie, is het belangrijk dat er tussen de samenwerkende partijen 

sprake is van informele communicatie. Mattessich et al (2001) stelt dat mensen die een persoonlijke relatie 

ontwikkelen, beter op groepsniveau kunnen samenwerken. Door meer informeel contact kan er meer begrip 

en vertrouwen ontstaan (Cameron et al, 2012). Van Delden (2009) geeft in zijn onderzoek weer dat wanneer 

er naast formele wijze ook op informele wijze wordt gecommuniceerd, de samenwerking effectiever wordt. Bij 

informeel contact gaat het over communicatie buiten formele afspraken. Het gaat hierbij om het elkaar leren 

kennen. 

 

Goede mogelijkheden voor communicatie 

Om een open en frequente communicatie tussen de samenwerkende partijen mogelijk te maken, zijn de 

mogelijkheden voor communicatie erg belangrijk. Zo geeft Sloper (2004) aan dat goede 

communicatiesystemen op alle niveaus van belang zijn. Hierbij gaat het zowel om communicatie via 

technologie als communicatie via informele face-to-face ontmoetingen (McGuire, 2006). Onder communicatie 

via technologie, verstaat Sloper (2004) informatiedeling via adequate IT-systemen. Een andere manier waarop 

de mogelijkheden voor goede communicatie en samenwerking kan worden bevorderd, is door middel van een 

gedeeld kantoor of een gedeelde werkplek (Cameron et al, 2012; Sloper, 2004). Foster-Fishmann et al (2001) 

benadrukken dat samenwerking in essentie bestaat uit communicatie. Ze stellen dat samenwerkende partijen 

goed ontwikkelde interne communicatiesystemen moeten hebben, die informatiedeling en het bespreken van 

problemen bevorderen.  

 

3.3.2 Doel  

Duidelijke en realistische doelen 

Wanneer er doelen zijn gevormd voor de samenwerking, dienen deze duidelijk en realistisch te zijn. Dit kan de 

motivatie en enthousiasme om samen te werken namelijk bevorderen (Mattesich et al, 2001; Sloper, 2004). 

Het hebben van duidelijke en realistische doelen kan op verschillende momenten en manieren gedurende het 

samenwerkingsproces van invloed zijn. Ten eerste wordt de samenwerking tussen beide partijen bevorderd 

door aan het begin van de samenwerking duidelijke doelen te formuleren en deze gedurende de 

samenwerking te controleren op vooruitgang (Van Delden, 2009; Mattessich et al, 2001). Daarnaast is het bij 

het opstellen van doelen van de samenwerking belangrijk dat er zowel doelen op de korte termijn als doelen 

op de lange termijn worden opgesteld (Mattessich et al, 2001). Hierbij is het van belang dat beide partijen 

ervaren dat doelen op de korte termijn worden behaald en dat ze zogenaamde ‘succeservaringen’ 

ondervinden. Het vieren en publiceren van succesvolle samenwerking, kan een sceptische houding van de 
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samenwerkende partijen tegengaan en de samenwerking tussen organisaties bevorderen (Wildridge et al, 

2004).  

Van Delden (2009) onderscheidt het gezamenlijk bepalen van doelen als een belangrijke fase voor de 

samenwerking. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat het belangrijk is dat 1) de doelen aansluiten op de 

doelen van de afzonderlijke partners 2) de doelen aantonen wat de meerwaarde is van de samenwerking en 

dat de doelen 3) een beeld geven van de taken en inzet die verwacht wordt van de partners. Van belang is dat 

de doelen door de werknemers in beide samenwerkende partijen worden begrepen. Cameron et al (2012), 

geven aan dat dit kan door de werknemers training aan te bieden.  

 

Actieplan samenwerking 

Het vormen van een actieplan hangt samen met de factor duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, die eerder 

in dit theoretisch kader is benoemd. Voor een effectieve samenwerking is het van essentieel belang dat de 

rollen en verantwoordelijkheden, de doelen, de taakverdeling en de manier waarop wordt samengewerkt, 

worden vastgelegd in een actieplan (Foster-Fishmann et al, 2001; Kaats & Opheij, 2012). Dit actieplan kan 

bijvoorbeeld worden gevormd in een werkgroep of taakgroep. Belangrijk voor het maken van beslissingen en 

het formuleren van doelen en verantwoordelijkheden zijn de input die partijen kunnen leveren (Chen, 2010). 

Door een actieplan te vormen, wordt er een stabiele en voorspelbare samenwerkingsstructuur en 

uitvoeringsprocedure gevormd. Een duidelijk actieplan geeft richtlijnen aan de samenwerking in de praktijk 

(Van Delden, 2009), zal conflicten verminderen en leiden tot meer tevredenheid en toewijding onder de 

samenwerkende partijen (Foster-Fishmann et al, 2001).  

 

Monitoren en evalueren van dienstverlening:  

Deze factor hangt samen met een eerdere factor die in dit hoofdstuk is besproken; een continue leeroriëntatie. 

Sloper (2004) geeft aan dat het belangrijk is dat beleid en procedures regelmatig worden herzien in het licht 

van veranderde omstandigheden en kennis. Hierbij gaat het vooral om de dienstverlening van de 

samenwerking. Bronstein (2002) noemt daarnaast de reflectie op het samenwerkingsproces, wat verwijst 

naar de mate van aandacht die professionals hebben voor het evalueren van het samenwerkingsproces.  

 

Gedeelde visie 

Het hebben van een gedeelde visie op de samenwerking, kan de doeltreffendheid van de samenwerking 

bevorderen. Volgens Kaats & Opheij (2012) is een gedeelde visie van belang voor het bereiken van een 

succesvolle samenwerking. Hoewel dit worden gezien als logisch, is het niet gemakkelijk om een gezamenlijke 

visie te formuleren. Visie dient te worden vorm gegeven door praktische processen zoals planning en 

monitoring van de visie (Wildridge et al, 2004). Het is van groot belang dat er in deze fase goed wordt 

gecommuniceerd tussen beide partijen en dat er inzicht en begrip ontstaat in beide belangen. 

 

Overtuiging dat de samenwerking een uniek doel heeft 

Deze factor heeft betrekking op de aanwezigheid van een gedeelde overtuiging dat de samenwerking een 

uniek doel heeft. Dit wordt ook wel het urgentiebesef genoemd (Foster-Fishman, 2004; Mattessich et al, 2001; 

Johnson et al, 2003; Dozy, 2011; Van Delden, 2009). Met urgentiebesef wordt de noodzaak bedoeld die 

partners voelen om samen te gaan werken. Deze noodzaak kan ontstaan door de aanwezigheid van een 

maatschappelijk probleem, die mensen het gevoel geeft dat er moet worden samengewerkt om het probleem 

aan te pakken (Van Delden, 2009; Dozy, 2011). Deze factor ligt dicht tegen interdependentiebewustzijn aan, 

een factor die eerder in dit hoofdstuk is besproken. 
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3.3.3 Hulpbronnen 

De laatste categorie die in dit theoretisch kader wordt onderscheiden voor succesvolle samenwerking, is de 

aanwezigheid van voldoende hulpbronnen voor samenwerking (Jones, 2008). Deze hulpbronnen kennen 

verschillende vormen; financieel, menselijke hulpbronnen en tijd. De samenwerkende groep dient genoeg 

geld, materiaal, tijd en medewerkers te hebben om de samenwerking tot stand te laten komen. Tijd is van 

groot belang; een standvastige samenwerking heeft tijd nodig om zicht te ontwikkelen. Dit heeft te maken met 

het opbouwen vertrouwen. Doelen van de samenwerking worden eerder bereikt wanneer er sprake is van 

geduld en volharding (Mattessich et al, 2001). 

 

3.4 Conclusie 

In dit theoretisch kader is een overzicht gegeven van de verschillende factoren die uit de wetenschappelijke 

literatuur naar voren komen als belangrijk voor het bereiken van succesvolle samenwerking. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen 24 verschillende factoren, die ingedeeld zijn in vijf categorieën; proces en 

structuur, lidmaatschapskenmerken, communicatie, doel en hulpbronnen. In het volgende hoofdstuk wordt 

besproken op welke manier de aanwezigheid van de verschillende factoren worden getoetst. 
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4. DATA EN ANALYSEMETHODEN 
 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier de hoofdvraag wordt beantwoord met gegevens uit de empirie. Met 

het verzamelen van de gegevens wordt gezocht naar een antwoord op de tweede en derde deelvraag:  

- In hoeverre hangen de theoretisch onderscheiden factoren samen met de mate van succesvolle 

samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers? 

- Wat betekent de samenhang van de factoren met succesvolle samenwerking, welke factoren worden 

door huisartsen en buurtteammedewerkers genoemd als belangrijk voor succesvolle samenwerking 

en waarom zijn deze factoren belangrijk?  

In het vorige hoofdstuk is op basis van wetenschappelijke literatuur onderscheid gemaakt tussen 

verschillende factoren die kunnen bijdragen aan een succesvolle samenwerking tussen huisartsen en 

buurtteammedewerkers. Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier de bovenstaande vragen beantwoord 

worden met behulp van gegevens uit de empirie.  

4.2 Onderzoeksmethoden  

Om te toetsen in hoeverre de onderscheiden factoren voor succesvolle samenwerking uit de literatuur in de 

empirie aanwezig zijn en samenhangen met de mate van succesvolle samenwerking, wordt gebruik gemaakt 

van verschillende manieren van dataverzameling, ofwel datatriangulatie. De dataverzamelingsmethode is in 

model 4.1 weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4.1  Dataverzamelingsmethode (Zelf samengesteld, 2014) 
 

Datatriangulatie, ook wel gemixte methoden onderzoek, wordt gedefinieerd als het gebruik van twee of meer 

onderzoeksmethoden in één onderzoek. Casey & Murphy (2009) onderscheiden twee doelen voor het gebruik 

maken van meerdere methoden van dataverzameling; het bevestigen van de data en het compleet maken van 

de data. Het bevestigen van data wordt beoogd te bereiken door het onderzoeken en vergelijken van data van 

verschillende bronnen. Het tweede doel heeft betrekking op het compleet maken van data. Door verschillende 

data te gebruiken, ontstaat er een meer holistisch en contextueel beeld van een fenomeen dat het begrip 

verrijkt (Casey & Murphy, 2009). De datatriangulatie in dit onderzoek heeft betrekking op het laatste doel; er 

wordt gebruik gemaakt van datatriangulatie om een zo compleet en holistisch mogelijk beeld te krijgen van 

factoren die een belangrijke rol spelen in succesvolle samenwerking tussen huisartsen en 

buurtteammedewerkers. 
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4.3 Onderzoekspopulatie en benadering 
De onderzoekspopulatie in dit onderzoek bestaat uit twee groepen. De eerste groep bestaat uit alle 

buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin die in het voorjaar van 2014 werkzaam zijn binnen de zes opgezette 

buurtteams in Utrecht. De andere groep bestaat uit huisartsen die werkzaam zijn in de buurten waar de 

buurtteams Jeugd en Gezin op dit moment actief zijn. 

 

Buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin 

Via de gemeente Utrecht zijn e-mailadressen van de buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin verkregen. Per 

mail is naar elke buurtteammedewerker een link verstuurd naar een digitale enquête. In totaal zijn er 65 

buurtteammedewerkers benaderd. Na de eerste verspreiding van de enquête hebben 12 respondenten de 

enquête ingevuld. Na vijf dagen is er een herhaling gestuurd, waarop vervolgens 11 mensen de enquête 

hebben ingevuld. Vervolgens is er een derde herinnering verstuurd, waarop 4 respondenten hebben 

gereageerd. In totaal hebben 27 van de 65 buurtteammedewerkers de enquête hebben ingevuld. Dit is een 

responsepercentage van 41,54%. De reden voor de non-respons van de overige 30 buurtteammedewerkers is 

onduidelijk. Om te onderzoeken in hoeverre de respondenten representatief zijn voor de gehele populatie, is 

voornamelijk gelet op de representativiteit van de verschillende buurtteams.  

De verdeling van de onderzoekspopulatie en de respondenten naar wijk is weergegeven in tabel 4.1. Uit de 

tabel komt naar voren dat het buurtteam Leidsche Rijn relatief is ondervertegenwoordigd in de enquête. Ook 

voor Ondiep geldt een lichte relatieve ondervertegenwoordiging in de respons. Dit betekent dat de conclusies 

van dit onderzoek niet kunnen worden gegeneraliseerd naar de buurtteammedewerkers in Leidsche Rijn en 

met terughoudendheid mogen worden gegeneraliseerd naar Ondiep.  

 
Tabel 4.1 Representativiteit buurtteammedewerkers naar wijk 
Wijk Onderzoekspopulatie in 

personen N=65 

Verdeling 

onderzoekspopulatie 

in % 

Respondenten 

enquête in 

personen n=27 

Verdeling 

respondenten in % 

Overvecht-Noord 16 24,6 8 29,6 

Overvecht-Zuid 10 15,4 5 18,5 

Kanaleneiland-Zuid 10 15,4 5 18,5 

Ondiep 13 20 4 14,8 

Zuilen 9 13,8 4 14,8 

Leidsche Rijn 7 10,8 1 3,7 

Bron: Zelf samengesteld op basis van verzamelde data (2014). 

 

De buurtteammedewerkers die zijn geïnterviewd, zijn benaderd via een projectleider van de buurtteams bij de 

Gemeente Utrecht. Bij het selecteren van respondenten om interviews mee af te nemen, is vooral gelet op de 

buurt en de moederorganisatie waar de buurtteammedewerker van afkomstig is. In figuur 4.2 is geografisch 

weergeven waar de buurtteams Jeugd en Gezin zich in Utrecht bevinden. 
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Figuur 4.2 Weergave Buurtteams Jeugd en Gezin op kaart (Buurtteams Utrecht, geraadpleegd april 

2014).  

Huisartsen 

De huisartsen zijn benaderd via de Utrechtse Huisartsen Vereniging (UHV). Via een vertegenwoordiger op het 

gebied van Jeugd zijn e-mails met een link naar een digitale enquête verstuurd naar contactpersonen uit de 

verschillende wijken. De contactpersoon stuurde de enquête vervolgens door naar huisartsen in de 

desbetreffende wijk. In totaal zijn er 63 huisartsen benaderd. Aan de huisartsen is één maal een herinnering 

gestuurd. Een tweede herinnering was gezien de tijd helaas niet mogelijk. In totaal zijn er 19 enquêtes 

ingevuld door de huisartsen, wat neerkomt op een responspercentage van 30,2%, In totaal is er dus een non-

respons van 69,8%. Van de 44 huisartsen die de vragenlijst niet hebben ingevuld, gaven drie huisartsen aan 

niet mee te willen werken vanwege tijdsgebrek, één huisarts bleek wegens ziekte afwezig en een andere 

huisarts bleek de enquête niet te kunnen openen. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe groot het 

responspercentage is van de verschillende wijken. 

 
Tabel 4.2 Representativiteit huisartsen naar wijk 
Wijk Onderzoekspopulatie 

in personen N=44 

Verdeling 

onderzoekspopulatie in % 

Respondenten enquête 

in personen n=19 

Verdeling 

respondenten in % 

Overvecht-Noord 11 15,9 4 21,1 

Overvecht-Zuid 10 22,73 3 15,8 

Kanaleneiland-Zuid 7 15,9 2 10,5 

Ondiep 5 11,36 3 15,8 

Zuilen 17 38,64 4 21,1 

Leidsche Rijn 9 20,45 3 15,8 

Bron: Zelf samengesteld op basis van de verzamelde data (2014). 

 

De huisartsen die zijn geïnterviewd, zijn eveneens benaderd via de contactpersonen per wijk. Vanuit de 

contactpersoon is er een mail verstuurd aan alle huisartsen in de wijk met een verzoek om mee te doen aan de 

interviews. 
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4.4 Ethische verantwoording 

Belangrijk bij de opzet en uitvoering van een onderzoek zijn ethische overwegingen (Boeije, 2009). Dit houdt 

in dat de gevolgen van een onderzoek aanvaardbaar dienen te zijn en geen schade mogen toebrengen aan de 

participanten. Gedurende de opzet en uitvoering van dit onderzoek is hier op verschillende manieren rekening 

mee gehouden. 

Voorafgaand aan het verzamelen van de kwalitatieve data was er enige weerstand vanuit de Gemeente Utrecht 

voor het afnemen van interviews onder de buurtteammedewerkers. Deze weerstand had te maken met de 

inschatting dat de buurtteammedewerkers overbelast zouden kunnen raken met informatievragen. Verder is 

het onderzoek uitgevoerd in een vroeg stadium van de decentralisatie van de Jeugdzorg in de Gemeente 

Utrecht, die volop in ontwikkeling is. De onderzoeksresultaten zouden volgens medewerkers bij de Gemeente 

Utrecht het ontwikkelproces van de samenwerking eventueel kunnen verstoren. Daarom is het onderzoek 

twee keer toegelicht aan betrokkenen van de Gemeente Utrecht. Bovendien is aangeboden om meteen na 

afronding van het onderzoek de resultaten toe te lichten aan de betrokkenen (gemeente, huisartsen en 

buurtteammedewerkers). In september 2014 komt het afstudeeronderzoek op de online database  van de 

Universiteit Utrecht. 

Conform de beroepscode die is opgesteld door de Nederlandse Sociologische Vereniging, zijn de respondenten 

geïnformeerd over de aard en het doel van het onderzoek (Beroepscode NSV 2002, geraadpleegd op 15-06-

2014). Voor zover bekend bij de onderzoeker, hebben de respondenten vrijwillig meegewerkt aan het 

onderzoek. Daarnaast is voorafgaand aan elk interview toestemming gevraagd voor het opnemen van het 

interview. De getranscribeerde interviews zijn ter controle voorgelegd aan de respondenten, die een week de 

mogelijkheid kregen om te reageren en eventuele aanpassingen aan te brengen. Wanneer er na een week geen 

reactie van de respondent was binnengekomen, is het interview als goedgekeurd beschouwd en gebruikt als 

informatie voor de resultaten. De verzamelde data is geanonimiseerd en is niet direct te herleiden tot een 

persoon. 

4.5 Meetinstrumenten 

4.5.1 Enquête 

De enquête die als meetinstrument wordt gebruikt in dit onderzoek is weergegeven in appendix 1. In deze 

sectie wordt uiteengezet op welke manier de verschillende variabelen worden gemeten. Het grootste deel van 

de variabelen wordt gemeten aan de hand van stellingen. Er zijn twee verschillende enquêtes; één voor 

huisartsen en één voor buurtteammedewerkers. De enquêtes zijn inhoudelijk hetzelfde, maar zijn aangepast 

aan de aanspreekvorm.  

 

Afhankelijke variabele 

De mate waarin de samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers succesvol verloopt, is 

gemeten met de volgende stelling: “De samenwerking met de buurtteammedewerkers/huisartsen verloopt 

succesvol”. Deze vraag kon worden beantwoord met zes antwoordcategorieën, lopend van 1 ‘helemaal mee 

oneens’ tot en met 5 ‘helemaal mee eens’ en 0 ‘Er is geen sprake van samenwerking’.  

 
Onafhankelijke variabelen 

De onafhankelijke variabelen, de manier waarop ze zijn geoperationaliseerd en de antwoordcategorieën 

waaruit respondenten konden kiezen, zijn weergegeven in tabel 4.4. Voor verschillende variabelen geldt dat ze 

bestaan uit samengevoegde items. Dit geldt voor de variabelen interdependentiebewustzijn, duidelijke rollen en 

verantwoordelijkheden, vertrouwen, mogelijkheden voor communicatie en duidelijke en realistische doelen, die 
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zijn weergegeven in tabel 4.3. De Cronbach’s alpha van de verschillende items die deze vragen meten, zijn 

hoog genoeg (>.70) om samengevoegd te kunnen worden tot één schaal (De Vocht, 2014).  

 
Tabel 4.3 Cronbach’s alpha van verschillende items. 
Concept Items α 

Interdependentie 

bewustzijn 

 .90 

 Samenwerkingspartner bezit bruikbare kennis voor hulpverlening.   

 Door samenwerking, kan ik betere zorg verlenen.  

 Door samenwerking kan de ander betere zorg verlenen.  

Rollen en 

verantwoordelijk 

Heden 

 .81 

 Mijn rol is duidelijk in het nieuwe zorgstelsel.  

 De rol van de partner is duidelijk in het nieuwe zorgstelsel.  

 Het is voor mij duidelijk wat mijn rol en verantwoordelijkheid is ten opzichte van 

de buurtteammedewerkers. 

 

 Het is voor mij duidelijk wat de rol en verantwoordelijkheid van de partner is 

teten opzichte van mij. 

 

Vertrouwen  .71 

 Vertrouwen in expertise partner voor beoordeling problemen.  

 Vertrouwen in expertise partner voor hulpverlening.  

 Vertrouwen in het afspraken nakomen.  

 Vertrouwen voldoende  

expertise voor doorverwijzing. 

 

Mogelijkheden voor 

communicatie 

 .72 

 Partner is goed per e-mail bereikbaar.  

 Partner is goed telefonisch bereikbaar.  

 Partner is goed face to face te benaderen.  

Bron: Zelf samengesteld (2014) 
 

De verschillende items die de concepten afwezigheid beperkende voorschriften, toewijding en 

verantwoordelijkheid, het vermogen om compromissen te sluiten, stereotypes van huisartsen en stereotypes van 

buurtteammedewerkers meten, hebben een te lage interne betrouwbaarheid om samengevoegd te kunnen 

worden tot een nieuwe schaal. Zo hebben de verschillende items bij het concept afwezigheid van beperkende 

voorschriften hebben een Cronbach’s alpha van .49. Omdat de drie items blijkbaar niet hetzelfde meten, 

worden ze in het vervolg van dit onderzoek apart behandeld. De twee items bij het concept toewijding en 

verantwoordelijkheid kennen een Cronbach’s alpha van .38. Er is gekozen om het item te kiezen die het best 

aansluit op het concept. In het vervolg wordt daarom het item ‘ik voel me verantwoordelijk voor een goede 

samenwerking met buurtteammedewerkers/huisartsen in de wijk‘ meegenomen. De drie items die het concept 

‘vermogen om compromissen te sluiten’ meten, kennen eveneens een te lage interne betrouwbaarheid 

(Cronbach’s Alpha =.47). De waarde van de Cronbach’s alpha wordt niet hoger dan .7 als één van de items 

wordt verwijderd. Er is daarom gekozen om het item te kiezen met de hoogste respons; ‘ik voel me 

verantwoordelijk voor een goede samenwerking met een buurtteammedewerker/huisarts’.  

De drie items die de stereotypes van buurtteammedewerkers meten, hebben een Cronbach’s alpha van .478. 

Wanneer er één item wordt verwijderd (‘de buurtteams modderen maar wat aan’), hebben de twee 

overgebleven items een Cronbach’s alpha van .70. De twee items worden samengevoegd tot een nieuwe schaal 

die het stereotype beeld van buurtteammedewerkers meet. 

Hetzelfde geldt voor de items die de stereotypes van huisartsen meten. De drie gemeten items hebben een 

Cronbach’s alpha van .66. Na het verwijderen van één item (‘Huisartsen zijn niet bereid om hun manier van 
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werken aan te passen.’), is er sprake van een Cronbach’s alpha van .75. De twee items worden samengevoegd 

tot een nieuwe schaal die de het stereotype beeld van huisartsen meten. 

  

Controlevariabelen 

Functie. De functie van de respondenten is gecodeerd naar 1 ‘Huisarts’ en 2 ‘Buurtteammedewerker’. 

Geslacht. Het geslacht van de respondent is gemeten aan de hand van de vraag: ‘Wat is uw geslacht?’. Hierop 

kon worden beantwoord worden met 1 ‘Vrouw’ en 2 ‘Man’. 

Leeftijd. De leeftijd van de respondent is gemeten door de open vraag ‘Wat is uw leeftijd?.  

 

Missende waarden 

Er zijn verschillende manieren waarop omgegaan kan worden met missende waarden in een dataset (te 

Grotenhuis & Visscher, 2007). Zo kan een onderzoekseenheid in zijn geheel worden uitgesloten als hij of zij op 

één van de variabelen een missende waarde heeft (Listwise deletion), daarnaast kunnen de missende waarden 

van een variabele niet worden meegenomen bij de berekening van het onderdeel waar die variabele voorkomt 

(Pairwise deletion) of kan er worden gekozen om de missende waarden te vervangen door de gemiddelde 

waarde van de andere variabelen (Replace with mean) (te Grotenhuis & Visscher, 2007).  

Op de afhankelijke variabele hebben 11 respondenten (24% van de respons) aangegeven dat er nog ‘geen 

sprake is van samenwerking’. Deze 11 respondenten bestaan uit 4 huisartsen en 7 buurtteammedewerkers. 

Omdat deze variabele centraal staat in het onderzoek en het uitvoeren van bivariate analysen, is er een listwise 

deletion uitgevoerd voor de respondenten die hebben aangegeven dat er nog geen sprake was van 

samenwerking. Omdat het gaat om een groot aandeel van het aantal respondenten, is er een analyse naar de 

achtergrond van de respondenten uitgevoerd die hebben aangegeven dat er geen sprake is van samenwerking. 

Dit is gedaan door de groep die geen ervaring heeft met samenwerking te vergelijken met de groep die wel 

ervaring heeft gehad in de samenwerking met een huisarts of buurtteammedewerker. Voor de onafhankelijke 

variabelen op interval meetniveau zijn de gemiddelden van beide groepen vergeleken door een onafhankelijke 

de Mann-Whitney toets (De Vocht, 2014). De Mann-Whitney toets is een niet-parametrische toets die kan 

worden uitgevoerd als er niet is voldaan aan de voorwaarden voor een onafhankelijke t-toets (De Vocht, 

2014). Voor de onafhankelijke variabelen op nominaal meetniveau is de verdeling van de variabelen gemeten 

door middel van een Fisher’s exact toets.  

Voor verschillende variabelen geldt dat er een significant verschil is in gemiddelde waarden tussen 

respondenten die wel en die geen samenwerking hebben ervaren. Zo zijn de rollen en verantwoordelijkheden 

voor mensen die samenwerking hebben ervaren duidelijker (Mann-Whitney toets, p<.05), ervaren mensen 

met samenwerking meer ruimte om verbeteringen bespreekbaar te maken (Mann-Whitney toets, p<.05), vindt 

er bij mensen met samenwerking significant meer communicatie plaats met de samenwerkende partij (Mann-

Whitney toets, p<.01) en hebben mensen waarbij samenwerking heeft plaatsgevonden significant vaker 

vastgelegde taken (Mann-Whitney toets, p<.01). Deze resultaten en de resultaten op de overige variabelen 

staan weergegeven in appendix 3.  

Na verwijdering van de cases die aangaven dat er geen sprake is van samenwerking, is er bij de overgebleven 

respondenten gebruik gemaakt van pairwise deletion, zodat het klein aantal overgebleven respondenten 

zoveel mogelijk kan blijven behouden. Bij de beschrijvende en bivariate resultaten in hoofdstuk 5 is 

aangegeven hoeveel respondenten (n) de stellingen hebben ingevuld. 
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Tabel 4.4  Onafhankelijke variabelen en operationalisering van variabelen 

Categorie Factor Operationalisering Antwoordcategorieën 

I. Proces en 
structuur van de 
samenwerking 

Interdepententiebewustzijn; 
eigen belang 

- Buurtteams/huisartsen bezitten kennis over patiënten, die bruikbaar kunnen zijn voor mijn 
hulpverlening aan patiënten. 

- Door samen te werken met buurtteammedewerkers/huisartsen, zijn we als 
huisartsen/buurtteammedewerkers beter in staat om goede basiszorg te verlengen. 

- Door samen te werken met buurtteammedewerkers/huisartsen, zijn 
buurtteammedewerkers/huisartsen beter in staat om goede basiszorg te verlengen. 

‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

  Stabiliteit samenwerking - Ik heb in de samenwerking met het buurtteam telkens contact gehad met dezelfde 
buurtteammedewerker/huisarts 

- De opstartende fase van de buurtteams, belemmert een effectieve samenwerking met 
buurtteammedewerkers. 

1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Duidelijke rollen en 
verantwoordelijkheden 

- Het is voor mij duidelijk wat mijn rol en verantwoordelijkheid is in het nieuwe 
jeugdzorgstelsel 

- Het is voor mij duidelijk wat de rol en verantwoordelijkheid is van het buurtteam in het 
nieuwe jeugdstelsel 

- Het is voor mij duidelijk wat mijn rol en verantwoordelijkheid is ten opzichte van de 
buurtteammedewerkers voor het verlenen van basiszorg aan jongeren 

- ‘Het is voor mij duidelijk wat de rol en verantwoordelijkheid van 
buurtteammedewerkers/huisartsen is bij het verlenen van basiszorg aan jongeren, ten 
opzichte van de rol en verantwoordelijkheid van huisartsen/buurtteammedewerkers.  

‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Externe druk of dwang -  De gemeente Utrecht verwacht van ons als huisartsen/buurtteammedewerkers dat we 
samenwerken met buurtteammedewerkers/huisartsen 

‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Goede coördinatie/bekwaam 
en sterk leiderschap 

- Worden de samenwerkingstaken tussen u en de buurtteammedewerkers/huisartsen 
gecoördineerd? 

 

1 ‘nee’, 2 ‘Ja, door een 
buurtteammedewerker’, 3 ‘Ja, 
door een huisarts’, 4 ‘Ja, door het 
Platform Basiszorg Jeugd’ of 5 
‘Anders, namelijk... ’. 
(categorische schaal) 

 Afwezigheid beperkende 
regels, uitgangspunten en 
voorschriften 

- Ik heb het gevoel dat de samenwerking met buurtteammedewerkers/huisarts wordt beperkt 
door wet- en regelgeving. 

- Ik heb het gevoel dat de samenwerking met buurtteammedewerkers/huisarts wordt beperkt 
door afspraken. 

- Ik heb het gevoel dat de samenwerking met buurtteammedewerkers/huisartsen wordt 
beperkt door uitgangspunten. 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Hetzelfde werkgebied - Ik vind de reisafstand tussen mijn huisartsenpraktijk en de werkplek van 
buurtteammedewerkers/huisartsen een belemmering voor de samenwerking. 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

II. 
Lidmaatschapsk
enmerken 

Vertrouwen - ‘Ik heb er vertrouwen in dat buurtteammedewerkers/huisartsen de expertise hebben om tot 
een goede beoordeling van problemen van kinderen en jongeren te komen. 

- ‘Ik heb er vertrouwen in dat de buurtteammedewerkers/huisartsen voldoende expertise 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 
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hebben om kinderen en jongeren te hebben’. 
- ‘Ik heb er vertrouwen in dat buurtteammedewerkers/huisartsen hun afspraken na komen’, 
- ‘Ik heb er vertrouwen in dat buurtteammedewerkers voldoende expertise hebben om te 

bepalen of zij kinderen moeten doorverwijzen.’ 
 Begrip en respect  - Ik ben op de hoogte van het inhoudelijk werkterrein van een 

buurtteammedewerker/huisarts.+ 
Daarnaast kregen beide groepen een specifieke stelling voorgelegd over de andere partij. 
Huisartsen kregen de volgende stelling voorgelegd: 

-  Ik heb er begrip voor dat buurtteammedewerkers niet meer 'over' maar 'met' een gezin 
willen praten. 

Buurtteammedewerkers kregen de stelling voorgelegd: 
- Ik heb er begrip voor dat huisartsen ook over een gezin willen praten en niet altijd met 

een gezin erbij. 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Gebrek aan stereotypes en 
positieve houding 

Huisartsen kregen de volgende stellingen voorgelegd:  
- ‘De buurtteammedewerkers modderen maar wat aan.’,  
- ‘De werkzaamheden binnen de buurtteams verlopen chaotisch en ongestructureerd.’,  
- ‘Buurtteammedewerkers werken zo generalistisch, dat het ze ontbreekt aan voldoende 

kennis.’ 
Buurtteammedewerkers kregen op hun beurt drie stellingen voorgelegd:  

- Huisartsen willen alleen maar over cliënten praten en niet met cliënten.  
- Huisartsen hebben niet genoeg tijd om cliënten te helpen. 
- Huisartsen zijn niet bereid om hun manier van werken aan te passen. 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Gelijksoortige cultuur - Zowel de buurtteammedewerkers als de huisartsen gebruiken ongeveer dezelfde 
woorden om situaties te omschrijven. 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Toewijding  - Ik voel me verantwoordelijk voor een goede samenwerking met 
buurtteammedewerkers/huisartsen  in de wijk. 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Zoektocht naar continue 
verbetering. 

- In de samenwerking met buurtteammedewerkers/huisartsen bestaat ruimte om 
verbeteringen van samenwerking bespreekbaar te maken. 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Vermogen om compromissen 
te sluiten 

- Ik ben bereid de diagnose/behandelplan van een patiënt/cliënt in heroverweging te 
nemen als een buurtteammedewerker/huisarts daarom vraagt. 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Het krijgen van gezamenlijke 
training en teambuilding 

- Zou u van onderstaande activiteiten degene willen aanvinken waaraan u in het afgelopen 
half jaar heeft deelgenomen?’.  

 

 ‘1’(Kennismakingsactiviteiten), 
‘2’(Bijeenkomsten waar 
werkwijze, rollen of doelen 
werden afgestemd), ‘3’ 
(Teambuildingsactiviteiten) of ‘4 
(‘anders, namelijk). 

III. 
Communicatie 

Open communicatie - Ik heb het gevoel dat de communicatie tussen mij en buurtteammedewerkers/huisartsen 
open verloopt. 

‘‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Frequente communicatie - Over hoeveel patiënten/cliënten heeft u afgelopen maand overleg gehad met het 
buurtteam/de huisarts? 

Open 

- Over hoeveel contactmomenten per casus gaat het daarbij gemiddeld?. Open 
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Bron: zelf samengesteld (2014). 

 Informele communicatie - Hoe vaak is er sprake van niet-casus gebonden communicatie tussen u en een 
buurtteammedewerker?’  

1 ‘Nooit’ 2 ‘Soms’ 3 ‘Neutraal’ 4 
‘Regelmatig’ 5 ‘Vaak’. En 0 ‘N.v.t.’. 

  Goede mogelijkheden voor 
communicatie 

- Buurtteammedewerkers/huisartsen zijn goed per e-mail bereikbaar. 
- Buurtteammedewerkers/huisartsen zijn goed telefonisch bereikbaar.  
- Buurtteammedewerkers/huisartsen zijn gemakkelijk face-to-face te bereiken. 

‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

IV. Doel van de 
samenwerking 

Duidelijke en realistische 
doelen 

- Zijn er in uw verzorgingsgebied vastgelegde doelen voor de samenwerking tussen 
huisartsen en buurtteammedewerkers? 

‘1’ (Ja), ‘2’ (Nee) of ‘0’ (Weet 
niet’. 

  - De opgestelde doelen voor de samenwerking met buurtteammedewerkers/huisartsen 
zijn haalbaar. 

‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 Actieplan samenwerking - Zijn er in uw verzorgingsgebied vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden voor de 
samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers? 

‘1’ (Ja), ‘2’ (Nee) of ‘0’ (Weet 
niet’. 

 Monitoren en evalueren van 
dienstverlening 

- Wordt het samenwerkingsproces tussen u en een buurtteammedewerker/huisarts 
geëvalueerd? 

- Wordt de kwaliteit van dienstverlening die door stand is gekomen door samenwerking 
aan patiënten geëvalueerd?’  

‘1’ (Ja), ‘2’ (Nee) of ‘0’ (Weet 
niet’. 
‘1’ (Ja), ‘2’ (Nee) of ‘0’ (Weet 
niet’. 

 Gedeelde visie - De visie van mij als huisarts/buurtteammedewerker die ik heb op de samenwerking 
binnen de jeugdzorg, sluit aan bij de visie die buurtteams/huisartsen hebben op de 
samenwerking.’ 

‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

 De overtuiging dat de 
samenwerking een uniek 
doel heeft. 

- Door samen te werken met buurtteammedewerkers/huisartsen, kunnen we dingen 
realiseren die we anders niet zouden kunnen realiseren. 

 

‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 

V. Voldoende en 
gedeelde 
hulpbronnen 

Voldoende tijd, mensen, 
financiën. 

- Ik heb voldoende tijd om samen te werken met buurtteammedewerkers/huisartsen. 
- Ik heb voldoende financiële mogelijkheden om samen te werken met 

buurtteammedewerkers/huisartsen. 

‘1’ (Helemaal mee oneens) – ‘5’ 
(Helemaal mee eens), ‘0’ (N.v.t). 
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4.5.2 Interviews 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. De interviews hebben tot doel om 

meer inzicht te krijgen in hoeverre de theoretisch onderscheiden factoren belangrijk zijn voor de respondenten en 

welke gevoelens en ervaringen er achter de antwoorden zitten (Boeije, 2005). Er wordt gezocht naar details die laten 

zien wat de ervaringen en belevingen zijn van de huisartsen en de buurtteammedewerkers.  

In de interviews is gebruik gemaakt van een topiclijst. Deze topiclijst is samengesteld op basis van de theoretische 

concepten die uit het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen als belangrijk voor succesvolle samenwerking. De 

topiclijst is te vinden in appendix 2. Tijdens de interviews zijn er open vragen gesteld over de samenwerking en het 

verloop van de samenwerking. Hierbij is onderzocht in hoeverre de topics naar voren kwamen en zijn de topics 

eventueel aan de orde gebracht. De lengte van de interviews varieerde van 30 tot 75 minuten. 

In tabel 4.4 is weergegeven in hoeverre de verschillende concepten aan de orde zijn gekomen in de interviews. Een 

bolletje achter het concept, geeft aan dat het concept aan de orde is gekomen in het interview. 

 
Tabel 4.5  Topics die aan de orde zijn gekomen in de interviews 

 Topic R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Proces en 

structuur 

                

 Interdependentie bewustzijn  • • • • • • • • • • • • • • 

 Stabiliteit  •   •   •  •  • •   

 Duidelijke rollen en 

verantwoordelijkheid 

 •  • • • • • •  • • •   

 Externe druk of dwang  •  • •    •   • •   

 Afwezigheid beperkende regels 

en voorschriften 

 • • •  • • •    • •   

 Goede coördinatie  • • • • •  •        

 Nabijheid      • •  •    •  • 

Kenmerken 

organisaties 

                

 Vertrouwen  • • • • •  • • • • •  •  

 Begrip en respect   •  • •  •   • • • •  

 Gebrek aan stereotypes    • • •    •  • •  • 

 Gelijksoortige cultuur        •      •  

 Toewijding en 

verantwoordelijkheid 

 • • • • • • •     •   

 Continue verbeteroriëntatie  •  • • • • •   • • • •  

 Vermogen om compromissen te 

sluiten 

      • •   •  •   

 Gezamenlijke training en 

teambuilding 

   •         • • • 

Communicatie                 

 Open communicatie    • •   • •   • •   

 Frequente communicatie  •  •  • • • • •  • • • • 

 Informele communicatie    • •   • •   • •   

 Goede mogelijkheden voor 

communicatie. 

 • •   •   • •    •  

Doel                 

 Duidelijke en realistische doelen   •         •   • 
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 Actieplan  •  •   • • •    • •  

 Monitoring en evaluatie    • • •      • • • • 

 Gedeelde visie  • • • • • • • • • •  •   

 Uniek doel  •   •   •     •   

Hulpbronnen                 

 Voldoende tijd  • • • • • •    • • •   

 Voldoende financiën  • •             

Bron: samengesteld op basis van interviews.  

 

4.5.3 Reflectie op methoden 

Zoals in paragraaf 4.2 is weergegeven, wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee verschillende 

dataverzamelingsmethoden; een kwantitatieve en een kwalitatieve verzamelingsmethode. Beide methoden kennen 

sterke en zwakke punten. Door beide methoden te gebruiken in het onderzoek, kunnen de zwakke punten 

gecompenseerd worden door de sterke punten van de andere methode.  

De kracht van het afnemen van enquêtes als een kwantitatieve dataverzamelingsmethode, is dat met 

enquêteresultaten sociale verschijnselen kunnen worden beschreven van meestal een groot aantal ondervraagden. 

Met enquêtes kunnen verdelingen van verschijnselen worden onderzocht en kan er gevraagd worden naar 

kenmerken, gedrag, feiten en opinies van een grotere populatie (’t Hart, Boeije & Hox, 2007). Met de resultaten van de 

enquête kan echter nog niet veel worden gezegd over de ervaringen en redenaties die achter de antwoorden van de 

respondenten zitten. Door middel van interviews kan worden gezocht naar betekenissen en gedragingen van mensen 

en kunnen deze zo veel mogelijk worden begrepen en worden verklaard (’t Hart, Boeije & Hox, 2007). Met behulp van 

kwalitatieve gegevens, kan er een kleurrijke en diepgaande beschrijving worden gegeven aan de resultaten.  

Door beide methoden in één onderzoek te gebruiken, ontstaat er zogezegd een holistisch beeld (Casey & Murphy, 

2009).  

 

4.6 Validiteit en betrouwbaarheid 

De kwaliteit van de resultaten en conclusies van een onderzoek, zijn sterk afhankelijk van de waarnemingen in een 

onderzoek (’t Hart, Boeije & Hox, 2007). Deze paragraaf beschrijft de betrouwbaarheid en de validiteit van dit 

onderzoek.  

 

4.6.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft te maken met de afwezigheid van toevallige fouten (’t Hart et al, 2007). 

Dit houdt in dat als een onderzoek herhaald wordt, het min of meer dezelfde resultaten vertoont. Toevallige fouten 

kunnen bijvoorbeeld ontstaan door omstandigheden tijdens het invullen van de enquête of het beantwoorden van de 

vragen tijdens een interview (’t Hart et al, 2007).  

 

Interne betrouwbaarheid 

Er is op verschillende manieren aandacht besteed om de betrouwbaarheid van de enquêtes te vergroten. De interne 

betrouwbaarheid van de geconstrueerde variabelen is getoetst door het berekenen van een Cronbach’s alpha. 

Wanneer de Cronbach’s alpha hoog genoeg was (>.7), werden de verschillende variabelen samengevoegd tot één 

schaal.  

Toevalligheden die de interviewresultaten beïnvloeden, kunnen te maken hebben met de interviewsituatie, de 

geïnterviewde en de interviewer. De interviewer als onderzoeker heeft een grote rol op het verloop en het soort 

informatie wat verkregen wordt gedurende een interview. Zo kunnen de achtergrond, uiterlijke verschijning en 
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vooroordelen van een onderzoeker invloed hebben op de manier waarop de onderzoeker naar het onderzoeksveld 

kijkt en de manier waarop de respondenten op de onderzoeker reageren (Boeije, 2005). Gedurende het afnemen van 

de interviews ben ik me als onderzoeker bewust geweest van de invloed die ik als onderzoeker zou kunnen hebben 

op de respondent. Hier heb ik rekening mee gehouden tijdens de introductie van de interviews en het verloop van de 

interviews. Tijdens de introductie van de interviews heb ik me geïntroduceerd als stagiaire bij de Rekenkamer 

Utrecht en daarnaast als afstudeerstudente aan de Universiteit Utrecht. Door de onafhankelijkheid van de 

Rekenkamer te benadrukken, zouden respondenten opener kunnen spreken. Als vrouwelijke, jonge studente zou ik 

als toegankelijk en onschuldig kunnen overkomen. Dit zou verschillende gevolgen kunnen hebben voor de houding 

en antwoorden van de respondenten tijdens het interviews. Zo zouden ze enerzijds de vrijheid kunnen voelen om 

open en eerlijk hun ervaringen en gedachten te uiten. Anderzijds zou ik als jonge stagiaire minder serieus kunnen 

worden genomen tijdens de interviews. Het laatstgenoemde gevolg heb ik echter niet ervaren. Daarnaast heb ik me 

tijdens de interviews zo neutraal en open mogelijk opgesteld; ik heb doorgevraagd naar ervaringen en voorbeelden. 

Ook heb ik bewust zo nu en dan stiltes laten vallen, zodat gedachten en woorden verder werden uitgesproken. 

De interviews met de huisartsen vonden voornamelijk plaats in de praktijk van de desbetreffende huisartsen. De 

interviews met de buurtteammedewerkers zijn voornamelijk in de arbeidsomgeving van de buurtteammedewerkers 

afgenomen. Eén interview is bij een buurtteammedewerker thuis afgenomen. Wanneer ik merkte dat er lichte 

weerstand ontstond, heb ik hierop gereageerd door open te zijn over mijn rol als onderzoeker, benadrukken van 

vertrouwelijkheid en de anonimiteit van de interviews.  

 

4.6.2 Validiteit 

Met de validiteit van een onderzoek wordt bedoeld of de verzamelde informatie een juiste afspiegeling is van de 

werkelijkheid (’t Hart et al, 2007). Anders gezegd heeft de validiteit betrekking op de afwezigheid van structurele 

fouten. Structurele fouten kunnen tijdens de dataverzameling voorkomen, wanneer vragen bijvoorbeeld structureel 

verkeerd worden beantwoord doordat deze niet duidelijk het betreffende concept meten. Hierbij kan onderscheid 

worden gemaakt tussen interne validiteit en externe validiteit.  

 

Interne validiteit 

De interne validiteit in dit onderzoek is vergroot door gebruik te maken van gemixte methoden. Naast enquêtes, zijn 

er in dit onderzoek interviews afgenomen. Zo is de betekenis van de antwoorden van de enquêtes verduidelijkt door 

aandacht te besteden aan de gedachten en ervaringen achter de antwoorden. 

De interne validiteit van de enquête is op verschillende manieren verhoogd. De enquête is voorafgaand aan de 

verspreiding voorgelegd aan drie collega’s bij de rekenkamer, de scriptiebegeleider Sociologie, een studiegenoot, een 

huisarts en een projectleider van de buurtteams, om zo te onderzoeken of de vragen op de juiste manier werden 

geïnterpreteerd en goed aansloot op de doelgroep. Tijdens het invullen van de proefenquête, is aan de huisarts 

gevraagd om hardop opmerkingen en gedachten uit te spreken, zodat voor de onderzoeker duidelijk werd of de 

vragen op de juiste manier werden geïnterpreteerd. 

De interne validiteit van de interviews is vergroot door gedurende de interviews de antwoorden van de respondenten 

zoveel mogelijk samen te vatten en terug te koppelen, om zo te verifiëren of ik als onderzoeker het gezegde op een 

juiste manier heb geïnterpreteerd. Daarnaast zijn de getranscribeerde interviews teruggelegd aan de respondenten, 

die de kans kregen om binnen een week eventuele aanpassingen of verduidelijkingen aan te geven. Wanneer er na 

een week geen reactie binnenkwam van de respondent, is het interview als goedgekeurd beschouwd.  
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Externe validiteit 

De externe validiteit van een onderzoek heeft betrekking op de mate waarin de resultaten van een onderzoek mogen 

worden gegeneraliseerd over situaties, methoden, tijd en populaties (van Peet, Namesnik & Hox, 2012).  

Voor het kunnen generaliseren van de enquêteresultaten, is het van belang dat de respondenten een goede 

afspiegeling vormen van de benaderde populatie. In totaal zijn er 127 respondenten benaderd, waarvan 35 

respondenten  zijn meegenomen in de analysen. Dit komt neer op 28% van de benaderde populatie. In paragraaf 4.3 

hebben we gezien dat respondenten uit Leidsche Rijn zijn ondervertegenwoordigd in zowel de enquêtes als de 

interviews. Ook voor Ondiep geldt een lichte relatieve ondervertegenwoordiging in de respons. Dit betekent dat de 

conclusies van dit onderzoek niet kunnen worden gegeneraliseerd naar de buurtteammedewerkers in Leidsche Rijn 

en met terughoudendheid mogen worden gegeneraliseerd naar Ondiep.  

De externe validiteit van de interviews is zo veel mogelijk gewaarborgd door een zo representatieve afspiegeling te 

zoeken van de verschillende huisartsen en buurtteammedewerkers. Dit is gedaan door uit elke buurt enkele 

respondenten te interviewen, die verschilden naar moederorganisatie en betrokkenheid bij de transitie. Zo kan er 

met voorzichtigheid uitspraken worden gedaan over de betreffende populatie huisartsen en buurtteammedewerkers 

die zijn benaderd. 

Gezien het feit dat de decentralisatie van de jeugdzorg en het vormgeven van de samenwerking tussen huisartsen en 

buurtteammedewerkers op dit moment volop in ontwikkeling is, kunnen de resultaten van dit onderzoek slechts in 

beperkte mate worden gegeneraliseerd over tijd en plaats.  

 

4.7 Data-analyse methode 

4.7.1 Enquêtes 

De enquêtes zijn digitaal verspreid door middel van het programma Google Spreadsheet. De ingevulde enquêtes 

verschenen in een digitaal Excel bestand, die vervolgens is gedownload en ingevoerd in het programma SPSS. Na het 

invoeren van de resultaten, zijn er allereerst waarden toegekend aan de verschillende antwoordcategorieën. 

Vervolgens zijn de antwoordcategorieën ‘n.v.t’ als missing gecodeerd en is per variabele het gemiddelde en de 

standaarddeviatie berekend. Daarnaast is van afzonderlijke items de Cronbach’s alpha berekend, om te onderzoeken 

of de items konden worden samengevoegd tot een nieuwe schaal. 

Om te onderzoeken of er sprake is van een statistisch significant verband tussen de theoretisch onderscheiden 

factoren voor succesvolle samenwerking en de mate van succesvolle samenwerking tussen huisartsen en 

buurtteammedewerkers, zijn er afzonderlijke onderlinge correlaties en Fisher’s exact toetsen uitgevoerd. 

Voor de onafhankelijke variabelen op interval niveaus zijn er correlaties uitgevoerd. Voordat er correlaties kunnen 

worden uitgevoerd, dienen beide variabele aan twee voorwaarden te voldoen (De Vocht, 2014). Allereerst dient er 

sprake te zijn van een lineair verband tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele. Daarnaast moet er sprake 

zijn van een bivariate normale verdeling. Dit betekent dat beide variabelen normaal verdeeld dienen te zijn. Indien 

niet aan deze twee voorwaarden is voldaan, kan er eventueel een Spearman’s rangcorrelatie worden berekend, die 

een niet-parametrische correlatie tussen de rangscores aangeeft. Zowel Pearson’s r als Spearman’s Rho kunnen op 

dezelfde wijze geïnterpreteerd worden; ze geven beiden de sterkte en de richting van een verband aan (De Vocht, 

2014). In dit onderzoek is per bivariate analyse onderzocht of de variabelen voldeden aan de voorwaarden voor een 

Pearson’s r. Wanneer dit het geval was, is er een Pearson’s r berekend. Wanneer dit niet het geval was, is er 

Spearman’s Rho berekend. In het resultatenhoofdstuk wordt per test aangegeven welke bivariate analysemethode is 

gebruikt.  

Naast variabelen op interval niveau, zijn er enkele onafhankelijke variabelen op nominaal niveau gemeten. Om te 

toetsen of de verschillende nominale categorieën samenhangen met de variabele succesvolle samenwerking, zijn er 

Fisher’s exact testen uitgevoerd. Hiervoor is de intervalvariabele succesvolle samenwerking hergecodeerd naar een 
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nieuwe ordinale variabele met drie categorieën; een lage mate van succesvolle samenwerking (1), een gemiddelde 

mate van succesvolle samenwerking (2) en een hoge mate van succesvolle samenwerking (3). Er is gekozen voor de 

Fisher’s exact toets boven een Chi-kwadraat toets, omdat de steekproef te klein is om een betrouwbare Chi-kwadraat 

toets uit te voeren. Daarnaast voldeden de bivariate variabelen niet allemaal aan de vaarwaarden voor een Chi-

kwadraat toets. Om een Chi-kwadraat toets te kunnen uitvoeren dienen de verwachte celfrequenties groter of gelijk 

te zijn aan 1 en mag daarnaast maximaal 20% van de verwachte cel frequenties tussen de 1 en 5 liggen (De Vocht, 

2014). 

Kortom; in dit onderzoek zijn correlaties en Fisher’s exact toetsen uitgevoerd tussen de onafhankelijke variabelen en 

afhankelijke variabele succesvolle samenwerking. De berekende correlaties en verbanden zeggen nog niets over 

causaliteit. Enkelvoudige en meervoudige regressieanalyses zouden wel iets kunnen zeggen over causaliteit. In dit 

onderzoek is de steekproef (n=35) echter te klein en het aantal onafhankelijke variabelen (20) te groot om 

betrouwbare regressieanalyses uit te kunnen voeren (Green, 1991). Om meer inzicht te krijgen in het verband tussen 

de onafhankelijke en afhankelijke variabelen zijn er interviews afgenomen. Hiermee kan meer duiding worden 

gegeven aan de gevonden verbanden.  

 

4.7.2 Interviews 

De gehouden interviews zijn opgenomen met behulp van opnameapparatuur en geheel getranscribeerd. De 

getranscribeerde interviews zijn gecodeerd in Nvivo. In de periode dat de interviews zijn afgenomen, zijn mogelijke 

bevindingen en resultaten zo veel mogelijk vastgelegd door korte opmerkingen van de onderzoeker. Dit is gedaan in 

de vorm van zogenaamde memo’s.  

De afzonderlijke interviews zijn eerst open gecodeerd. Aan elk stukje fragment over het zelfde onderwerp is een 

samenvattende code, ofwel node toegekend. Vervolgens is er axiaal gecodeerd; fragmenten die eenzelfde onderwerp 

leken te hebben zijn samengevoegd, andere fragmenten zijn weer opgedeeld in deelonderwerpen. Hierbij zijn 

rangordes gemaakt in de verschillende codes. De rangordes maken overzichtelijk wat hoofdcodes zijn en wat 

subcodes zijn. Het ordenen van de codes is zo veel mogelijk gedaan volgens de theoretisch onderscheiden concepten, 

die besproken zijn in hoofdstuk 3. De laatste fase van het analyseren betrof het selectief coderen. In deze fase is de 

informatie verder gestructureerd en is onderzocht in hoeverre er sprake is van relaties tussen de verschillende codes.  
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5. RESULTATEN ENQUÊTE 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verspreidde enquêtes onder huisartsen en buurtteammedewerkers 

besproken. In dit hoofdstuk wordt naar een antwoord gezocht op de tweede deelvraag: 

In hoeverre hangen de theoretisch onderscheiden factoren samen met de mate van succesvolle 

samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers? 

 

5.1 Beschrijvende resultaten 

In tabel 5.1 zijn beschrijvende statistieken weergegeven van de verschillende gemeten variabelen. Per variabele is 

aangegeven hoeveel respondenten de vraag hebben beantwoord (n), wat de laagst mogelijke score is (Min.) en wat de 

hoogst mogelijke score is (Max.). Daarnaast zijn de gemiddelde score (M) en de standaarddeviatie (s) van de 

respondenten die de vraag over de stelling hebben beantwoord weergegeven. 

 

Tabel 5.1  Beschrijvende statistiek van de variabelen van huisartsen en buurtteammedewerkers. 

Variabele n Min. Max. M S 

AFHANKELIJKE VARIABELE      

De samenwerking verloopt succesvol 35 1 5 2.83 .79 

ONAFHANKELIJKE VARIABELEN      

     Proces en structuur      

Interdependentiebewustzijn 34 1 5 3.90 .73 

Stabiliteit samenwerking 23 1 5 2.35 1.03 

Stabiliteit omgeving 29 1 5 2.76 .99 

Duidelijke rollen & verantwoordelijkheid 34 1 5 3,13 .7 

Externe druk of dwang 35 2 5 4.03 .747 

Goede coördinatie 35 1 2 . . 

        Wel coördinatie (1) 23   .66  

        Geen coördinatie (2) 12   .34  

Aanwezigheid beperkende wet- en regelgeving 27 1 5 2.67 .92 

Aanwezigheid beperkende afspraken 29 1 5 3.00 1.07 

 Aanwezigheid beperkende uitgangspunten 29 1 5 3.69 .98 

Geografische nabijheid belemmering 33 1 5 4.55 .67 

   Lidmaatschapskenmerken      

Vertrouwen 33 1 5 3.62 .58 

Begrip en respect -   Inhoudelijk werkterrein 34 1 5 3.21 .73 

Begrip en respect – Uitgangpunten  35 . . . . 

Begrip Buurtteammedewerkers altijd mét gezin 15 1 5 3.27 1.03 

Begrip Huisarts soms óver gezin 20 1 5 2.95 1.00 

Stereotypering 29     

     Stereotype beeld huisartsen van buurtteammedewerkers 11 1 5 2.68 .75 

     Stereotype beeld buurtteammedewerkers van huisartsen 17 1 5 2.82 .57 

Gelijksoortige cultuur 32 1 5 2.72 .89 

Toewijding en verantwoordelijkheid 31 1 5 3.84 .86 

Leeroriëntatie 29 1 5 3.52 .74 

Vermogen om compromissen te sluiten 28 1 5 3.21 .88 

Krijgen van gezamenlijke training en teambuilding 35 1 2 .83 .38 

    Ja (1) 30   .83  



 

44 

 

Variabele n Min. Max. M S 

   Nee (2) 5   .17  

    Communicatie      

Open communicatie 29 1 5 3.00 .85 

Frequentie communicatie 32 0 16 2.78 3.14 

Informele communicatie 26 1 5 2.15 1.008 

Goede mogelijkheden voor communicatie  27 1 5 2.95 .71 

    Doel samenwerking       

Aanwezigheid doelen  35 1 2 1.43 .502 

Ja (1)  20   .57  

Nee (2)  15   .43  

Duidelijke en haalbare doelen  18 1 5 3.5  .51 

Actieplan samenwerking  30 1 2 1.33 .48 

          Ja  (1)  20   .67  

         Nee (2)  10   .33  

Monitoring en evaluatie dienstverlening  17 1 2 1.35 .49 

           Ja (1)  11   .65  

          Nee (2)  6   .35  

Monitoring en evaluatie samenwerkingsproces  15 1 2 1.20 .414 

           Ja (1)  12   .80  

          Nee (2)  3   .20  

Gedeelde visie  31 1 5 2.61 .84 

Overtuiging dat samenwerking een uniek doel heeft  34 1 5 3.65 .98 

    Hulpbronnen       

Voldoende tijd  31 1 5 2.90 .87 

Voldoende financiën  24 1 5 2.50 1.06 

CONTROLE VARIABELEN       

Functie   35 1 2 1.57 .502 

         Huisarts (1)  15   .43  

         Buurtteammedewerker (2)  20   .57  

Bron: Zelf samengesteld op basis van verzamelde data (2014). 

 

5.2 Bivariate analysen 

5.2.1 Proces en structuur 

De mate waarin er samenhang is tussen een ervaren succesvolle samenwerking en kenmerken van de proces en 

structuur van de samenwerking, is gemeten met behulp van Pearson r. Indien de data niet voldeed aan de 

voorwaarden voor het berekenen van een Pearson r, is er een Spearman’s Rho opgevraagd. Er is tweezijdig getoetst. 

Uit de tabel 5.2 is op te maken dat er een positieve significante correlatie bestaat tussen de mate waarin er sprake is 

van duidelijke rollen en verantwoordelijkheid in de samenwerking en de mate waarin de samenwerking succesvol 

verloopt (r=.523, n=31, p ≤ 0.01). Daarnaast is er sprake van een negatieve significante correlatie tussen de mate 

waarin de samenwerking wordt beperkt door uitgangspunten en doeltreffende samenwerking (-,580, n=29, p ≤ 0.01).  
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Tabel 5.2    Samenhang tussen succesvolle samenwerking en het proces en structuur van de samenwerking. 

Bron: Zelf samengesteld op basis van verzamelde data (2014).  

 

5.2.2 Lidmaatschapskenmerken 

De correlaties tussen succesvolle samenwerking en de onafhankelijke variabelen onder de categorie 

lidmaatschapskenmerken, zijn weergegeven in tabel 5.3. Er bestaat een positieve significante correlatie tussen 

vertrouwen en succesvolle samenwerking (r=.369, n=33, p < 0.05); vertrouwen en succesvolle samenwerking hangen 

met elkaar samen. Daarnaast hangt het hebben van begrip vanuit huisartsen voor het uitgangspunt dat 

buurtteammedewerkers niet meer óver, maar alleen mét een gezin willen praten samen met succesvolle 

samenwerking (r=.724, n=15, p < 0.01). Ten slotte blijkt er een significante positieve correlatie tussen de mate waarin 

de cultuur overeenkomt en succesvolle samenwerking (r=.409, n=31, p < 0.05).  

 

Tabel 5.3     Samenhang tussen succesvolle samenwerking en lidmaatschapskenmerken van de 
samenwerkende partijen 

 Succesvolle 

samenwerking 

Toetstype 

1. Vertrouwen .369* Pearson (r) 

2. Begrip – inhoudelijk werkterrein partner. .042 Pearson (r) 

3. Begrip – uitgangpunt 

buurtteammedewerkers mét gezin. 

.724** Spearman (ρ) 

4. Begrip – huisartsen soms óver gezin. .025 Spearman (ρ) 

5. Stereotype buurtteams van huisartsen .227 Spearman (ρ) 

6. Stereotype huisartsen van buurtteams -.299 Spearman (ρ) 

7. Gelijksoortige cultuur .409* Pearson (r) 

8. Toewijding en verantwoordelijkheid -.002 Spearman (ρ) 

9. Leeroriëntatie .265 Spearman (ρ) 

10. Vermogen om compromissen sluiten -.032 Pearson (r) 

10.     Krijgen gezamenlijke          training en   

teambuilding. 

1.000 P-waarde; Fisher’s Exact toets 

* p<.05 ** p<.01 ***p<.001   

Bron: Zelf samengesteld op basis van verzamelde gegevens (2014). 
 

 
 

 

 Succesvolle samenwerking Toetstype 

1. Interdependentiebewustzijn ,081 Spearman (ρ) 

2. Stabiliteit – samenwerking .352 Spearman (ρ) 

3. Stabiliteit – omgeving      -,241 Correlatie (r) 

4. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheid .523** Correlatie (r) 

5. Externe druk -,197 Correlatie (r) 

6. Coördinatie .640 P-waarde; Fisher’s Exact toets 

7. Wet- en regelgeving beperkt samenwerking. -.236 Spearman (ρ) 

8. Afspraken beperken samenwerking -.324 Spearman (ρ) 

9.  Uitgangspunten beperken samenwerking -.580** Spearman (ρ) 

10. Belemmering geografische nabijheid. -.265 Spearman (ρ) 

*p<.05 ** p<.01 ***p<.001   

http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
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5.2.3 Communicatie 

Van de verschillende onafhankelijke variabelen die verschillende aspecten van communicatie meten, blijkt er maar 

één variabele positief significant samen te hangen met de mate succesvolle samenwerking. Dit is de goede 

mogelijkheden voor communicatie (r=.400, n=27, p < 0.05). Het goed bereiken van de partner per e-mail, telefoon of 

face-to-fase hangt samen met succesvolle samenwerking.  

 
Tabel 5.4 Samenhang tussen succesvolle samenwerking en communicatie tussen de partijen 

 Succesvolle samenwerking Toetstype 

1. Open communicatie .158 Pearson (r) 

2. Frequente communicatie -.109 Pearson (r) 

3. Informele communicatie -.092 Pearson (r) 

4. Goede mogelijkheden voor 

communicatie 

.400* Pearson (r) 

* p<.05 ** p<.01 ***p<.001   

Bron: Zelf samengesteld op basis van de verzamelde gegevens (2014). 

 
 
5.2.4 Doel samenwerking 

Van de verschillende onafhankelijke variabelen die ingaan op het doel van de samenwerking, blijkt er één variabele 

positief significant samen te hangen met succesvolle samenwerking. Dit is de variabele gedeelde visie (r=.409, n=31, p 

<0.05). Respondenten die aangeven het idee te hebben dat er sprake is van een gedeelde visie, ervaren de 

samenwerking vaak ook als succesvol. 

 

Tabel 5.5 Samenhang tussen succesvolle samenwerking en doelen tussen de partijen 

 Succesvolle samenwerking Toetstype 

1. Aanwezigheid doelen .848 P-waarde; Fisher’s Exact toets 

2. Duidelijke en realistische doelen .279 Spearman (ρ) 

3. Actieplan .505 P-waarde; Fisher’s Exact toets 

4. Evaluatie dienstverlening .969 P-waarde; Fisher’s Exact toets 

5.Evaluatie samenwerkingsproces .888 P-waarde; Fisher’s Exact toets 

6.Gedeelde visie .409* Pearson (r) 

7.Uniek doel  .60 Spearman (ρ) 

* p<.05 ** p<.01 ***p<.001   

Bron: Zelf samengesteld op basis van de verzamelde gegevens (2014).  

 

5.2.5 Hulpbronnen 

De variabelen die meten in hoeverre er voldoende hulpbronnen aanwezig zijn voor samenwerking, lijken niet samen 

te hangen met de mate waarin de samenwerking als succesvol wordt ervaren. Er is, anders gezegd, geen sprake van 

een significante correlatie tussen het hebben van voldoende hulpbronnen en het ervaren van een succesvolle 

samenwerking. 

 

 Tabel 5.6  Samenhang tussen succesvolle samenwerking en hulpbronnen   

 Bron: Zelf samengesteld op basis van de verzamelde gegevens (2014). 

 

 Succesvolle samenwerking Toetstype 

1. Voldoende tijd .06 Spearman (ρ) 

2. Voldoende financiën .32 Pearson (r) 

* p<.05 ** p<.01 ***p<.001   

http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
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5.3  Conclusie 
In dit hoofdstuk is met behulp van de resultaten van de enquête een antwoord gezocht op de vraag: 

In hoeverre hangen de theoretisch onderscheiden factoren samen met de mate van succesvolle 

samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn er correlaties (zowel Pearson r als Spearman’s Rho) en Fisher’s exact 

toetsen uitgevoerd. Uit de resultaten komt naar voren dat er zes onafhankelijke variabelen samenhangen met de 

afhankelijke variabele succesvolle samenwerking. Voor de variabelen duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, 

vertrouwen, begrip van huisartsen voor het uitgangspunt van buurtteammedewerkers om altijd mét een gezin willen 

overleggen, gelijksoortige cultuur, partner is goed te bereiken en het hebben van een gedeelde visie geldt dat ze 

significant en positief samenhangen met de mate van succesvolle samenwerking. De variabele samenwerking wordt 

beperkt door uitgangspunten, hangt significant negatief samen met de mate waarin de samenwerking als succesvol 

wordt ervaren.  

Voor het doel van dit onderzoek is het van belang dat er wordt gezocht naar de betekenis van de correlaties. De 

gevonden correlaties kunnen namelijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De significante correlaties 

geven aan dat beide variabelen met elkaar samenhangen, maar zeggen nog niets over de causaliteit van het verband. 

Zo kan een gedeelde visie bijvoorbeeld leiden tot een succesvollere samenwerking, maar kan een succesvolle 

samenwerking op haar beurt leiden tot het creëren van een gedeelde visie. Daarbij dient worden aangegeven dat een 

correlatie tussen twee variabelen mogelijk verklaard kan worden door een derde, onderliggende variabele (De Vocht, 

2014). Een vierde manier waarop een correlatiecoëfficiënt kan worden geïnterpreteerd is dat er sprake kan zijn van 

puur toeval. Bij een significantieniveau gelijk aan .05 of lager dan .05, is deze kans 5%. Al met al dienen de correlaties 

met terughoudendheid te worden geïnterpreteerd. Om meer inzicht te krijgen in de rol die de verschillende factoren 

bij de mate van succesvolle samenwerking spelen, gaat het volgende hoofdstuk in op de resultaten van de interviews.  
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6. RESULTATEN INTERVIEWS 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de interviews onder huisartsen en 

buurtteammedewerkers. Het doel van de gehouden interviews is om een verdiepend inzicht te krijgen in de 

ervaringen van de huidige samenwerking tussen buurtteammedewerkers en huisartsen. Er wordt gezocht naar 

duiding die achter de gegeven antwoorden in de enquête zitten (Boeije, 2005). Daarnaast wordt met de interviews de 

gevonden resultaten uit de enquête aangevuld en onderbouwd (Casey & Murphy, 2009).  

Met dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de derde deelvraag van dit onderzoek: 

Wat betekent de samenhang van de factoren met succesvolle samenwerking, welke factoren worden door 

huisartsen en buurtteammedewerkers genoemd als belangrijk voor succesvolle samenwerking en waarom 

zijn deze factoren belangrijk?  

De resultaten van de interviews worden in dit hoofdstuk per topic besproken. Aan het eind van elk topic wordt op 

basis van de enquêteresultaten en interviews een korte conclusie gegeven van het betreffende topic. Hiermee wordt 

telkens een gedeelte van de derde deelvraag beantwoord. 

 

6.1 Beschrijvende resultaten 

In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de geïnterviewde respondenten weergegeven.  

 

Tabel 6.1  Beschrijvende kenmerken geïnterviewde respondenten 

Functie Wijk Datum afname 

Huisarts Kanaleneiland-Zuid 15-04-2014 

Huisarts Zuilen 22-04-2014 

Huisarts Overvecht-Noord 23-04-2014 

Huisarts Zuilen 01-05-2014 

Huisarts Ondiep 01-05-2014 

Huisarts Ondiep 01-05-2014 

Huisarts Overvecht-Zuid 06-05-2014 

Huisarts Overvecht-Noord 16-05-2014 

Buurtteammedewerker Zuilen 19-05-2014 

Buurtteammedewerker Overvecht-Noord 19-05-2014 

Buurtteammedewerker Overvecht-Zuid 21-05-2014 

Buurtteammedewerker Kanaleneiland-Zuid 23-05-2014 

Buurtteammedewerker Ondiep 23-05-2014 

Buurtteammedewerker Overvecht-Noord 26-05-2014 

Bron: Zelf samengesteld op basis van de verzamelde gegevens (2014). 
 

6.2 Factoren voor succesvolle samenwerking 

6.2.1 Proces en structuur  

Interdependentiebewustzijn  

Uit wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat interdependentiebewustzijn een belangrijke basisfactor is voor 

succesvolle interorganisationele samenwerking (Mijs, 1987; Dozy, 2011). Met het interdependentiebewustzijn of 

besef van afhankelijkheid wordt bedoeld dat beide partijen erkennen dat ze elkaar nodig hebben om hun eigen 

doelen te behalen (Bronstein, 2003; Mijs, 1987). De gedachte achter het interdependentiebewustzijn hangt samen 

met de resource depence theory, die stelt dat organisaties (en individuen) die niet in staat zijn om bronnen op eigen 

gelegenheid te verkrijgen, samen moeten werken met andere organisaties om toegang te krijgen tot bronnen (De 

Rijk, Van Raak en Van der Made, 2007). Bronnen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld geld, informatie of menselijke 
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hulpbronnen. Voor een goede samenwerking is het dus belangrijk dat mensen of organisaties een eigen belang 

hebben bij de samenwerking en dat de samenwerking uiteindelijk meer oplevert dan het kost. 

Het interdependentiebewustzijn waar Dozy (2011), Mijs (1987) en Bronstein (2003) over spreken, komt in de 

gesprekken met huisartsen en buurtteammedewerkers op verschillende manieren naar voren. 

Een groot deel van zowel huisartsen en buurtteamedewerkers erkent dat ze elkaar nodig hebben om zelf goede zorg 

te kunnen verlenen. Een veelgehoord argument hiervoor is dat de verschillende domeinen van iemands leven de 

gezondheid van een persoon beïnvloeden en een wisselwerking met elkaar hebben (r1, r2, r3, r7, r11, r13 r14). Dit 

geldt voornamelijk voor complexe gevallen; gevallen waarbij er problemen spelen op meerdere terreinen (r12). Een 

huisarts begeeft zich vooral op het medische en fysieke domein, een buurtteammedewerker vooral op het 

maatschappelijke en sociale domein. Om lichamelijke en psychische klachten zo goed mogelijk te kunnen behandelen 

(de doelen van beide hulpverleners), is het daarom van belang dat de klachten op beide domeinen worden aangepakt. 

In onderstaand citaat komt dit duidelijk naar voren (r7):  

“(…) ehm, samenwerken heel erg belangrijk is, dat we elkaar nodig hebben bij een enorm aantal cliënten, 

omdat er een enorme wisselwerking is tussen de sociale, maatschappelijke en medische problemen. En als je 

elkaar dan, ehm, niet op de hoogte brengt van wat er speelt, met toestemming van de cliënt uiteraard, dan heb 

je hele grote risico’s op de doelmatigheid, maar ook op het gebied van over- en onder behandeling.” 

Uit bovenstaand citaat kan worden opgemaakt dat er sprake is van interdependentiebewustzijn of 

afhankelijkheidsbewustzijn bij de huisarts. Zo geeft de huisarts aan dat beide partijen elkaar ‘nodig’ hebben. Door 

samen te werken kan de hulpbron kennis worden uitgewisseld; het elkaar op de hoogte brengen van de patiënt. Als 

ze dit niet doen, kan dit een negatief effect hebben op de doelen van de hulpverleners: ‘dan heb je hele grote risico’s op 

de doelmatigheid, maar ook op het gebied van over- en onderbehandeling’.  

 

Huisartsen hebben buurtteammedewerkers nodig voor tijd en kennis 

Huisartsen hebben door beperkte tijd voor cliënten, weinig mogelijkheden om de sociaalmaatschappelijke aspecten 

van een patiënt in kaart te brengen. Een buurtteammedewerker daarentegen, heeft in verhouding met een huisarts 

meer toegang tot tijd (als hulpbron) voor het onderzoeken van de sociale en maatschappelijke achtergrond van een 

cliënt (r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12). Door zowel huisartsen als buurtteammedewerkers wordt dit erkend. 

Zo zegt een huisarts (r5): 

“Maar goed zolang ik, in die zin kan, zal het team ons werk uit handen nemen. Op dat moment dat ik zeg van 

‘hee, wat is er eigenlijk met dit gezin aan de hand, ik zou graag willen dat er één en ander wordt uitgezocht.’” 

In dit citaat komt naar voren dat het buurtteam, die meer tijd heeft voor het onderzoeken van de 

sociaalmaatschappelijke aspecten van een gezin, werk uit handen van een huisarts kan nemen.  

 

Buurtteammedewerkers hebben huisartsen nodig voor kennis 

Andersom is samenwerken voor buurtteammedewerkers van belang voor het krijgen van toegang tot kennis die 

huisartsen bezitten over gezinnen. Door zowel huisartsen als buurtteammedewerkers wordt aangegeven dat 

huisartsen een gezin vaak langer kennen en dus meer weten over de achtergrond en samenstelling van een gezin (r2, 

r4, r9, r11, r12). In het volgende citaat komt naar voren op welke manier buurtteammedewerkers kunnen profiteren 

van de kennis van huisartsen (r9): 

“De huisartsenpraktijk waar we nu al kennis mee hebben gemaakt en waar we mee samenwerken, daar werkt 

bijvoorbeeld een huisarts die al 26 jaar in dit postcodegebied werkt. Ik werk er pas een half jaar. Dus die vrouw 

heeft 52 keer voorsprong op mij qua tijd. Ja, daar kunnen we natuurlijk ontzettend veel van leren.”  

Doordat de huisarts langer in de wijk zit, kent ze de bewoners en cliënten beter dan de nieuwe 

buurtteammedewerker in de wijk.  
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Ontbreken van interdependentiebewustzijn 

Hoewel door het overgrote deel wordt aangegeven dat de samenwerkende partijen elkaar nodig hebben voor het 

verlenen van goede zorg, is het afhankelijkheidsbewustzijn van sommige buurtteammedewerkers in de ogen van 

huisartsen wat laag (r3, r4, r5, r6). Een huisarts geeft aan (r3):  

 “Ik denk ook niet dat zij misschien, ehm, nog inzien wat, wat de meerwaarde zou kunnen zijn. Anders zouden 

zij dat ook wel doen, ons betrekken bij ehm… maar zij weten denk ik niet wat wij extra kunnen toevoegen “(r3) 

Bovenstaand citaat illustreert dat huisartsen soms over meer kennis denken te bezitten die nuttig kan zijn voor 

buurtteammedewerkers, dan buurtteammedewerkers volgens hen realiseren. Het gebrek aan 

interdependentiebewustzijn  kan gevolgen hebben voor de samenwerking. Zo geeft bovenstaande huisarts aan dat ze 

weinig wordt betrokken door buurtteammedewerkers (r3). Een andere huisarts heeft het gevoel dat 

buurtteammedewerkers haar niet als serieuze samenwerkingspartner zien (r5).  

Uit de enquêtes is naar voren gekomen dat er gemiddeld een hoge mate van interdependentiebewustzijn is onder de 

samenwerkende partners; zo’n 94% van de respondenten geeft aan het neutraal tot helemaal mee eens te zijn met 

stellingen die betrekking hebben op het nodig hebben van elkaar. Huisartsen hebben door buurtteammedewerkers 

toegang tot tijd en kennis over de sociaalmaatschappelijke achtergrond van cliënten. Buurtteammedewerkers hebben 

door huisartsen toegang tot kennis over de achtergrond en het verleden van de patiënten. Door huisartsen wordt niet 

altijd ervaren dat er sprake is van interdependentiebewustzijn onder buurtteammedewerkers. Dit heeft gevolgen voor de 

mate waarin de huisartsen in de samenwerking worden betrokken en de mate waarin huisartsen als serieuze 

samenwerkingspartner worden gezien. De mate van  interdependentiebewustzijn onder respondenten correleert niet 

met de mate waarin de samenwerking als succesvol wordt ervaren.  

 

Stabiliteit  

In wetenschappelijke literatuur worden twee vormen van stabiliteit in samenwerking onderscheiden; enerzijds 

stabiliteit in de omgeving van een samenwerkingsverband (Dozy, 2011; Provan & Milward, 1995), anderzijds 

stabiliteit in de samenwerking zelf (Sloper, 2004; Van Delden, 2009).  

Met de mate van stabiliteit in het omgevingsverband van de samenwerking, wordt bedoeld dat de omstandigheden 

van de samenwerking stabiel zijn en weinig veranderen. Zo hoeven samenwerkingsverbanden minder snel te 

reageren op veranderingen in de omgeving (Dozy, 2011). Provan & Milward (1995) geven aan dat wanneer er sprake 

is van stabiliteit in de omgeving van het samenwerkingsverband, samenwerkingsverbanden geleidelijk op elkaar 

raken ingespeeld en er een betere samenwerking kan ontstaan.  

Uit de interviews onder huisartsen en buurtteammedewerkers komt enkele malen naar voren dat de omgeving 

waarin de samenwerking tot stand dient te komen instabiel is en dat daardoor de samenwerking nog niet tot stand is 

gekomen. Deze instabiele omgeving komt vooral naar voren door de opstartfase waarin de buurtteams en het nieuwe 

jeugdstelsel zich op dit moment bevinden. Zo geeft een huisarts aan (r4):  

“En Zuilen, ja, die draaien net sinds ongeveer nu. Ze zijn in januari begonnen, ze hebben net, hebben ze een 

startbijeenkomst gehad samen met het buurtteam Sociaal en het is nog maar net twee weken geleden, dat ze 

hier voor kennismaking zijn geweest. Dus dat, ja, betekent dat er over de samenwerking tot nu toe heel weinig 

te zeggen valt.” 

De laatste zin uit bovenstaand citaat geeft aan dat de samenwerking nog niet tot stand is gekomen omdat er nog veel 

moet worden geregeld. Deze argumentatie komt in de interviews vaker naar voren. Een buurtteam is bijvoorbeeld 

nog maar net gestart en is vooral bezig met het kennismaken met en het introduceren van zichzelf in de wijk (r1, r7, 

r11, r12). Praktische omstandigheden zoals het nog niet hebben van een pand (r11) of werknemers die nog een oude 
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caseload hebben bij hun oude werkgever (r11) worden ook genoemd als instabiele omstandigheden die 

samenwerking vertragen.  

Naast stabiliteit van de omgeving van het samenwerkingsverband, kan de mate van stabiliteit van de samenwerking 

zelf ook de samenwerking beïnvloeden. Hierbij gaat het om het frequent wisselen van medewerkers en reorganisatie 

binnen organisaties (Mattessich et al, 2001; Sloper, 2004). Het snel wisselen van de werknemers belemmert het tot 

stand komen van persoonlijke relaties waardoor succesvolle samenwerking moeilijker te bereiken is. Door 

veranderingen bij de samenwerkende partijen wordt de aandacht afgeleid van de operationele zaken; de zaken 

waarvoor de samenwerking tot stand is gebracht (Cameron et al, 2012; Johnson et al, 2003). 

In de interviews komt de instabiliteit van de medewerkers zo nu en dan terloops ter sprake. Zo verwijst een 

buurtteammedewerker naar de zwangerschapsverlof van een collega (r9) en benoemt een andere 

buurtteammedewerker dat haar team stabiel is wanneer daarnaar wordt gevraagd (r12). Het lijkt echter niet van 

grote invloed op de mate waarin de samenwerking succesvol verloopt. 

Uit de enquêteresultaten komt naar voren dat éénvijfde van de respondenten dat de opstartende fase van de buurtteams 

een effectieve samenwerking met buurtteammedewerkers belemmert. De mate waarin de opstartfase in de 

samenwerking als belemmerend wordt ervaren, hangt volgens de bivariate analysen echter niet samen met de mate van 

succesvolle samenwerking. In sommige interviews komt wel naar voren dat er door de opstartende fase nog weinig 

contact of samenwerking is geweest tussen huisartsen en buurtteammedewerkers of dat de samenwerking nog niet tot 

stand is gebracht. Hetzelfde geldt voor de mate waarin een hulpverlener contact heeft gehad met dezelfde 

samenwerkende partner, dit lijkt niet samen te hangen met de mate van succesvolle samenwerking. 

 

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheid  

Dozy (2011) benoemt dat het belangrijk is dat verantwoordelijkheden en rollen in een samenwerkingsverband 

duidelijk worden gedefinieerd en vastgelegd. Door het definiëren en vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden, 

is duidelijk wie wanneer aan zet is en wordt er focus gelegd op de taken die iemand moet uitvoeren (Sloper, 2004). 

Een groot aantal respondenten geeft aan dat het afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden belangrijk is voor 

een goede samenwerking (r3, r4, r5, r7, r8, r11, r12). Zo kan door het afstemmen van rollen en 

verantwoordelijkheden worden voorkomen dat er werk voor niets wordt uitgevoerd (r3) en kan de cliënt het beste 

worden geholpen (r7).  

Een huisarts geeft het belang van het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheid in het volgende citaat weer 

(r7): 

“Als er meerdere kapiteinen op het schip staan, dan moet je duidelijk afspreken wie wat doet. Als je allemaal 

aan het roer gaat trekken, dan helpt het niet. Als er iemand aan het fok en iemand aam het roer staat, dan gaat 

die varen. Dus je moet wel afspreken. Het is heel belangrijk om taken en rollen te verduidelijken. Dus die 

kapitein aan het roer hoort de patiënt te zijn, maar als die het roer niet pakt… ja, dan moet er even afgesproken 

worden. Om te helpen, tot hij het roer pakt.” 

De huisarts gebruikt het schip en haar bemanning als metafoor om duidelijk te maken dat het verduidelijken van 

rollen en taken belangrijk is voor een goede samenwerking. Later in het interview geeft ze aan dat er geen 

vastomlijnd kader is wat de rol van de huisarts en wat de rol van een buurtteam is (r1, r7). Ze geeft aan: “ (…) Ik denk 

ook als je aan drie buurtteammedewerkers en drie huisartsen vraagt wat hun rol en verantwoordelijkheid is, dan zullen 

die allemaal wat anders zeggen” (r7). Dit komt overeen met een groot deel van de respondenten dat aangeeft dat 

rollen en verantwoordelijkheid per casus dienen worden afgestemd (r6, r7, r9, r10, r11, r12). In overeenstemming 

met de resultaten uit de enquête, geven buurtteammedewerkers (r12, r13) vaker aan dat de rollen en 

verantwoordelijkheden duidelijk zijn voor hen dan voor huisartsen (r1, r2, r5).  
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Uit de enquêtes is naar voren dat voor 38% van de respondenten de rollen en verantwoordelijkheden voor henzelf en 

voor hun partner duidelijk zijn. Daarnaast komt naar voren dat de mate waarin de rollen en verantwoordelijkheden van 

beide partijen voor een respondent duidelijk zijn binnen het jeugdstelsel en binnen het samenwerkingsverband, 

samenhangt met de mate waarin de samenwerking als succesvol wordt ervaren. Hoe duidelijker de rollen en 

verantwoordelijkheden zijn, hoe succesvoller de samenwerking wordt ervaren. Het belang van duidelijke rollen en 

verantwoordelijkheden komt ook helder naar voren uit de interviews. Zo kan worden voorkomen dat er onnodig werk 

wordt verricht en kan er een effectievere hulpverlening worden verleend. De meeste respondenten geven aan dat ze het 

prettig vinden dat rollen en verantwoordelijkheden per gezin en casus worden afgestemd. 

 
Externe druk of dwang 

Een factor die kan bijdragen aan het tot stand brengen of stimuleren van samenwerking, is de  mate waarin de 

samenwerking is opgelegd of vrijwillig tot stand is gekomen (Dozy, 2011; Johnson et al, 2003). Deze factor wordt ook 

wel de aanwezigheid van externe druk of dwang genoemd. Vaak is een dergelijke druk of dwang afkomstig van een 

(lokale) overheid. De overheid kan door middel van regelgeving, subsidiebepalingen of afspraken, samenwerking 

tussen partijen stimuleren of afdwingen. Externe druk of dwang kan een positieve invloed hebben op het oprichten 

van een samenwerkingsverband, maar kan ook leiden tot schijnsamenwerking of ceremoniële conformiteit; 

samenwerking op papier in plaats van in de praktijk (Van Delden, 2009; Dozy, 2011).  

De ‘schijnsamenwerking’ of ‘ceremoniële conformiteit’ waarover door Dozy (2011) en Van Delden (2009) wordt 

gesproken, lijkt niet aanwezig in de samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers. De samenwerking 

wordt door verschillende respondenten ervaren als een vrijwillig aangegane samenwerking (r1, r3, r4, r8, r11, r12), 

waarbij er geen druk of dwang wordt ervaren vanuit een (lokale) overheid. De vrijwilligheid van de samenwerking 

komt naar voren door het volgende citaat van een buurtteammedewerker (r12): “…het is niet echt iets wat wordt 

opgelegd, het is echt iets wat we samen willen, wat we tot stand willen brengen”.  Ze geeft hiermee aan dat er geen 

sprake is van een verplichte samenwerking. 

De resultaten van de enquête gaven aan dat er sprake is van een hoog gemiddelde waarde op de stelling dat Gemeente 

Utrecht van de respondent verwacht dat er dient samen te worden gewerkt tussen buurtteammedewerkers en 

huisartsen. Ongeveer 86% van de respondenten geeft aan het eens te zijn met de stelling. Uit de interviews komt echter 

naar voren dat veel respondenten het gevoel hebben dat er sprake is van een vrijwillig aangegane samenwerking. 

Hoewel respondenten dus gemiddeld genomen ervaren dat de Gemeente Utrecht van hen verwacht dat ze met elkaar 

samen werken, wordt de samenwerking door velen als vrijwillig ervaren. 

 

Afwezigheid beperkende regels, voorschriften en uitgangspunten 

De afwezigheid van beperkende regels, voorschriften en uitgangspunten wordt door Johnson et al (2003) 

onderscheiden als van belangrijke invloed op samenwerking. Hoewel er in de wetenschappelijke literatuur relatief 

weinig aandacht is besteed aan deze factor, komt uit de interviews naar voren dat de aanwezigheid van bepaalde 

uitganspunten als beperkend ervaren voor de samenwerking (r1, r2, r3, r5, r6, r7, r11, r12). Het heeft hier vooral 

betrekking op het uitgangspunt ‘niet óver, maar mét cliënten praten’-principe van de buurtteammedewerkers (r11, 

r12). Dit uitgangspunt wordt volgens huisartsen door de meeste buurtteammedewerkers strikt gehanteerd, 

waardoor er zo min mogelijk informatie over de patiënt buiten de patiënt om wordt gedeeld. Verschillende 

huisartsen ervaren dit uitgangspunt als beperkend voor de samenwerking met buurtteammedewerkers (r1, r2, r3, r5, 

r6, r7). Dit verwoordt een huisarts uit Ondiep als volgt (r6): 

“En ik heb het gevoel dat dat, dat dat principe van we praten niet óver, dat dat de  samenwerking een beetje in 

de weg zou kunnen zitten. En we hebben daar al heel veel over gepraat, maar we komen daar niet verder mee.” 
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Hoewel verschillende huisartsen erkennen dat het belangrijk is dat de patiënt zoveel mogelijk wordt betrokken bij 

onderling overleg tussen huisartsen en buurtteammedewerkers, geven veel aan dat het soms ook belangrijk is om zo 

nu en dan óver de patiënt te praten als er bijvoorbeeld sprake is van complexe problematiek om een gezamenlijke 

aanpak af te stemmen (r6, r7) of als er sprake is van zorgen op het gebied van veiligheid rondom een gezinssituatie 

(r8). Deze overleggen zijn echter voornamelijk bedoeld om af te stemmen, zoals een huisarts aangeeft (r7): 

‘”De patiënt is een partner in het proces. Alleen, ehm, heb je er wel soms korte overleggen over de patiënt. Van 

‘hee, ik loop hier tegen aan, loop jij er ook tegen aan?’ ‘ja, ik loop er ook tegenaan’, ‘hoe gaan we dat samen 

aanpakken?’ ‘we gaan eh, dit wordt het beleid, dit wordt het plan’. ‘wie gaat het vertellen?’ ‘wie ziet hem als 

eerst?’ ‘ik zie hem morgen, dan ga ik het vertellen’. “ 

Bovenstaand citaat illustreert dat de huisarts de patiënt als partner in het samenwerkingsproces ziet, maar dat er 

daarnaast wel de wens bestaat om met het buurtteammedewerker af te stemmen over de patiënt.  

Buurtteammedewerkers erkennen dat huisartsen soms liever óver, dan met een cliënt willen praten, maar zien het 

als verantwoordelijkheid van de huisarts dat hij zijn of haar zorgen moet bespreken met het gezin (r10, r12, r14). 

Tegelijkertijd geven buurtteammedewerkers aan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om cliënten aan te 

sporen om zelf de huisarts op de hoogte te stellen (r10, r11, r13). Daarnaast wordt het ‘niet óver, maar mét’-principe 

niet altijd zo strikt gehanteerd door de buurtteammedewerkers dan gedacht (r9, r12). Een buurtteammedewerker 

geeft aan (r12):    

“Tuurlijk, als er echt sprake is van onveiligheid, dan nemen wij echt wel onze verantwoordelijkheid daar in door 

daar misschien af en toe een uitzondering op te maken. Als het in het belang van het kind is, dat moet het 

geoorloofd zijn.” 

Het bovenstaande citaat toont aan dat bij zaken waar de veiligheid in het geding is, de buurtteammedewerker wel 

buiten het gezin contact op zal nemen met een huisarts. 

De enquêteresultaten tonen duidelijk aan dat respondenten gemiddeld aangeven te ervaren dat de samenwerking wordt 

beperkt door uitgangspunten. In totaal geeft 62% van de respondenten aan aangegeven dat de samenwerking wordt 

beperkt door uitgangspunten. Er is sprake van een negatieve correlatie tussen de mate waarin respondenten het gevoel 

hebben dat de samenwerking wordt beperkt door uitgangspunten en de mate waarin ze het gevoel hebben dat de 

samenwerking succesvol verloopt. De samenhang tussen beperkende uitgangspunten en succesvolle samenwerking, lijktn 

te maken hebben met de uitgangspunten van het buurtteam om ‘niet óver, maar mét het gezin te praten’. Hierdoor 

wordt informatie over gezinnen en kinderen met grote terughoudendheid gedeeld. Huisartsen onderschrijven het 

uitgangspunt van het buurtteammedewerker, maar willen zo nu en dan ook met een buurtteammedewerker over een 

cliënt praten wanneer er sprake is van complexe problematiek of vragen op het gebied van veiligheid. 

 

Goede coördinatie  

De aanwezigheid van een goede coördinatie kan de mate waarin een samenwerking succesvol verloopt bevorderen 

(Terpstra 2001; Bardach, 1998; Van Delden, 2009). Hoewel het bij interorganisationele samenwerking vaak 

ontbreekt aan een machtscentrum, is het belangrijk dat de samenwerking wordt gecoördineerd door één van beide 

partijen. Door coördinatie kan er sturing gegeven worden aan de samenwerking en kunnen conflicten worden 

beslecht (Bruijn et al, 2002; Dozy, 2011). Uit de gesprekken met huisartsen en buurtteammedewerkers komt naar 

voren dat het per situatie en samenwerkingsverband verschilt of er een coördinerende rol bestaat en wie deze 

coördinerende rol heeft  binnen de samenwerking. Onder verschillende huisartsen komt naar voren dat er geen 

coördinatie wordt ervaren of dat er onzekerheid is over wie de samenwerking coördineert (r1, r2). Verschillende 

huisartsen geven echter wel aan dat ze graag zouden willen dat er een partij de regie heeft in de samenwerking. 

Sommige huisartsen noemen hierbij zichzelf als geschikte partij die de regie houdt (r3, r4, r5).   
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Daarbij geven respondenten uit beide partijen aan dat de Gemeente Utrecht een rol heeft in de coördinatie van de 

samenwerking (r4, r7), hier bij wordt enkele malen het platform Jeugd en Gezin genoemd. Anderen geven aan dat 

zogenaamde Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH-GGZ, zie belangrijke begrippen) een coördinerende rol heeft in 

de samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers (r2).  

Uit het kwantitatieve gedeelte van de resultaten is naar voren gekomen dat tweederde van de respondenten aangeeft dat 

er sprake is van coördinatie van de samenwerkingstaken tussen de samenwerkende partners. 33% geeft aan dat er geen 

sprake is van coördinatie tussen de samenwerkende partijen. Daarbij is er geen sprake van een statistisch significant 

verband tussen de mate waarin de samenwerking als succesvol wordt ervaren  en het wel of niet aanwezig zijn van een 

partij met een coördinerende rol. Dit lijkt ook naar voren te komen uit de interviews: er is in sommige gevallen 

onduidelijk wie de taken coördineert, in de gevallen waar het wel duidelijk is lijkt het niet samen te hangen met 

succesvolle samenwerking. 

 

Nabijheid  

Cameron et al (2012) en Sloper (2004) beschrijven dat professionals die werken in elkaars nabijheid, een grotere 

kans hebben om succesvol samen te werken. De gedachte hierachter is dat professionals die bij elkaar in de buurt 

werken, eerder de mogelijkheid hebben om elkaar informeel te ontmoeten en dat daardoor wederzijds begrip kan 

worden vergroot. 

De geografische afstand en nabijheid waarin de professionals werken, wordt door de respondenten niet expliciet 

naar voren gebracht als belangrijk voor de samenwerking. De respondenten die hier wel iets over zeggen, geven een 

verschillende betekenis aan de rol van de geografische nabijheid en de mate van succesvolle samenwerking.  

Zo geven twee huisartsen, die in hetzelfde gebouw als de buurtteammedewerkers werken, aan dat het werken in 

elkaars gebouw niet per definitie bevorderend is voor de samenwerking. De ene huisarts geeft aan dat het werken in 

elkaars nabijheid niet per se leidt tot ‘het ontmoeten van elkaar’ (r5). De andere huisarts geeft aan dat ze wel eens 

binnen loopt bij de het buurtteam (r6), maar dat ze hierbij vooral een meerwaarde ziet voor de patiënten; die na 

afloop van een consult bij de huisarts ‘meteen naar boven kunnen als ze met een probleem zitten’ (r6).  

Door sommige respondenten wordt het belang van het werken in elkaars nabijheid wat explicieter benoemd. Zo zegt 

een huisarts die nog geen ervaring heeft met de samenwerking dat hij het fijn zou vinden als een buurtteam in 

hetzelfde centrum als hem zou zitten, zodat het makkelijker is om terloops te overleggen (r8). Een 

buurtteammedewerker geeft aan de gunstige effecten van het werken in elkaars nabijheid te hebben ervaren. Ze geeft 

aan (r12): 

“dat het buurtteam altijd positief ontvangen wordt. En dat ze [de huisartsen]  volgens mij wel blij zijn dat het 

zo is… hè, wat ik net al zei dat ze zo in de wijk zitten en daardoor is het ook heel makkelijk om snel te 

overleggen. Want je kan bij wijze van spreken gaan bellen en over een uur kan je er bij zijn. En als je heel 

ergens anders in de stad zit, dan is dat veel lastiger.” 

Het woordje ‘ze’ in deze passage verwijst naar huisartsen. Ze vertelt dat het prettig is voor de samenwerking dat de 

professionals en cliënten zich op korte afstand van elkaar bevinden. Dat het niet werken in elkaars nabijheid soms als 

beperkend voor samenwerking wordt ervaren wordt aangegeven door een buurtteammedewerker uit Overvecht-

Noord (r14): 

 “Maar echt soepel loopt het [de samenwerking] niet. Nou is dat ook wel heel lastig, met die buurtteams, wij 

zitten dan in het themadreven gebied. En er gaan dan mensen naar de huisarts in huisartsenpraktijk de Gagel. 

Maar ze gaan ook naar huisartsenpraktijk op de Carnegiedreef, maar ze gaan ook naar een huisartsenpraktijk 

op de Zalmenhofdreef.” 
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In bovenstaand citaat geeft de buurtteammedewerker aan dat de samenwerking nog niet soepel verloopt. Een reden 

die ze hiervoor benoemt is dat de werkomgeving van de buurtteammedewerkers zich ver bevinden van praktijken 

waar hun cliënten heen gaan.  

De kwantitatieve resultaten tonen aan dat de geografische afstand gemiddeld niet als belemmering wordt ervaren voor 

de samenwerking. Deze resultaten zijn grotendeels terug te vinden in de gehouden interviews. Door slechts een enkele 

buurtteammedewerker wordt de afstand benoemd als belemmerend voor de samenwerking. Twee huisartsen geven aan 

dat het werken in elkaars nabijheid prettig vinden, maar dat dit niet bepalend is voor de mate waarin de samenwerking 

succesvol verloopt. Twee andere respondenten die werken in hetzelfde gebouw,  ervaren dit verschillend. Zo hoeft werken 

elkaars nabijheid niet per se te betekenen dat mensen elkaar ontmoeten en de nabijheid is soms vooral in het voordeel 

van de cliënt. 

 

6.2.2 Lidmaatschapskenmerken 

Vertrouwen  

Van essentieel belang voor een succesvol samenwerkingsproces is het hebben van vertrouwen in de samenwerkende 

partner (Bailey & Koney, 2000; Cameron et al, 2012, Van Delden, 2009; Thomson & Perry, 2006). Een groot 

onderdeel voor het opbouwen van vertrouwen ontstaat in het menselijke en interpersoonlijke contact tussen de 

professionals uit de samenwerkende organisaties (Bailey & Koney, 2000; Van Delden, 2009). Het opbouwen van 

vertrouwen kost tijd en ontstaat geleidelijk. Heel belangrijk bij het opbouwen van vertrouwen is het leren kennen van 

elkaar (Mattessich et al, 2001). Door middel van interacties ontstaat de verwachting dat de ander integer en 

betrouwbaar is, dat deze voldoende kennis en kunde heeft en dat deze geen misbruik zal maken van de 

samenwerking. De aanvankelijke onzekerheid en achterdocht naar de achtergrond (Wildridge et al, 2004). Ook het 

ervaren van succesvolle samenwerkingservaringen en het delen van informatie draagt bij aan het vergroten van 

wederzijds vertrouwen (Thomson & Perry, 2006; Chen, 2010).  

Door zowel huisartsen als buurtteammedewerkers wordt in de interviews aangegeven dat het voor een goede 

samenwerking belangrijk is dat beide partijen elkaar kennen (r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14). Dit is in 

overeenstemming met wat door Mattessich et al (2001) wordt aangegeven. Verschillende respondenten geven aan 

dat het elkaar kennen een belangrijke of eerste stap is voor het opbouwen van een goede samenwerking (r8, r11, 

r13). Een respondent die nauwelijks op de hoogte is van wie de buurtteammedewerkers zijn, geeft aan dat de 

samenwerking minder goed verloopt (r3). Er wordt door de respondenten verschillende aspecten van het kennen 

van elkaar genoemd. Een huisarts geeft aan dat het kennen van elkaar inhoudt dat je als partner ‘…meer dan eens met 

elkaar hebt samengewerkt’ (r7) en dat de partners ‘…weten wat ze aan elkaar hebben’ (r7). Andere respondenten 

benoemen het kennen van ‘elkaars gezicht’ als belangrijk aspect voor goede samenwerking (r4, r7, r11, r14) of het 

hebben gezien van elkaar (r8).  

Verder noemen respondenten dat het kennen van elkaar betrekking heeft op de kennis, competenties en kracht van 

de samenwerkende partner (r3, r5, r8). Een huisarts geeft aan (r3): 

 “… je moet wel weten wat zij [de buurtteammedewerkers] kunnen, wat hun ervaring is en wat zij kunnen 

inschatten en hoe weet je dat. Want ze zijn geen, ja het zijn geen artsen.” 

Er worden verschillende redenen gegeven waarom het kennen van elkaar zo belangrijk is voor een succesvolle 

samenwerking. Als eerste weten professionals beter wat ze aan elkaar hebben en wat ze van elkaar kunnen 

verwachten wanneer ze elkaar beter kennen ( r7, r8). Daarnaast wordt genoemd dat het kennen van elkaar belangrijk 

is voor een veilige informatieoverdracht (r7). Wanneer mensen elkaar niet kennen, is de kans groot dat er dingen niet 

worden begrepen of over het hoofd worden gezien (r7). Deze redenen lijken samen te vallen onder één noemer; 

vertrouwen. In sommige gevallen wordt het hebben van vertrouwen ook expliciet genoemd (r5, r13). In onderstaand 

citaat komt helder naar voren dat het voor het opbouwen van vertrouwen belangrijk is dat er interacties hebben 
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plaatsgevonden, zoals door Wildridge et al (2004) is aangegeven. Zo geeft een huisarts aan (r5): 

“Ik weet het niet, kijk, op het moment dat ik weet, kijk, ik heb hier beneden een fysiotherapeut en die ken ik al 

twintig jaar, als ik niets hoor van [persoon A], dan weet ik wel dat het goed zit. Want [persoon A] trekt wel aan 

de bel als het niet goed zit. Dáár heb ik al het vertrouwen. Bij het buurtteam wil ik dat heel graag krijgen, maar 

dan moet je wel met elkaar te maken hebben, anders krijg je het niet. En ik bouw op deze manier geen 

vertrouwen op”. 

Uit bovenstaand citaat komt naar voren dat de huisarts [persoon A] goed kent. Het kennen is essentieel voor het 

opbouwen van vertrouwen; ze geeft dit aan door te zeggen ‘dáár heb ik al het vertrouwen’. Vervolgens geeft ze aan dat 

ze het vertrouwen ook graag wil opbouwen met het buurtteam, maar dat ze daarvoor het buurtteam wel wil leren 

kennen.  

Het kennen van elkaar lijkt in veel gevallen samen te hangen met het kunnen ’vinden van elkaar’. Onder het vinden 

van elkaar wordt verstaan dat professionals makkelijker contact met de samenwerkende partner kunnen opnemen. 

Zoals een huisarts aangeeft (r8): ‘De drempel is minder hoog’. Zo kunnen de samenwerkende partners elkaar 

makkelijker benaderen voor eventuele vragen, door bijvoorbeeld telefonisch of per mail contact op te nemen (r3, r4, 

r11). Daarnaast denken de samenwerkende partners eerder aan elkaar wanneer ze vastlopen of vragen hebben (r3).  

Uit veel gesprekken met de huisartsen en buurtteammedewerkers blijkt dat er nog onzekerheid bestaat over elkaar 

en elkaars kennis, expertise competenties (r1, r3, r4, r5, r8, r9, r10, r11). De onzekerheid over de samenwerkende 

partner komt vooral vanuit de huisartsen. Er bestaat onzekerheid over de expertise van de buurtteammedewerkers 

(r1) wie de buurtteammedewerkers zijn, wat ze doen en hoe ze dingen signaleren (r3), over de werkdruk van 

buurtteammedewerkers (r4), de competenties en krachten van het buurtteam (r5) en de meerwaarde die 

buurtteammedewerkers kunnen leveren voor huisartsen (r8). Dit gevoel wordt door buurtteammedewerkers erkend. 

Enkele buurtteammedewerkers geven aan dat huisartsen volgens nog niet altijd een duidelijk beeld hebben van 

buurtteammedewerkers (r9, r10). Zo geeft een buurtteammedewerker aan het gevoel te hebben dat huisartsen nog 

niet altijd kunnen inschatten wat zij kunnen doen, in vergelijking met het buurtteam Sociaal (r11). Een andere 

buurtteammedewerker geeft aan dat ze ervaart dat huisartsen hen heel graag willen leren kennen (r12).  

Dat het opbouwen van vertrouwen tijd en energie kost, zoals Van Delden (2009) en Gadja (2004) al aangaven, wordt 

ook teruggevonden in de gesprekken met huisartsen en buurtteammedewerkers. De expertise van de 

buurtteammedewerkers moet zich bijvoorbeeld nog uitwijzen (r1, r3, r4). Het vertrouwen zal volgens een huisarts 

vooral moeten worden opgebouwd door gewoon te doen en ervaringen te krijgen in de samenwerking (r4).  

Uit de resultaten van de enquête komt naar voren dat vertrouwen een hoog gemiddelde waarde heeft. Ongeveer 55% 

geeft aan wel vertrouwen te hebben in de samenwerkende partij, 3% geeft aan geen vertrouwen te hebben en de overige 

42% geeft aan neutraal te zijn.. Vertrouwen hangt daarbij significant samen met de mate waarin de samenwerking als 

succesvol wordt ervaren. Een belangrijk onderdeel voor het vertrouwen van elkaar is het leren kennen van elkaar. 

 Als respondenten elkaar beter kennen, dat wil zeggen als ze elkaars gezicht kennen en weten wat ze aan elkaar hebben, 

is er eerder sprake is van vertrouwen. Het elkaar kennen lijkt op haar beurt sterk samen te hangen met het vinden van 

elkaar; sneller aan elkaar denken en elkaar gemakkelijker benaderen. Vertrouwen en elkaar kennen lijkt de mate van 

succesvolle samenwerking te bevorderen, maar andersom moet vertrouwen ook worden opgebouwd door met elkaar 

samen te werken. Uit de interviews komt naar voren dat het leren kennen een vertrouwen van elkaar tijd en energie kost.  

 

Begrip en respect  

Een factor die samenhangt met vertrouwen, is de mate van begrip en respect die de professionals binnen de 

samenwerkende organisaties voor elkaar hebben (Cameron et al, 2012; Sloper, 2004; Mattessich et al, 2001). Hierbij 

gaat het om respect voor het handelen, de culturele normen en waarden en de beperkingen van de andere organisatie 

(Mattessich et al, 2001).  
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Uit de interviews komt naar voren dat er zowel onder de huisartsen als buurtteammedewerkers sprake is van begrip 

en respect voor de samenwerkende partij. Vanuit de huisarts bestaat er soms de angst dat ze niet tijdig op de hoogte 

worden gebracht door buurtteammedewerkers over de psychosociale problemen die cliënten kunnen hebben, 

waardoor ze overbodige medische verrichtingen kunnen uitvoeren. Buurtteammedewerkers geven vaak aan dat ze 

tot op zekere hoogte begrip te hebben voor de angst van de huisartsen dat ze werk voor niets zullen verrichten en te 

weinig informatie ontvangen (r10, r11, r12, 13). Een buurtteammedewerker uit Overvecht-Noord geeft aan (r10): 

“En dan denk ik ja, dat is dan wel heel erg lastig voor zo’n huisarts, dat hij dat niet kan controleren. ‘Dat gezin 

zal het ontkennen, die hulpverlener mag niks zeggen als het gezin er niet bij is en hoe kom ik dan aan de 

informatie?”  

Het gedeelte ‘dat is dan wel heel erg lastig’ toont aan dat de buurtteammedewerker zich kan inleven in de positie en 

grenzen van de huisarts.  

Uit de gesprekken met huisartsen komt naar voren dat er van hun kant ook begrip is voor de positie van de 

buurtteammedewerkers (r2, r4, r5, r7). Zo geven twee huisartsen aan begrip te hebben voor de terughoudendheid in 

het delen van informatie over de patiënt met andere partijen (r2, r7). Respondent 2 geeft het volgende aan: 

“Kijk en de angst is volgens mij bij het buurtteam en dat begrijp ik ook wel, die willen gewoon vertrouwen 

hebben met het gezin en die zijn bang dat ze anders als een soort AMK ofzo, uuh, gezien worden, dus daarom 

zijn ze daar voorzichtig mee. Dat snap ik wel, maar aan de andere kant, ja, als ik met een gezin bezig ben en ik 

vraag aan een buurtteam van ‘goh, zouden jullie met mij mee willen denken’ dan vind ik het ook wel fijn om 

samen te denken.” 

Uit het citaat komt naar voren dat de huisarts begrip heeft voor de positie en beperkingen van de 

buurtteammedewerker, maar dat hij tegelijkertijd ook zou willen dat het buurtteam wat toegankelijker zou zijn.  

De enquêteresultaten tonen aan dat respondenten gemiddeld op de hoogte zijn van het inhoudelijk werkterrein van de 

samenwerkende partner. Daarnaast bestaat er gemiddeld wederzijds begrip vanuit buurtteammedewerkers dat 

huisartsen ‘niet altijd met, maar soms over’ cliënten willen praten en vanuit huisartsen dat buurtteammedewerkers 

‘altijd met cliënten willen praten’. De mate waarin een huisarts begrip heeft voor het uitgangspunt dat 

buurtteammedewerkers ‘niet over, maar met een gezin’ willen praten, correleert met de mate waarin de samenwerking 

succesvol verloopt. De resultaten van de interviews tonen aan dat buurtteammedewerkers en huisartsen zich kunnen 

verplaatsen in en begrip hebben voor elkaars positie. Dit begrip en respect gaat echter tot een zekere hoogte; 

respondenten geven aan beperkingen wel te begrijpen, maar zien liever andere oplossingen. 

 
Stereotype 

Voorafgaand aan interorganisationele samenwerking, hebben partijen vaak al een beeld van de capaciteiten of 

bereidheid om samen te werken van de andere organisatie. Dit algemene beeld wat professionals uit de ene 

organisatie hebben van de andere organisatie is vaak gebaseerd op ervaringen en vooroordelen (Dozy, 2011). 

Negatieve vooroordelen of beelden kunnen een negatief effect hebben op de samenwerking. Het hebben van een 

positieve houding kan daarentegen juist bijdragen aan de samenwerking (Foster-Fishmann, 2001).  

 
Beeld van huisartsen over buurtteammedewerker 

Het beeld wat huisartsen van buurtteammedewerkers hebben verschilt per huisarts. Zo denkt een huisarts uit 

Overvecht-Noord het volgende over buurtteammedewerkers in haar buurt (r3): 

“Volgens mij krijgen zij ook heel veel op hun bordje, waardoor de werkdruk toeneemt en ik denk dat dat ook 

wel een grote valkuil is. Waardoor je dus ook gewoon geen tijd hebt, voor even terug te koppelen naar de 

huisarts (…). Ik weet niet of de bezetting, of dat voldoende is. Want ik denk juist dat door werkdruk en snel-snel, 

gaan er juist dingen mis.” 
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De huisarts waar bovenstaand citaat van afkomstig is, geeft aan dat ze denkt dat buurtteammedewerkers het erg 

druk hebben en daardoor niet altijd de tijd hebben om terug te koppelen en te communiceren met huisartsen. 

Huisartsen hebben niet altijd een duidelijk beeld wie de buurtteammedewerkers zijn (r3, r5). Dat het beeld vanuit de 

huisartsen over de buurtteammedewerkers niet altijd even duidelijk is komt naar voren uit het volgende citaat (r5):  

“En, ehm, we weten van dit buurtteam niet wat hun competenties zijn, we weten inmiddels dat ze allemaal 

HBO-opgeleide types zijn. Nou, dat is natuurlijk op zich een prima opleiding. Maar wij zijn natuurlijk nog wel 

hoger opgeleid, dus, en wij zijn gewend om verantwoordelijkheid te nemen.” 

Uit dit citaat kan worden opgemerkt dat hoewel er nog niet veel bekendheid is over de buurtteammedewerkers, de 

huisarts al wel een beeld heeft van buurtteammedewerkers. Ze ziet het als ‘HBO-opgeleide types’ en heeft er ook al 

een beeld en verwachting bij over de samenwerking. Dit wordt geschetst in de volgende uitspraak (r5): 

“HBO is natuurlijk een prima opleiding, maar als je het hebt over verantwoordelijkheden, dan zijn wij 

natuurlijk gewend om nog iets hoger verantwoordelijkheid te gebruiken, dus dat maakt het soms ook 

ingewikkeld. En welke verantwoordelijkheid nemen ze en wat kunnen ze nemen? Hè?” 

De arts geeft aan dat het voor haar nog onduidelijk is in hoeverre buurtteammedewerkers verantwoordelijkheid 

kunnen nemen. Het lijkt alsof ze al aangeeft dat ze minder verantwoordelijkheid kunnen nemen, dat komt naar voren 

als ze de groep vergelijkt met zichzelf als huisartsen.  

Het belang van de afwezigheid van stereotypes en het hebben van positief beeld van de samenwerkende partner 

wordt door zowel een huisarts als een buurtteammedewerker aangegeven (r4, r9). De huisarts geeft aan dat bij een 

eerste ontmoeting met het buurtteam in haar praktijk al snel een beeld ontstond van buurtteammedewerkers (r4):  

“Op dat moment hoorde ik achteraf al een, ehm, het buurtteam Sociaal was er ook bij en die had een andere 

opstelling. Toen ontstond hier het beeld al van, het buurtteam Jeugd, daar kun je niet mee werken. Dus dat 

gebeurt heel snel.” 

Uit bovenstaande citaten kan worden opgemerkt dat beeldvorming van buurtteammedewerkers ‘heel snel’ gebeurt  

 

Beeld buurtteammedewerkers van huisartsen 

Het beeld wat huisartsen van buurtteammedewerkers hebben lijkt over het algemeen vrij positief te zijn. Zo worden 

huisartsen gezien ‘benaderbaar’ (r11) en mensen die een ‘positieve houding hebben’ (r12). Tegelijkertijd wordt 

erkend dat huisartsen onderling kunnen verschillen (r14): 

“De ene huisarts heeft echt zoiets van ‘ik ben de spil en ik weet alles’ en een andere huisarts zal dat minder 

hebben.”  

Een buurtteammedewerker geeft aan dat hij het idee heeft dat huisartsen nog niet altijd een positief beeld hebben 

van het buurtteam Jeugd en Gezin (r9).  

Uit de enquête is naar voren gekomen dat er van beide kanten er gemiddeld geen sterke uitgesproken vooroordelen zijn 

tussen de partijen. Slechts 8% van de huisartsen en 2,9 % van de buurtteammedewerkers geven aan een stereotype beeld 

te hebben van de samenwerkende partij. Daarnaast blijkt het al dan niet hebben van stereotypes niet samen te hangen 

met de mate waarin de samenwerking als succesvol wordt ervaren. Deze resultaten komen ook naar voren in de 

interviews; slechts een enkele respondent spreekt een stereotype beeld van de andere partij uit. Door één huisarts en één 

buurtteammedewerker wordt wel benoemd dat beeldvorming en stereotypering een belangrijke invloed kan hebben op 

de mate waarin de samenwerking succesvol verloopt. 

 

Gelijksoortige cultuur 

Dozy (2011) en Cameron et al (2012) stellen dat een gelijksoortige cultuur tussen organisaties bevorderend kan zijn 

voor de samenwerking. Door Van Delden (2009) wordt het leren kennen van elkaars cultuur als belangrijk aspect gezien 
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voor het samenwerken in de praktijk. De cultuur van een organisatie heeft betrekking op de taal die wordt gesproken, 

het soort inzichten en de manier waarop afwegingen en creatieve oplossingen worden gedaan.  

De stelling van Van Delden (2009) dat het leren kennen van elkaars cultuur een voorwaarde is voor het praktisch 

samenwerken tussen verschillende professionals, lijkt overeen te komen met de ervaringen van twee 

buurtteammedewerkers (r7, r13). Eén van hen geeft het volgende aan (r13): 

“In het begin ging de energie er echt naar uit van: wie is het buurtteam nou precies en wat kunnen ze nou, nou 

ja , wat zijn de mogelijkheden, was het heel erg zoeken en aftasten, waarbij we elkaar ook echt op taal moesten 

vinden, maar ook op professie”. 

De buurtteammedewerkers en huisartsen dienden elkaar dus te leren kennen op taal en professie. Later in het 

interview komt dit uitgebreider ter sprake (r13): 

 V: Je zegt dat de taal, dat dat in het beginnen een zoeken was in het begin. Wat bedoel je daar precies mee?  

A: Sommige dingen zijn voor mij heel logisch, maar dan merkte ik dat dat voor de huisartsen niet zo logisch 

was. (…)Maar kennelijk moet je dat ook allemaal benoemen van wat je daarvoor ook doet, terwijl het voor mij 

logisch is dat dat allemaal al gedaan is. 

Het citaat toont aan dat inzichten, afwegingen en oplossingen die voor een buurtteammedewerker logisch lijken, voor 

een huisarts niet altijd logisch zijn. De buurtteammedewerker geeft aan dat er in het begin veel energie uitging naar 

het leren kennen van elkaar en elkaars cultuur en professie.  

De enquêteresultaten geven een gemiddeld gemiddelde aan van de mate waarin buurtteammedewerkers en huisartsen 

het gevoel hebben dat beide beroepsgroepen ongeveer dezelfde woorden gebruiken om iets te omschrijven. Daarnaast 

blijkt het gebruiken van ongeveer dezelfde woorden om een situatie te omschrijven, samen te hangen met de ervaren 

mate van succesvolle samenwerking. In de interviews is er summier aandacht besteed aan het spreken van één taal. Uit 

een interview met een buurtteammedewerker komt wel naar voren dat er aan het begin van de samenwerking echt 

moest worden gezocht naar een gezamenlijke taal, wat betrekking heeft op de denkwijzen. 

 
Toewijding en verantwoordelijkheid 

Toegewijde professionals kunnen bevorderend zijn voor een goede interorganisationele samenwerking (Foster-

Fishmann et al, 2001). Het gaat hierbij om een gedeelde verantwoordelijkheid in het proces van het bereiken van 

doelen in de samenwerking (Bronstein, 2002). Wanneer de samenwerkende partners zich verantwoordelijk voelen 

voor de uitkomsten van de samenwerking, komt dit ten goede van de samenwerking (Mattessich et al, 2001).  

Uit de gesprekken komt naar voren dat huisartsen zich verantwoordelijk voelen voor een goede samenwerking (r1, 

r2, r5, r12). Een buurtteammedewerker uit Kanaleneiland-Zuid zegt het volgende (r12):  

“En er was heel veel, en dat heb ik ook van collega’s gehoord, er was heel veel bereidheid om samen te werken 

vanuit de huisartsen. Want ze wilden graag weten wat wij zouden kunnen bieden, wat we weten en hoe we dat 

gaan aanpakken. Ehm...” 

Mogelijk heeft dit te maken met het verantwoordelijkheidsgevoel wat huisartsen aangeven voor de patiënten te 

hebben (r1, r3, r5, r7, r10). Dit komt naar voren in onderstaand citaat, waar een huisarts aangeeft dat ze zich als 

huisarts erg verantwoordelijk voelt (r5): 

“En ik wil daar in investeren… omdat ik gerust… kijk, als er gezin bij mij komt met een probleem, dan voel ik me 

verantwoordelijk. En als huisarts ben je ook gewend, om ook al zijn mensen bij andere hulpverleners, je blijft als 

huisarts eindverantwoordelijk.” 

Niet alleen huisartsen, maar ook buurtteammedewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een goede 

samenwerking (r6, r7, r12). Het volgende citaat is afkomstig van een huisarts (r6): 

“hm, we zijn al best wel een tijdje bezig, ehhhm, wat vrij goed gaat is dat we wel allebei willen. We willen wel 

graag allebei samenwerken. Ik denk dat wij, ik denk dat beide partijen ook echt de belangen daarvan inzien.” 
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Bovenstaand citaat lijkt in overeenstemming met Bronstein (2002), dat er sprake is van een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de uitkomsten (belangen) van de samenwerking. 

Het belang van inzet van beide partijen voor een goede samenwerking wordt door verschillende huisartsen 

aangegeven (r4, r5, r7). Door een huisarts uit Zuilen wordt het volgende aangegeven:  

“En daar moet wat aan gebeuren, die goede samenwerking komt er niet vanzelf. En dan vind ik dat 

zowel in de praktijk als ook in de stad, ook de taak is van blijf vragen en blijf met elkaar zoeken.“ 

Het citaat toont aan dat om een goede samenwerking te bereiken, mensen toegewijd dienen te blijven; 

mensen moeten naar elkaar vragen en met elkaar zoeken naar een goede samenwerking.  

De resultaten van de enquête laten zien dat ruim 80% van de respondenten zich verantwoordelijk voelt voor een goede 

samenwerking. Het verantwoordelijk voelen voor de samenwerking correleert niet met succesvolle samenwerking. Uit de 

resultaten van de interviews komt echter wel naar voren dat het verantwoordelijk voelen belangrijk is voor een goede 

samenwerking. Dit besef komt met name naar voren bij huisartsen, die zich vaak verantwoordelijk voelen voor hun 

patiënten. Door verschillende huisartsen wordt erkend dat de samenwerking niet zomaar ontstaat; het is vooral een 

proces van samen vragen en zoeken.  

 
Continue verbeteroriëntatie 

Foster-Fishmann et al (2001) geven aan dat een continue leeroriëntatie een positieve invloed kan hebben op de 

samenwerking. Hierbij gaat het om het evalueren en leren van gebeurtenissen.  

Door vrijwel alle respondenten wordt erkend dat de samenwerking met de samenwerkingspartner zich bevindt in 

een fase waarin veel geleerd kan en moet worden. Zo benadrukken sommige respondenten dat de opstartfase van de 

buurtteams en de samenwerking tussen de buurtteammedewerkers en huisartsen zich bevinden in een 

experimenteer- of pilotfase (r4, r5, r12). Er wordt aangegeven dat samen met de samenwerkingspartner moet 

worden gezocht naar een goede manier van samenwerken (r3, r6, r7, r10, r11, r12, r13). Belangrijk hierbij is dat men 

wil leren van ervaringen (r4, r5, r11) en dat samenwerkingsprocessen worden geëvalueerd (r4).  

De nieuwe manier van werken en samenwerken vraagt inspanning van de samenwerkende partners (r1, r7, r12). 

Deze inspanning komt naar voren in het volgende citaat (r1): 

“Nou weetje, er is zó veel veranderd. En of ik daar nou een concrete visie op heb, dat weet ik gewoon nog niet. Ik 

moet me gewoon nog heel erg aanpassen, het nieuwe werk wat zich aandient en ik moet het nog heel erg 

incorporeren.  Er is gewoon zo veel nieuw, dat moeten we gewoon gaan bekijken.” 

Uit bovenstaande uitspraak kan worden opgemaakt dat een leeroriëntatie nodig is voor de huisartsen. Ze moeten zich 

aanpassen en het nieuwe werk eigen maken.  

Opvallend is één huisarts uit Overvecht-Zuid geeft aan dat ze zich zorgen maakt over het ontbreken van een 

leeroriëntatie in de samenwerking met de buurtteammedewerkers. Ze geeft aan (r7): 

 “En mijn zorg zit het erin, dat iedereen met allerlei oude gedachtes en oude emoties daarin stapt en dat het niet 

gaat lukken. (…) Dat heeft te maken, met ehm, professionals in het algemeen en zeker professionals die het 

druk hebben, de kans dat die innoverend denken, is gewoon niet zo groot.” 

In het interview geeft ze aan dat de werkdruk die huisartsen hebben en in de toekomst zullen hebben, minder 

geneigd zijn om innoverend te denken. De samenwerking kan volgens haar mislukken, doordat huisartsen zich niet 

zullen aanpassen naar de nieuwe samenwerkingspartner. 

Ongeveer tweederde van de respondenten geeft aan dat er ruimte bestaat om verbeteringen bespreekbaar te maken in 

de samenwerking. 31% geeft aan neutraal te zijn. Slechts 7% geeft aan dat er geen ruimte bestaat om verbeteringen 

bespreekbaar te maken. Hoewel uit de enquêtes naar voren komt het ‘ruimte voor leren’ niet samenhangt met de mate 

waarin de samenwerking succesvol verloopt, laten de interviewresultaten zien dat het leren en evalueren in de 
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samenwerking als belangrijk wordt gezien, juist in de opstartfase. Een zorg die wordt geuit is dat het lerend vermogen 

van respondenten mogelijk kan worden beperkt door de grote werkdruk. Dit zou een goede samenwerking mogelijk in de 

weg kunnen staan.  

  

Vermogen om compromissen te sluiten 

In een samenwerkingsverband worden niet alle besluiten binnen een samenwerkingsverband overeenkomstig de 

voorkeur van een samenwerkende partij gemaakt. Het is daarom belangrijk dat de samenwerkende partners af en toe 

in staat zijn om compromissen te sluiten; één van de partijen dient concessies te doen (Mattessich et al, 2001). 

De beschrijving van Mattessich et al (2001), die stelt dat het doen van concessies of het sluiten van compromissen 

van belang is voor een goede samenwerking wordt voor een gedeelte teruggevonden in de interviews. 

Een huisarts reflecteert op haar beroepsgroep en stelt dat ze als huisartsen misschien wat meer toenadering moeten 

zoeken betreft het uitgangspunt van het buurtteam om niet praten óver de patiënt, maar mét de patiënt. Dit kan 

worden geïllustreerd met onderstaand citaat (r6): 

“En we hebben daar al heel veel over gepraat, maar we komen daar niet verder mee. En ik denk ook dat wij als 

huisartsen best wel conservatief zijn, hè, we houden het graag bij hoe het was. En ik denk dat dat in de hele 

nieuwe transitie van de jeugdzorg, dat dat ook niet goed is, dat we ook gewoon meer toenadering moeten 

zoeken (…)” 

Het gedeelte ‘dat we ook gewoon meer toenadering moeten zoeken’ lijkt te duiden op een verandering die huisartsen 

moeten aanbrengen in hun houding of visie om goed te kunnen samenwerken met buurtteammedewerkers. Hierbij 

kan voorzichtig worden gesteld dat het doen van concessies in de visie van huisartsen zou kunnen leiden tot een 

betere samenwerking. Een andere huisarts (r7) en een buurtteammedewerker (r12) geven aan dat wanneer er 

sprake is van een botsing in de uitgangspunten en werkwijzen er gezocht moet worden naar een ‘common ground’ 

(r7) of naar een manier hoe ‘tot elkaar’ (r12) kan worden gekomen.  

Uit de enquête komt naar voren dat 39,3% bereid is zijn of haar diagnose in heroverweging te nemen als de 

samenwerkende partij daarom vraagt. 14,3% geeft aan hier niet bereid toe te zijn. De rest is neutraal. Het bereid zijn om 

een diagnose in heroverweging te nemen, hangt niet significant samen met succesvolle samenwerking. Uit de interviews 

is enkele malen naar voren gekomen dat compromissen soms wel nodig zijn. Een huisarts geeft aan dat ze meer 

toenadering moet zoeken, een andere huisarts en buurtteammedewerker geven aan dat ze met elkaar moeten zoeken 

hoe ze tot elkaar komen.  

 

Krijgen van gezamenlijke training en teambuilding 

Door het ontvangen van een gezamenlijke training of het doen van teambuildingsactiviteiten, kan er gemakkelijk 

informatie worden gedeeld tussen samenwerkende partners, wat kan bijdragen aan een goede samenwerking 

(Cameron et al, 2012). 

In de interviews is niet naar voren gekomen of er sprake is geweest van gezamenlijke training of 

teambuildingsactiviteiten. Wel is naar voren gekomen dat er zo nu en dan casusbesprekingen zijn geweest (r12, r13, 

r14) of dat er een wens was om tot casusbesprekingen te komen (r4). Een buurtteammedewerker zegt (r13): 

 “Wat ik prettig vind, is dat we elkaar in de wijk op casusniveau kunnen aanspreken” 

Uit bovenstaand citaat komt naar voren dat het elkaar kunnen aanspreken op casusniveau als prettig wordt ervaren 

voor de samenwerking. 

Van de respondenten heeft 86% in de enquête aangegeven gezamenlijke training of teambuildingsactiviteiten te hebben 

bijgewoond. Op basis van de enquêteresultaten blijkt er geen samenhang te bestaan tussen het hebben van gezamenlijke 

training of teambuilding en de mate waarin de samenwerking succesvol verloopt. Gedurende de interviews is dit 
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onderwerp sporadisch ter sprake gekomen. Wel is aangegeven dat er verschillende casusbesprekingen zijn geweest of 

dat er een wens bestaat tot casusbesprekingen. 

 

6.2.3 Communicatie 

Open communicatie 

Door Taylor-Powell et al (1998) wordt aangegeven dat communicatie de basis is voor samenwerking tussen 

organisaties. Het open communiceren heeft betrekking op het elkaar op de hoogte houden en het delen van nuttige 

informatie met elkaar (Mattessich et al, 2001).  

Bijna alle huisartsen geven aan het belangrijk te vinden dat ze goed worden geïnformeerd over de betrokkenheid van 

een buurtteam bij het gezin (r1, r2, r3, r4, r5, r6, r8). Dit geldt zowel in situaties waar het gezin door een huisarts is 

doorverwezen naar een buurtteams (r3), als situaties waarin gezinnen via een andere weg dan de huisarts bij het 

buurtteam terecht zijn gekomen (r1, r2). 

De redenen die huisartsen aangeven voor de wens om op de hoogte te worden gesteld wanneer het buurtteam 

betrokken is zijn verschillend. Zo geven verschillende huisartsen aan dat ze zich verantwoordelijk en betrokken 

voelen bij een gezin (r1, r3, r5) en dat ze na een doorverwijzen ‘gerust willen zijn dat het goed zit’ (r5). Andere 

huisartsen geven aan dat ze geen werk voor niets willen doen (r3, r8). Dit laatste wordt weergegeven in het volgende 

citaat (r3): 

“Bijvoorbeeld, iemand komt met hoofdpijn en ik weet niet dat, eeh, naja, dat die nog op meer vlakken 

problemen heeft en het buurtteam wel. Ja, dan kan ik hem naar een neuroloog sturen, naja, dan ga ik allerlei 

dingen doen die misschien helemaal niet goed zijn, omdat de klachten dan komen door hele andere dingen.” 

Dit citaat toont aan dat het belangrijk is dat een huisarts op de hoogte is van de kennis die een buurtteam over een 

gezin heeft of dat een huisarts op de hoogte is van het eventueel doorverwijzen van een gezin. Sommige huisartsen 

geven aan dat ze in situaties waarin ze een gezin hebben doorgestuurd naar een buurtteam, geen terugkoppeling 

hebben ontvangen (r3, r5), andere huisartsen hebben nog geen ervaring in het doorverwijzen van een gezin naar een 

buurtteam, maar zouden het wel graag willen wanneer ze een gezin zouden doorverwijzen naar een buurtteam (r1, 

r2, r4, r8). 

Door buurtteammedewerkers wordt het open communiceren ook als van belang beschouwd, maar dan altijd mét de 

cliënt (r11). Er wordt hierbij meermalen gesproken over een ‘warme overdracht’ (r10, r12, r13), waarbij een 

buurtteammedewerker, huisarts en een gezin samen om de tafel gaan zitten. Het hebben van een warme overdracht 

wordt door een huisarts als belangrijk ervaren voor een succesvolle samenwerking (r13): 

“Omdat ze heel nauw met elkaar samenwerkten met het gezin er ook bij. Het is ook gelukt om gewoon 

afspraken te maken waarbij een buurtteammedewerker ook gewoon aan kan sluiten bij het gesprek van de 

huisarts en het gezin en ze daar op elkaars niveau weten te vinden.” 

Bovenstaand citaat beschrijft een situatie waarin de samenwerking succesvol is verlopen tussen een 

buurtteammedewerker en huisarts. Er wordt aangegeven dat een buurtteammedewerker, huisarts en een gezin 

samen afspraken hebben gemaakt. Het belang van een warme overdracht, waar alle partijen bij elkaar aan tafel zitten, 

wordt ook door huisartsen erkend (r3, r7). 

De enquêteresultaten laten zien dat ongeveer één derde van de respondenten het gevoel heeft dat de samenwerking open 

verloopt (31%), ongeveer een even groot deel geeft aan dat de samenwerking niet open verloopt (28%). De rest van de 

respondenten geeft aan neutraal te zijn (41%). Bivariate analysen laten zien dat er geen sprake is van een verband 

tussen het gevoel dat de samenwerking met de samenwerkende partner open verloopt en de mate waarin de 

samenwerking als succesvol wordt ervaren. Uit de interviewresultaten echter naar voren dat het open communiceren 

voor de huisartsen van groot belang is voor een goede samenwerking. Vrijwel alle geïnterviewde huisartsen geven aan 

dat ze graag zo veel mogelijk geïnformeerd willen worden over de betrokkenheid van een buurtteam bij een gezin. Dit 
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geldt in gevallen waarbij het buurtteam via de huisartsen is betrokken of gevallen waarbij een buurtteam via een andere 

weg is betrokken bij een gezin. Buurtteammedewerkers geven aan het liefst door middel van een warme overdracht met 

elkaar te communiceren. 

 

Frequente communicatie 

Door verschillende auteurs wordt aangegeven dat frequente communicatie tussen professionals het vertrouwen en 

de samenwerking kan bevorderen (Mattessich et al, 2001; McGuire, 2006; DeChillo, Koren & Schultze, 1994, Foster-

Fishmann et al, 2001). McGuire (2006) geeft aan door hoe meer interactiemomenten er bestaan tussen professionals, 

er meer kans bestaat dat de communicatie goed verloopt, wat op haar beurt kan leiden tot een goede onderlinge 

samenwerking.   

In overeenstemming met McGuire (2006) geven veel respondenten aan dat ze graag frequent willen communiceren 

met de samenwerkende partij. Verschillende respondenten geven aan dat ze graag meer willen communiceren met 

de samenwerkende partij dan ze op dit moment doen (r1, r3,r5, r8, r13, r14), als reden hiervoor wordt aangegeven 

dat er in sommige gevallen nog geen sprake is geweest van onderling contact (r8, r11). In gevallen waar wel frequent 

wordt overlegd met de samenwerkende partner, wordt dit als prettig ervaren (r6).  

Door frequent met elkaar te communiceren kan er vertrouwen worden opgebouwd (r5) en zou er efficiënter kunnen 

worden gewerkt (r9). In overeenstemming met McGuire (2006) wordt aangegeven dat het frequent communiceren 

bijdraagt aan het leren kennen van elkaar en het opbouwen van vertrouwen. Het hebben van frequent contact en 

communicatie lijkt vooral belangrijk in de beginfase van de samenwerking voor het leren kennen van elkaar en voor 

het opbouwen van vertrouwen (r5, r6, r13). Wanneer er eenmaal vertrouwen is, is er minder frequente 

communicatie nodig (r5). Zo hoeft een huisarts niet altijd van een buurtteammedewerker te weten dat een buurtteam 

bij een gezin is betrokken (r6). Hetzelfde geldt voor buurtteammedewerkers, die niet altijd van een huisarts hoeven 

te weten dat ze betrokken zijn bij een gezin (r9, r11, r12).  

Uit de enquêteresultaten is naar voren gekomen dat het hebben van meer contact met de samenwerkende partner niet 

samenhangt met succesvollere samenwerking. In de interviews geven respondenten aan dat ze met name frequent willen 

communiceren in het begin. Zo kan er vertrouwen op worden gebouwd.  

 

Informele communicatie  

Verschillende auteurs hebben aangegeven dat het belangrijk is dat er sprake is van informele communicatie. Door 

informele communicatie kan een persoonlijke relatie worden ontwikkeld, waardoor mensen beter kunnen werken op 

groepsniveau (Mattessich et al, 2001). Door meer informeel contact, kan er meer begrip en vertrouwen ontstaan (Van 

Delden, 2009). 

Door vier huisartsen en twee buurtteammedewerkers wordt benadrukt ze het belangrijk vinden dat er sprake is van 

informele communicatie bij informele bijeenkomsten (r3, r4, r7, r8, r11, r12). Door informele bijeenkomsten kunnen 

de professionals elkaar leren kennen (r3, r7, r8, r11) en kunnen ze directer communiceren (r8, r12). Een manier 

waarop informele ontmoetingen plaats kunnen vinden wordt weergegeven met onderstaand citaat (r7): 

“Dat kan ook op, eh, eh, hoe wij het doen is, we hebben elke dag, eh, tussen de middag een soort van duiventil 

hier, waarbij iedereen weet eh, dat je even koffie kan komen drinken, meteen eventjes van ‘hoi, hoe is het met 

jou? Heb je een goede vakantie gehad?’ en ook meteen even overleggen over een aantal casussen die spelen, 

waar je al samenwerking over hebt. Dat is een hele mooie manier om het nuttige en eh, en het aangename met 

elkaar te combineren en ook toch ook het belangrijke stuk van elkaars gezicht kennen om dat in stand te 

houden.” 

De passage illustreert verschillende aspecten van informele communicatie die bij kunnen dragen aan een goede 

samenwerking. Zo wordt er gewerkt aan een persoonlijke relatie (‘Hoi, hoe is het met jou? Heb je een goede vakantie 
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gehad’) en het leren kennen van elkaar (‘elkaars gezicht kennen en dat in stand te houden’), gecombineerd met het 

uitwisselen van informatie op professioneel gebied (‘Ook meteen even overleggen over een aantal casussen’).  

Van de respondenten in de enquête geeft 27% aan dat er nooit sprake is van niet-casusgebonden contact met de 

samenwerkende partner, 58% geeft aan zo nu en dan niet-casusgebonden contact te hebben en 15% geeft aan 

regelmatig contact te hebben met de samenwerkende partner. Het aantal niet-casus gebonden contactmomenten en de 

mate waarin de samenwerking als succesvol wordt ervaren, hangt volgens de enquêteresultaten niet met elkaar samen.  

Uit de interviews komt echter naar voren dat het hebben van informeel contact belangrijk is voor het leren kennen van 

elkaar en het bevorderen van de onderlinge communicatie.  

 

Goede mogelijkheden voor communicatie 

Om een open en frequente communicatie tussen samenwerkende partijen mogelijk te maken, is het belangrijk dat er 

goede mogelijkheden zijn om te communiceren (Sloper, 2004). Hierbij gaat het over communicatiemogelijkheden op 

verschillende niveaus; zowel mogelijkheden van communicatie via technologie als face-to-face ontmoetingen 

(McGuire, 2006). 

Door verschillende respondenten wordt aangegeven dat het benaderen van de samenwerkende partij per mail of per 

telefoon als prettig wordt ervaren (r5, r11) en bij kan dragen aan een goede samenwerking (r8, r13). Dat goede 

mogelijkheden voor communicatie belangrijk zijn voor de samenwerking, wordt door enkele respondenten duidelijk 

erkend doordat ze het belang aangeven van een goede bereikbaarheid ten opzichte van de samenwerkende partij (r6, 

r9). 

Een buurtteammedewerker geeft het volgende aan om te illustreren dat de samenwerking met huisartsen volgens 

haar ‘heel erg goed’ verloopt omdat ze de ander goed kan vinden (r13): 

“Dat komt omdat we elkaar sowieso wat makkelijker denk ik tegenkomen in de wijk, maar ook wat makkelijker 

elkaar via de mail opzoeken en gewoon ook beter op de hoogte zijn wat we kunnen doen.”  

In bovenstaand citaat van de buurtteammedewerker wordt aangegeven dat huisartsen en buurtteammedewerkers 

elkaar makkelijker tegenkomen en makkelijker via de mail opzoeken. Ook het hebben van meer mogelijkheden om 

face-to-face te overleggen wordt als prettig ervaren (r12).  

Er bestaat bij verschillende huisartsen echter wel een zorg over het delen van informatie per mail. Door veel 

huisartsen wordt benoemd dat er geen sprake is van een beveiligde ICT-communicatie voor het uitwisselen van 

gegevens (r1, r2, r5, r8, r9).  

Van de respondenten geeft ongeveer 22% aan dat er de samenwerkende partner niet goed te bereiken is, 55% geeft aan 

neutraal te zijn en de overige 33% geeft aan dat de samenwerkende partner goed te bereiken is. De enquêteresultaten 

tonen aan dat er sprake is van een samenhang tussen goede mogelijkheden voor communicatie en de ervaren mate van 

succesvolle samenwerking. Uit de interviews komt naar voren dat het goed kunnen bereiken van de samenwerkende 

partner als prettig wordt ervaren en kan bijdragen aan een goede samenwerking. Twee respondenten geven aan dat het 

belangrijk vinden dat ze zelf goed bereikbaar zijn voor anderen. Daarnaast wordt door verschillende huisartsen 

aangegeven dat er geen sprake is van een beveiligde ICT-communicatie. 

 

6.2.4 Doel samenwerking 

Duidelijke en haalbare doelen 

Duidelijke en realistische doelen kunnen bijdragen aan motivatie en enthousiasme om samen te werken (Mattesich et 

al, 2001; Sloper, 2004). Het stellen van doelen aan het begin van de samenwerking en het controleren van deze 

doelen  gedurende de samenwerking, kan de samenwerking bevorderen (Van Delden, 2009; Mattessich et al, 2001). 

Dit kunnen zowel doelen op de korte als de lange termijn zijn. Het vieren van succeservaringen (het bereiken van 

doelen), kan eventuele weerstand tegen samenwerking doen afnemen en samenwerking bevorderen (Wildridge et al, 
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2004).  Belangrijk is dat de doelen van de samenwerking aansluiten op de doelen van afzonderlijke partners, dat de 

doelen laten zien wat de meerwaarde is van samenwerking en dat de doelen inzicht geven in de taken en 

verwachtingen (Van Delden, 2009). Voor het bereiken van opgestelde doelen is het van belang dat beide partijen de 

doelen begrijpen.  

In de interviews met de huisartsen is het opstellen van doelen enkele keren naar voren gekomen. Een huisarts zegt 

dat zijn doel niet aansluit bij de doelen van de buurtteammedewerkers, wat te maken heeft met het al dan niet 

uitwisselen van informatie (r2). Daarnaast geeft een buurtteammedewerker (r11) aan dat er leervragen zijn 

opgesteld die zij ziet als doelen. De leervragen zijn ruim opgezet, wat door haar als prettig wordt ervaren.  

Van de respondenten geeft 57% aan dat er sprake is van opgestelde doelen. De overige 43% geeft aan dat er geen doelen 

zijn opgesteld voor de samenwerking. Van de respondenten die hebben aangegeven dat er sprake is van opgestelde 

doelen, geeft de helft aan neutraal te staan tegenover de haalbaarheid van de opgestelde doelen, de andere helft zegt het 

eens te zijn dat de doelen van de samenwerking haalbaar zijn. Het hebben van opgestelde doelen lijkt niet samen te 

hangen met de mate waarin de samenwerking succesvol verloopt. 

 

Actieplan  

Het hebben van een actieplan waarin rollen en verantwoordelijken worden vastgelegd, kan de samenwerking 

bevorderen (Foster-Fishmann et al, 2001; Kaats & Opheij, 2012). Dit actieplan kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in 

een werkgroep of taakgroep. Van Delden (2009) geeft aan dat door het opstellen van een actieplan een stabiele en 

voorspelbare samenwerkingsstructuur en uitvoeringsprocedure kan worden gevormd en richtlijnen geeft aan de 

samenwerking in de praktijk.  

Voor niet elke respondent is het helder of er sprake is van een plan of zijn er nog geen afspraken gemaakt (r6, r11). 

Door een groot deel van de respondenten wordt aangegeven dat ze het belangrijk zouden vinden dat er plan of een 

protocol wordt gemaakt voor de onderlinge samenwerking (r1, r3, r7, r8, r13). Onderstaand citaat van een huisarts 

uit Overvecht-Noord illustreert dit (r8):  

“Wat ik het liefst zou willen is kennismaken, dat is één natuurlijk. En twee dat we een plan hebben van hoe je 

elkaar kunt inschakelen en bellen, bereiken bij problemen bij een gezin of bij kinderen. Dat dat gewoon 

makkelijker van tafel komt. Dat je daarbij ook een toegevoegde waarde van elkaar gaat zien. Ik denk dat dat 

wel belangrijkste is, dat je gewoon een goed protocol hebt liggen.” 

De huisarts uit Overvecht-Noord spreekt over een plan en protocol, waarin duidelijk is weergegeven hoe de beide 

partijen elkaar kunnen inschakelen en bellen en bereiken. Er zou gezegd kunnen worden dat dit gaat over een plan 

waarin de rollen van beide partijen worden vastgelegd. 

Redenen die worden genoemd waarom het belangrijk is om een goed actieplan te hebben is dat professionals op één 

lijn dienen te staan, zodat patiënten de professionals niet tegenover elkaar gaan zetten (r3) en dat de professionals 

weten wie wanneer aan zet is (r8). 

Een enkele keer wordt gerefereerd aan het zogenaamde spoorboekje of stroomschema wat door het Platform Jeugd 

en Gezin wordt ontwikkeld (r12, r13). Dit spoorboekje met afspraken is echter nog niet in gebruik en vormen in veel 

gevallen nog niet de richtlijnen van het samenwerkingsverband. 

Interviewresultaten laten zien dat een plan met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden van toegevoegde waarde kan 

zijn voor de onderlinge samenwerking. Hoewel veel respondenten in de interviews aangeven het belangrijk te vinden dat 

er een plan of protocol ligt voor de samenwerking, is deze in de samenwerking nog niet altijd aanwezig. Dit komt 

overeen met de enquêteresultaten; 28% zegt dat er geen sprake is van een plan, 14% geeft aan niet te weten of er sprake 

is van een actieplan en 57% geeft aan dat er wel sprake is van een actieplan. Het hebben van een actieplan hangt niet 

samen met een meer ervaren succesvollere samenwerking, maar wordt door verschillende respondenten wel gezien als 

belangrijk. 
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Monitoring en evaluatie  

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen het monitoren en evalueren van het samenwerkingsproces en 

het monitoren en evalueren van de dienstverlening van de samenwerkende partijen. Zo geeft Sloper (2004) aan dat 

het belangrijk is dat beleid en procedures regelmatig worden herzien in het licht van veranderde omstandigheden en 

kennis. Bronstein (2002) benoemt de reflectie op het samenwerkingsproces als van belangrijk. 

De bevinding van Sloper (2004) dat het belangrijk is dat beleid en procedures dienen te worden herzien in het licht 

van veranderde omstandigheden en kennis wordt door verschillende respondenten aangegeven (r3, r4, r5, r11, r12, 

r13). Dit komt helder naar voren in het volgende citaat (r5): 

“Alertheid, dat, dat, de ervaring, omdat het een experiment is, dat de ervaring, op de werkplek, meegenomen 

wordt in de verdere ontwikkeling. Dat je er echt van uitgaat van ‘we zetten iets neer op grond van de theorie 

dat dit het beste is, we gaan iets uitproberen, maar we gaan ook voortdurend kijken hoe het gaat en we passen 

ons gedurende de rit aan op basis van de ervaringen’.” 

De huisarts geeft duidelijk aan dat ze het belangrijk vind dat ervaringen in de praktijk worden meegenomen in 

nieuwe procedures voor de samenwerking. 

Een manier waarop er kan worden gemonitord en geëvalueerd is door het bespreken van anonieme casussen om te 

evalueren wat goed ging en wat minder goed ging in de samenwerking (r4, r14). Hoewel het evalueren en monitoren 

van de samenwerking als belangrijk wordt gevonden door een groot aantal respondenten, wordt dit nog niet altijd 

gedaan. Dit heeft vooral te maken met de opstartfase van de buurtteams en het afstemmen van algemene richtlijnen 

(r3, r4, r14).  

De enquêteresultaten laten zien dat het nog niet voor iedereen duidelijk is of de dienstverlening van de samenwerking en 

het proces van samenwerking wordt geëvalueerd, respectievelijk 54% en 56% geeft aan niet te weten of er sprake is van 

evaluatie van de dienstverlening en het samenwerkingsproces. Daarnaast hangt het wel of niet evalueren en monitoren 

van het samenwerkingsproces en dienstverlening niet samen met de ervaren mate van succesvolle samenwerking. Uit de 

interviews komt echter wel naar voren dat het evalueren van de samenwerking en het samenwerkingsproces van belang 

is in de samenwerking. Dit wordt echter nog niet altijd gedaan, wat te maken heeft met de opstartfase van de 

buurtteams. 

  

Gedeelde visie  

Het hebben van een gedeelde visie op de samenwerking, kan de mate waarin een samenwerking succesvol verloopt 

bevorderen. Kaats & Opheij (2012) geven aan dat een gedeelde visie van belang is voor het ervaren van een 

succesvolle samenwerking. Het communiceren van de visie en elkaars belangen is hierbij belangrijk (Wildridge et al, 

2004).  

Door verschillende huisartsen wordt genoemd dat ze het gevoel hebben dat de buurtteammedewerkers ‘met andere 

ogen kijken’ (r1, r6, r7) naar de samenwerking. Door een huisarts werd het volgende gezegd na de eerste bijeenkomst 

met de buurtteammedewerkers van het buurtteam Jeugd en Gezin (r7):  

 “En toen viel al meteen op dat er een heel erg groot, een heel erg groot, dat is ook wel het belangrijkste punt 

wat ik wil melden, een heel erg groot verschil is, heel begrijpelijk overigens ook, het is geen kritiek, maar meer 

een zorg. Dat er een groot verschil is in de manier waarop we kijken naar samenwerken. “ 

In het citaat komt naar voren dat de huisarts het zorgwekkend vindt dat de buurtteammedewerkers en huisartsen op 

een verschillende manier kijken naar samenwerking. Deze verschillende manier of deze verschillende visie heeft 

voornamelijk betrekking op het  ‘niet óver, maar mét het gezin praten’-principe van buurtteammedewerkers (r7, r9, 

11). De factor ‘gedeelde visie’ lijkt grote overeenkomsten te hebben met de factor ‘afwezigheid beperkende regels, 

voorschriften en uitgangspunten’, die eerder in dit hoofdstuk is besproken. Er worden twee verschillende 
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uitgangspunten door huisartsen en buurtteammedewerkers benoemd, waaruit verschillende visies op de 

samenwerking naar voren komen. Dit is het uitgangspunt van het buurtteam om zoveel mogelijk mét, in plaats van 

over een gezin te praten. Het tweede uitgangspunt is het zoveel mogelijk in eigen kracht stellen van het gezin. Hoewel 

huisartsen beide uitgangspunten tot op zekere hoogte onderschrijven (r5, r7), maken de meeste huisartsen zich 

zorgen of een cliënt wel voldoende eigen kracht heeft (r2, r3, r4, r7, r8). Een huisarts vertelt: 

“En buurtteam Jeugd wil dat niet. Die zeggen van: de mensen moeten zélf aan de huisartsen vertellen dat ze bij 

ons in zorg zijn. In verband met de privacy van iemands’ kind en dat is in een wijk als deze geen werkzame 

handelswijze. Ehm. Omdat mensen niet de neiging hebben om dat te gaan vertellen. Niet zozeer uit onwil, maar 

omdat ze niet zien dat het in hun voordeel kan zijn om bezorgdheid te delen, zorgen te delen.” 

Uit bovenstaand citaat komt naar voren dat een huisarts aangeeft dat een patiënt niet altijd inziet dat het nuttig is om 

informatie over zijn of haar sociale omstandigheden en de betrokkenheid van een buurtteam te delen met een 

huisarts. 

De resultaten van de enquête laten zien dat 42% aangeeft dat er sprake is van een gedeelde visie, 45% is neutraal en 

13% geeft aan dat er geen sprake is van een gedeelde visie op de samenwerking. Het hebben van een gedeelde visie en 

het succesvol samenwerken, lijkt met elkaar samen te hangen. Uit de interviewresultaten komt naar voren dat er door de 

respondenten gezocht wordt naar een gedeelde visie en dat dit als belangrijk wordt beschouwd voor de samenwerking. 

De visies botsen soms echter op de uitgangspunten om ‘niet over, maar mét een gezin te praten’ en het zoveel mogelijk in 

de ‘eigen kracht’ stellen van gezinnen.  

 

Uniek doel 

Deze factor heeft betrekking op de aanwezigheid van een gedeelde overtuiging dat de samenwerking een uniek doel 

heeft. Dit wordt ook wel het urgentiebesef genoemd (Foster-Fishmann, 2004; Mattessich et al, 2001; Johnson et al, 

2003; Dozy, 2011; Van Delden, 2009). Onder het urgentiebesef wordt de noodzaak bedoeld die partners ervaren om 

samen te werken. Deze noodzaak kan bestaan uit de aanwezigheid van een maatschappelijk probleem, die mensen 

het gevoel geeft dat er samen moet worden gewerkt om een probleem aan te pakken (Van Delden, 2009; Dozy, 2011).  

Door verschillende huisartsen en buurtteammedewerkers worden de veranderingen in de jeugdzorg en de komst van 

het buurtteam Jeugd en Gezin als een kans gezien om de zorg voor jeugd te verbeteren (r1, r4, r7, r9, r12). Een 

huisarts geeft het volgende aan over de buurtteams en de samenwerking met de buurtteams (r7): 

“Ehm… Nou weetje, wat ik al zei over Jeugd, ik denk dat het echt een ondergesneeuwd… een ondergesneeuwde 

groep is op dit moment. Dat is zorgwekkend, omdat ik denk dat we daar echt heel veel meer, dat we daar echt 

betere kwaliteit kunnen leveren. Juist dit is een kans om het opnieuw vorm te geven.” 

Uit het citaat komt naar voren dat er bij de huisarts het gevoel bestaat dat er sprake is van een maatschappelijk 

probleem; de jeugd(zorg) is ondergesneeuwd. Door de komst van het buurtteam Jeugd en Gezin en door samen te 

werken met het buurtteam, kan er betere kwaliteit worden geleverd.  

Een buurtteammedewerker benoemt dat er sprake is van een hoog urgentiebesef onder de huisartsen in haar buurt 

(r12): 

 “Ja, de huisartsen zijn er heel duidelijk in dat ze echt die samenwerking willen. Dat ze dat echt belangrijk 

vinden omdat ze bang zijn dat gezinnen ergens er tussenglippen omdat niet de juiste hulp komt. Ehm dat je ziet 

dat wij ze meteen zijn gaan opzoeken toen we begonnen.” 

Uit bovenstaand citaat komt heel helder naar voren dat de huisartsen in de buurt van de buurtteammedewerker een 

hoog urgentiebesef hebben. Dit komt duidelijk naar voren in het gedeelte ‘omdat ze bang zijn dat gezinnen ergens er 

tussenglippen omdat niet de juiste hulp komt’. Dit besef van de huisartsen in haar buurt, heeft een effect op het 
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urgentiebesef van de buurtteammedewerkers. Dit komt naar voren doordat ze aangeeft ‘ehm, dat je ziet dat wij ze 

meteen zijn gaan opzoeken toen we begonnen’ (r12). 

Van de 35 respondenten die de enquête hebben ingevuld, geeft 65% aan dat er door samenwerking doelen kunnen 

worden bereikt, die anders niet zouden kunnen worden gerealiseerd.  9% zegt dat dit niet het geval is. De overige 26% 

geeft aan neutraal te zijn. De mate waarin iemand het eens is met de stelling hangt niet samen met de mate waarin de 

samenwerking als succesvol wordt ervaren. De interviewresultaten laten zien dat verschillende respondenten aangeven 

dat met de veranderingen in de jeugdzorg en onderlinge samenwerking de jeugdzorg kan worden verbeterd.  

 

 6.2.5 Hulpbronnen 

Voldoende tijd 

Door Jones (2008) wordt aangegeven dat het hebben van voldoende hulpbronnen voor samenwerking invloed heeft 

op de mate waarin de samenwerking tussen professionals succesvol verloopt. Er zijn verschillende hulpbronnen voor 

samenwerking te onderscheiden, zoals tijd, geld en menselijke hulpbronnen (Mattessich et al, 2001). Een belangrijke 

hulpbron is het bezit van tijd; door tijd te investeren in de samenwerking, kan deze beter worden ontwikkeld 

(Mattessich et al, 2001).  

De factor tijd komt in de gesprekken naar voren als een hulpbron waar vooral huisartsen door een hoge werkdruk 

vaak gebrek aan hebben (r1, r2, r3,). De werkdruk van de huisartsen zal met de toekomstige decentralisaties nog 

groter zijn (r1, r4). Het hebben van beperkte tijd wordt gezien als kenmerkend voor het beroep van een huisarts (r1, 

r2, r4, r5, r6, r12). Een huisarts uit Zuilen vertelt (r4): 

“Zorg, huisartsenzorg, is gewoon niet van 8 tot 5, je hebt ook dingen die, dingen die niet in die tijd te plannen 

zijn. Als je dat wil, van 8 tot 5 werken, dan moet je geen huisarts worden…”  

Tegelijkertijd hoeft het gebrek aan tijd niet beperkend te zijn voor de samenwerking (r2, r4): 

“…tijd is altijd te maken. Ehm. Maar op dit moment gaat dat, gaat dat, in huisartsen gaat het nog wel ten koste 

van vrije tijd, van eigen tijd.” 

Hoewel de samenwerking tijd kost die er misschien niet altijd is, geven verschillende buurtteammedewerkers aan dat 

de samenwerking met huisartsen via het consult uiteindelijk echter tijd oplevert voor huisartsen (r10, r11, r12, ). Een 

buurtteammedewerker zegt hierover het volgende (r10): 

“Je doet die contacten gewoon op spreekuur, je maakt gewoon een afspraak op spreekuur. En dan hebben we 

het daarover. En dan hebben we die huisarts allang geholpen, want dat is die patiënt zeker 10 keer minder op 

het spreekuur geweest.” 

Het uitgangspunt om niet óver, maar met de cliënt te praten, lijkt gunstig voor de tijdsinvestering van de huisarts. De 

huisarts hoeft geen aparte tijd uit te trekken voor het overleggen of communiceren met een buurtteammedewerker, 

maar kan dit in een consult doen met het gezin erbij. 

Van de 31 respondenten die de stelling hebben beantwoord in hoeverre ze over voldoende tijd beschikken voor 

succesvolle samenwerking, geeft 36% aan niet voldoende tijd te hebben, 36% is neutraal en de overige 28% geeft aan 

wel over voldoende tijd te beschikken voor de samenwerking.. De mate waarin er sprake is van voldoende tijd, hangt niet 

samen met de mate waarin de samenwerking als succesvol wordt ervaren. Uit de interviews komt naar voren dat hoewel  

misschien geen tijd is, deze wel is te maken. Het investeren van tijd in de samenwerking, kan uiteindelijk wel weer tijd 

opleveren.  

 

Voldoende financiën 

Een andere belangrijke hulpbron voor samenwerking is het hebben van voldoende financiële middelen om samen te 

werken (Jones, 2008; Mattessich et al, 2001).  

Door enkele respondenten wordt dit ter sprake gebracht (r1, r2). Een huisarts geeft aan (r2): 
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“Is er voldoende financiering voor de samenwerking, ik denk dat dat een betere omschrijving is. Op zich hebben 

we wel genoeg geld, hè, maar niet voor de samenwerking.” 

De respondenten die hebben aangegeven dat er niet voldoende financiering is voor de samenwerking, gaan vooral in 

op het feit dat overleg buiten de consulten om niet worden vergoed (r1). Mogelijk zijn deze huisartsen nog niet 

voldoende op de hoogte over het uitgangspunt van het buurtteam om niet óver, maar met de cliënt te praten in een 

consult.  

Van de respondenten uit de enquête geeft 46% aan niet voldoende financiën hebben voor de samenwerking, 42% is 

neutraal en de overige 12% geeft aan dat er wel voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor samenwerking. De 

resultaten van de analyse van de enquête laten zien dat er geen verband bestaat tussen het hebben van voldoende 

financiën voor de samenwerking en de mate waarin de samenwerking succesvol verloopt. Uit de interviews komt dat de 

mate van (on)voldoende financiën weinig ter sprake. Door slechts twee huisartsen wordt expliciet benoemd dat er sprake 

is van een tekort aan geld voor de samenwerking, waarbij het vooral betrekking heeft op financiële middelen voor 

onderling overleg. 
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7. CONCLUSIE & DISCUSSIE 
 

7.1 Terugblik op het onderzoek 

Per 1 januari 2015 worden alle taken van de jeugdzorg overgedragen van het Rijk en provincie naar gemeenten, dit 

wordt ook wel de decentralisatie van de jeugdzorg genoemd. Vanaf dan wordt de gemeente geheel verantwoordelijk 

voor alle jeugdhulp. In haar opgestelde beleid voor de transitie en transformatie van de Jeugdzorg schrijft de 

gemeente Utrecht een centrale rol toe aan de buurtteams Jeugd en Gezin, die sociale basiszorg dienen te leveren. Voor 

het versterken van lichte en preventieve zorg geeft de gemeente Utrecht aan dat het belangrijk is dat de buurtteams 

samenwerken met huisartsen, die ook basiszorg verlenen en vaak een eerste aanspreekpunt voor een gezin vormen. 

Samenwerking in de publieke dienstverlening verloopt echter niet altijd vlekkeloos en komt vaak niet vanzelf tot 

stand. Daarom is in dit onderzoek onderzocht in hoeverre de samenwerking succesvol verloopt en op welke manier 

de samenwerking eventueel verbeterd zou kunnen worden. De vraag die hierbij centraal stond is de volgende: 

Wat zijn belangrijke factoren die samenhangen met succesvolle interorganisationele samenwerking tussen 

huisartsen en buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin in de Utrechtse jeugdzorg en op welke manier zou de 

samenwerking eventueel verbeterd kunnen worden? 

Uit een literatuuronderzoek naar belangrijke factoren voor succesvolle samenwerking, zijn er 24 verschillende 

factoren onderscheiden. Op basis van het literatuuronderzoek, zijn enquêtes uitgezet onder huisartsen en 

buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin in Utrecht. Deze enquêtes hadden tot doel om te toetsen hoeverre de factoren 

samenhangen met de succesvolle samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin binnen 

de Utrechtse jeugdzorg. Vervolgens zijn er veertien interviews afgenomen, acht onder huisartsen en zes onder 

buurtteammedewerkers. Dit met als doel om een completer en rijker beeld te krijgen wat de mate van samenhang 

tussen de factoren betekent en welke andere belangrijke factoren voor succesvolle samenwerking een rol spelen. 

 

7.2 Antwoord op deelvragen 

Om de centrale vraag te beantwoorden, zijn er drie deelvragen geformuleerd. In deze paragraaf worden deze 

deelvragen vragen beantwoord en worden er conclusies uit getrokken.  

 

7.2.1 Deelvraag 1 

De eerste vraag heeft betrekking op het literatuuronderzoek. Hier is gezocht naar een antwoord op de vraag welke 

factoren op basis van wetenschappelijke literatuur kunnen worden onderscheiden voor een succesvolle 

interorganisationele samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers op het gebied van jeugdzorg. 

Centraal in dit literatuuronderzoek staat het onderzoek van Jones (2008) naar determinanten voor effectieve 

samenwerking tussen gezondheidsorganisaties. In het onderzoek van Jones (2008) is gebruik gemaakt van 

verschillende literatuuronderzoeken naar factoren voor succesvolle samenwerking, waardoor uiteindelijk 34 

categorieën zijn onderscheiden. In het huidige onderzoek zijn op basis van aanvullende wetenschappelijke literatuur 

de 34 factoren samengevoegd tot 24 factoren, die vervolgens zijn opgedeeld in vijf categorieën; proces en structuur, 

lidmaatschapskenmerken, communicatie, doel en hulpbronnen.  

 

7.2.2 Deelvraag 2 

De tweede deelvraag betreft de vraag in hoeverre er sprake is van samenhang tussen de 24 factoren en de mate van 

succesvolle interorganisationele samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers. Om deze vraag te 

beantwoorden zijn er enquêtes onder huisartsen en buurtteammedewerkers uitgezet. Met behulp van 

Pearsoncorrelaties, Spearmancorrelaties en Fisher’s exact toetsen is berekend in hoeverre er sprake is van 

samenhang tussen de verschillende factoren en succesvolle samenwerking. Uit deze toetsen kan worden 
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geconcludeerd dat er zes factoren significant en positief samenhangen met succesvolle samenwerking en één factor 

significant en negatief. De factoren die significant en positief samenhangen zijn duidelijke rollen en 

verantwoordelijkheden, vertrouwen, begrip van huisartsen voor het uitgangspunt van buurtteammedewerkers om altijd 

mét een gezin te willen overleggen, goede mogelijkheden voor communicatie, gelijksoortige cultuur en een gedeelde 

visie. De factor die significant en negatief samenhangt met succesvolle samenwerking is de aanwezigheid van 

beperkende uitgangspunten. Vanwege de kleine onderzoeksgroep (n=35) en de beperkte statistische toetsen, dienen 

deze bevindingen echter met terughoudendheid te worden geïnterpreteerd. Om meer inzicht te krijgen in de mate 

waarin de factoren van belang zijn en wat de samenhang betekent, zijn er interviews afgenomen. Hiermee komen we 

op de derde deelvraag. 

 

7.2.3 Deelvraag 3 

De derde deelvraag betreft de vraag wat de samenhang tussen de theoretisch onderscheiden factoren en succesvolle 

samenwerking betekent, welke factoren door huisartsen en buurtteammedewerkers als belangrijk worden genoemd 

voor succesvolle samenwerking en waarom deze factoren belangrijk zijn. Deze paragraaf geeft antwoord op de derde 

deelvraag, door de verschillende factoren afzonderlijk te bespreken. Op basis van de enquêtes en interviews kan het 

volgende worden geconcludeerd.  

 

I Proces en structuur van de samenwerking 

Het interdependentiebewustzijn onder de beide samenwerkende organisaties is hoog. Zowel huisartsen als 

buurtteammedewerkers erkennen dat ze de andere partij nodig hebben om toegang te krijgen tot bepaalde 

hulpbronnen. Beide partijen geven aan dat ze elkaar nodig hebben voor het verlenen van goede zorg, omdat 

problemen op lichamelijk en geestelijk vlak vaak een wisselwerking hebben met elkaar. Huisartsen hebben met de 

samenwerking toegang tot kennis over de sociaalmaatschappelijke achtergrond van gezinnen. Andersom hebben 

buurtteammedewerkers door huisartsen toegang tot kennis die zij bezitten over een gezin en het verleden van een 

gezin. Enkele huisartsen geven aan dat er volgens hen te weinig interdependentiebewustzijn is onder de 

buurtteammedewerkers, waardoor de huisartsen niet altijd op de hoogte worden gehouden of niet als serieuze 

partner worden gezien. Dit komt volgens de huisartsen de samenwerking niet ten goede. 

De omgeving van het samenwerkingsverband en het samenwerkingsverband zelf kent in veel gevallen weinig 

stabiliteit. De opstartfase van de buurtteams wordt door één vijfde van de respondenten als belemmerend ervaren 

voor de samenwerking met huisartsen. Buurtteammedewerkers zijn in sommige gevallen nog bezig met het 

opstarten in de wijk, waardoor er nog weinig sprake is geweest van contact. 

Voor een goede samenwerking tussen de huisartsen en buurtteammedewerkers, is het in veel gevallen van belang dat 

de rollen en verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijk zijn. Het afstemmen van rollen en 

verantwoordelijkheden gebeurt het liefst met het gezin erbij en verschilt per casus en cliënt. Door het afstemmen van 

de rollen en verantwoordelijkheden wordt voorkomen dat er werk voor niets wordt uitgevoerd en vindt er een 

effectievere samenwerking plaats. Daarbij geven sommige respondenten aan dat ze graag zouden zien dat de rollen 

en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een plan of protocol, zodat duidelijk is wie wanneer aan zet is. 

Hierbij wordt enkele malen gerefereerd aan het spoorboekje, dat op dit moment door de gemeente Utrecht wordt 

ontwikkeld. 

Van de respondenten geeft het overgrote deel aan dat er van hun verwacht wordt dat samenwerking tussen de 

huisartsen en buurtteammedewerkers plaats moet vinden. Deze verwachting wordt echter niet als druk of dwang 

ervaren; in de interviews wordt herhaaldelijk aangegeven dat er sprake is van een vrijwillig aangegane 

samenwerking.  
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Een groot deel, tweederde van de respondenten, ervaart dat bepaalde uitgangspunten de samenwerking 

beperken. De mate waarin er beperkende uitgangspunten worden ervaren, hangt samen met de mate waarin de 

samenwerking als succesvol wordt ervaren. Uit de interviews komt naar voren dat het ervaren van beperkende 

uitgangspunten vooral betrekking heeft op het uitgangspunt van het buurtteam om ‘niet óver, maar mét cliënten’ te 

praten. Hoewel dit uitgangspunt door veel huisartsen wordt onderschreven, hebben verschillende huisartsen de 

wens om zo nu en dan over een gezin te praten. Redenen die hiervoor worden genoemd zijn het overleggen over een 

aanpak voor complexe problematiek en het kunnen overleggen over de (on)veiligheid van een gezinssituatie.   

De factor goede coördinatie komt niet naar voren als belangrijke factor voor de samenwerking. Tweederde van de 

respondenten geeft aan dat de samenwerking wordt gecoördineerd. Door wie de samenwerking wordt 

gecoördineerd verschilt per samenwerkingsverband en is niet altijd duidelijk. De geografische afstand tussen de 

buurtteammedewerkers en huisartsen wordt over het algemeen niet als bevorderend of beperkend ervaren voor de 

onderlinge samenwerking. Slechts een enkele buurtteammedewerker geeft aan dat de afstand tussen haar en 

huisartsenpraktijken als belemmerend wordt ervaren voor de onderlinge samenwerking. Twee andere huisartsen 

geven aan dat ze het werken in elkaars nabijheid prettig vinden, maar dat dit niet bepalend is voor de mate waarin de 

samenwerking succesvol verloopt. Wanneer de professionals in elkaars nabijheid werken, wordt dit verschillend 

ervaren. Zo hoeft werken in elkaars nabijheid niet per se te betekenen dat mensen elkaar ontmoeten en de nabijheid 

is soms vooral in het voordeel van de cliënt. 

Kortom, op basis van het proces en structuur van de samenwerking kunnen we concluderen dat voornamelijk het 

afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden, stabiliteit en beperkende uitgangspunten belangrijke factoren zijn die 

een grote rol spelen bij de mate waarin de samenwerking als succesvol wordt ervaren. De samenwerking kan worden 

bevorderd door het goed afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden per casus en per cliënt. Door de opstartfase is 

in sommige gevallen de samenwerking nog niet tot stand gekomen en uitgangspunten als het ‘niet over, maar mét de 

cliënt’-praten wordt door verschillende huisartsen als beperkend ervaren voor de onderlinge samenwerking. 

 

II Lidmaatschapskenmerken 

Het hebben van vertrouwen hangt in veel gevallen samen met de mate waarin de samenwerking succesvol verloopt. 

Het verband lijkt twee richtingen op te gaan: samenwerking vergroot het wederzijds vertrouwen en door vertrouwen 

wordt de onderlinge samenwerking bevorderd. Het leren kennen van elkaar, een belangrijk aspect voor het 

opbouwen van vertrouwen, wordt door veel respondenten als belangrijk gezien. Door elkaar te kennen, kunnen de 

samenwerkende partners elkaar sneller vinden, wat betekent dat ze sneller aan elkaar denken en elkaar 

gemakkelijker benaderen. Verder blijkt dat het leren kennen en vertrouwen van elkaar tijd en energie kost. Het leren 

kennen van elkaar kan op verschillende manieren; tijdens anonieme casusbesprekingen of informele lunches.  

Meer dan de helft van de geïnterviewde respondenten heeft aangegeven begrip en respect te hebben voor de 

samenwerkende partij. Zo bestaat er vanuit verschillende huisartsen begrip dat buurtteammedewerkers niet alle 

informatie willen delen en altijd met gezinnen erbij willen praten, wat samen lijkt te hangen met de mate waarin de 

samenwerking succesvol verloopt. Daarnaast bestaat er onder sommige buurtteammedewerkers begrip voor de 

wens van de huisartsen dat ze graag op de hoogte willen worden gehouden en dat ze soms óver een gezin willen 

praten.  

Mogelijke stereotypen of vooroordelen die onderling kunnen bestaan tussen huisartsen en 

buurtteammedewerkers komen slechts summier naar voren. Door slechts een enkele huisarts wordt een stereotype 

beeld van een buurtteammedewerker uitgesproken. Een huisarts en een buurtteammedewerker benadrukken wel 

dat het voor een goede samenwerking belangrijk is dat er goede wederzijdse beeldvorming bestaat van huisartsen 

over buurtteammedewerkers en van buurtteammedewerkers over huisartsen. 
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Het gebruik maken van soortgelijke woorden om een situatie te beschrijven, lijkt samen te hangen met de mate 

waarin de samenwerking als succesvol wordt ervaren. Een buurtteammedewerker geeft aan dat in het begin van de 

samenwerking belangrijk was dat de beide professionals elkaars taal leerden spreken, waardoor er meer sprake was 

van een gelijksoortige cultuur. Het leren spreken van elkaars taal kan gezien worden als een onderdeel voor het 

leren kennen van elkaar.   

Het overgrote deel van de respondenten voelt zich verantwoordelijk voor een goede onderlinge samenwerking. Dit 

komt het duidelijkst naar voren bij de huisartsen. Zij geven in veel gevallen aan een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel te hebben voor hun patiënten en geven daarnaast aan dat samenwerking pas goed tot 

stand komt als beide partijen in de samenwerking investeren. 

Door veel huisartsen en buurtteammedewerkers wordt erkend dat er sprake is van een pilot- en experimenteerfase 

waarin de samenwerking zich nu bevindt. Het is hierbij belangrijk dat er wordt geleerd van ervaringen en dat 

vervolgens daarop het beleid en handelswijze wordt aangepast, vooral in de opstartfase. Eén huisarts heeft hierbij 

haar zorgen en vraagt zich af of  professionals wel innoverend kunnen blijven denken als de toekomstige werkdruk 

zal toenemen. 

Meer dan eendere van de huisartsen en buurtteammedewerkers is niet bereid om zijn of haar diagnose van een gezin 

in heroverweging te nemen als een patiënt daar om vraagt. Dat het sluiten van compromissen of het zoeken van 

toenadering tot elkaar soms wel bevorderend kan zijn voor een goede interorganisationele samenwerking, wordt 

door enkele huisartsen en buurtteammedewerkers aangeven.   

Een groot deel van de respondenten heeft aangegeven deel te hebben genomen aan een gezamenlijke training en 

aan teambuildingsactiviteiten. Uit de resultaten van de interviews en enquêtes lijkt dit echter niet van groot belang 

voor een succesvolle samenwerking. 

Op basis van de verzamelde gegevens van lidmaatschapskenmerken, kan worden geconcludeerd dat het leren kennen 

van elkaar door zowel huisartsen als buurtteammedewerkers als belangrijk wordt ervaren, omdat er op die manier 

vertrouwen kan worden opgebouwd. Door elkaar te kennen, kunnen partners elkaar sneller vinden, doordat ze eerder 

aan elkaar denken en elkaar makkelijker kunnen benaderen. Onderdeel van het leren kennen van elkaar is het leren 

spreken van elkaars taal en leren kennen van elkaars cultuur. Een huisarts geeft aan dat wanneer partners elkaar niet 

goed genoeg kennen, stereotype en verkeerde beelden kunnen ontstaan, wat de samenwerking zou kunnen belemmeren. 

Het hebben van begrip vanuit de huisartsen voor het uitgangspunt van het buurtteam om niet óver, maar met een cliënt 

te praten, hangt samen met succesvolle samenwerking. Verder kan worden geconcludeerd dat het voor een belangrijke 

samenwerking belangrijk is dat ervaringen worden geëvalueerd. Hier is echter niet altijd de tijd voor en de grote 

werkdruk zou het innoverend vermogen van professionals kunnen beperken.  

 

III Communicatie 

We kunnen concluderen dat zowel huisartsen als buurtteammedewerkers graag open willen communiceren met 

elkaar. Huisartsen willen vooral geïnformeerd worden over de betrokkenheid van een buurtteam bij een gezin. 

Hierbij gaat het zowel om een terugkoppeling van een doorverwijzing van een gezin naar een buurtteam, als het op 

de hoogte stellen dat een buurtteam betrokken is bij een gezin. Buurtteammedewerkers willen het liefst door middel 

van een warme overdracht open communiceren, wat inhoudt dat er altijd mét het gezin erbij wordt gecommuniceerd.  

Beide partners geven aan frequent met elkaar te willen communiceren. Frequent met elkaar communiceren bouwt 

volgens hen vertrouwen op en leidt tot een efficiëntere samenwerking. Het frequent met elkaar communiceren is 

vooral aan het begin van de samenwerking van belang voor het opbouwen van vertrouwen.  

Daarnaast wordt er waarde gehecht aan het informeel communiceren met elkaar. Door verschillende respondenten 

wordt aangegeven dat beide partijen elkaar beter kunnen leren kennen door informele communicatie.  
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De mate waarin er goede mogelijkheden zijn voor communicatie, hangt samen met de mate waarin de 

samenwerking als succesvol wordt ervaren. Het goed per mail of per telefoon kunnen bereiken van de ander, wordt 

als prettig ervaren en kan bijdragen aan een goede samenwerking. Door verschillende huisartsen wordt echter 

aangegeven dat er geen sprake is van een beveiligde communicatie via ICT, wat als zorgelijk wordt ervaren. 

Op het gebied van onderlinge communicatie kan worden geconcludeerd dat het hebben van goede mogelijkheden om 

met elkaar te communiceren en het frequent en informeel communiceren kunnen bijdragen aan het leren kennen van 

elkaar en het opbouwen van onderling vertrouwen. Over de mate en manier waarop er open dient te worden 

gecommuniceerd, verschillen de visies. Huisartsen geven aan het liefst een terugkoppeling willen ontvangen wanneer een 

gezin is doorverwezen of op de hoogte te worden gesteld wanneer een buurtteam bij een gezin betrokken is. 

Buurtteammedewerkers zien dit vooral als taak van het gezin zelf en willen alleen open communiceren met het gezin 

erbij. 

 

IV Doel samenwerking 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er sprake is van opgestelde doelen. Hiervan geeft de ene helft 

dat de doelen haalbaar zijn, de andere helft geeft aan neutraal te staan tegenover de stelling dat de doelen haalbaar 

zijn. Het hebben van opgestelde doelen lijkt niet samen te hangen met de mate waarin de samenwerking succesvol 

verloopt. 

Net als het hebben van doelen, zegt meer dan de helft van de respondenten dat er sprake is van een actieplan, waar 

taken voor de samenwerking zijn vastgelegd. Verschillende huisartsen en buurtteammedewerkers geven aan het 

belangrijk te vinden dat er een plan of protocol is voor de samenwerking, zodat duidelijk is weergegeven hoe beide 

partijen elkaar kunnen bereiken. Deze is echter nog niet altijd aanwezig. 

Zoals bij lidmaatschapskenmerken al is aangegeven, wordt door verschillende huisartsen en buurtteammedewerkers 

aangegeven dat het belangrijk is dat de samenwerking wordt geëvalueerd, zodat kan worden geleerd van ervaringen 

en de samenwerking kan worden verbeterd. Voor een groot deel van de respondenten is het echter onduidelijk of er 

sprake is van evaluatie van het samenwerkingsproces of van de dienstverlening van de samenwerking. Daarnaast 

geven huisartsen en buurtteammedewerkers aan dat er nog niet altijd sprake van evaluatie, wat te maken heeft met 

de opstartfase van de buurtteams.  

Het hebben van een gedeelde visie is belangrijk voor een succesvolle samenwerking. De visies van beide partijen op 

de samenwerking komen echter nog niet altijd met elkaar overeen. Dit heeft vooral te maken met botsende 

uitgangspunten, zoals ‘het niet óver, maar mét’-cliënten praten principe en het zoveel mogelijk in de eigen kracht 

stellen van de cliënten. Sommige huisartsen geven aan soms graag over een cliënt te praten om onderlinge taken 

goed af te stemmen. Daarnaast wordt door sommige huisartsen aangegeven dat er twijfels bestaan of elke cliënt 

beschikt over voldoende eigen kracht om zelf aan te geven wat zijn of haar problemen zijn. 

Dat de samenwerking kan bijdragen aan een uniek doel, wordt door sommige huisartsen en buurtteammedewerkers 

duidelijk aangegeven. Ruim tweederde van de respondenten geeft aan dat er door de samenwerking doelen kunnen 

worden bereikt, die anders niet zouden kunnen worden bereikt. De door de decentralisatie ontstane nieuwe 

samenwerking wordt als mogelijkheid gezien om de kwaliteit van jeugdzorg te verbeteren.  

Er kan worden geconcludeerd dat vanuit sommige huisartsen en buurtteammedewerkers de wens bestaat dat er een 

plan of protocol wordt vastgelegd voor het afstemmen van de taken van beide partijen. Belangrijk is dat de 

samenwerking wordt geëvalueerd en dat er daarnaast een gedeelde visie bestaat over de samenwerking. De visies van 

beide partijen botsen soms op twee uitgangspunten van het buurtteam om niet óver, maar met het gezin te praten en om 

het gezin zoveel mogelijk in de eigen kracht te stellen.  

V Hulpbronnen 
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Door ongeveer een derde van de respondenten wordt aangegeven dat er onvoldoende tijd beschikbaar is om goed te 

kunnen samenwerken. Het hebben van weinig tijd voor samenwerking wordt vaak aangegeven als onderdeel van het 

uitoefenen van het beroep van huisarts. Het investeren van tijd in de samenwerking, kan echter wel bijdragen aan 

tijdswinst, doordat er beter tussen huisartsen en buurtteammedewerkers wordt afgestemd. 

Daarnaast wordt er door bijna de helft van de respondenten aangegeven dat er onvoldoende financiële middelen 

beschikbaar zijn voor een goede samenwerking. Dit lijkt echter niet samen te hangen met de mate waarin de 

samenwerking succesvol verloopt. Het gebrek aan financiën lijkt vooral betrekking te hebben op het ontbreken van 

een financiële vergoeding voor onderling overleg tussen huisartsen en buurtteammedewerkers. 

Hoewel respectievelijk een derde en de helft van de respondenten aangeeft onvoldoende tijd en financiën te hebben voor 

de samenwerking, hangt dit niet samen met de mate waarin de samenwerking succesvol verloopt. Het hebben van 

onvoldoende tijd lijkt vooral afkomstig van huisartsen, die aangeven dat tijdgebrek inherent is aan het zijn van een 

huisarts. Het investeren in samenwerking kan uiteindelijk tot tijdswinst leiden door een betere afstemming tussen 

huisartsen en buurtteammedewerkers. Het gebrek aan financiën heeft vooral betrekking op het gebrek aan financiële 

vergoeding van de huisartsen voor overleg.  

 

7.3  Discussie 

7.3.1 Interpretatie resultaten 

In dit onderzoek is onderzocht of een groot aantal factoren die uit verschillende literatuur naar voren komen als 

zijnde van belang voor succesvolle samenwerking, ook een rol spelen bij de interorganisationele samenwerking 

tussen huisartsen en buurtteammedewerkers.  

Een aantal conclusies in dit onderzoek bevestigen verwachtingen die op basis van literatuuronderzoek zijn opgesteld. 

Zo is in overeenstemming met Dozy (2011), Van Delden (2009) en Cameron et al (2012) het verduidelijken van rollen 

en verantwoordelijkheden van belang voor het bereiken van succesvolle samenwerking. Daarnaast blijkt in lijn met 

Dozy (2011) en Provan & Milward (1995) dat een instabiele omgeving een negatief effect kan hebben op (het tot 

stand komen) van samenwerking. Zo geldt in sommige gevallen dat de opstartfase van het buurtteam een reden is dat 

er nog geen sprake is van contact tussen huisartsen en buurtteammedewerkers. Hoewel de factor beperkende 

voorschriften in dit onderzoek een grote rol speelt, is deze factor in voorgaand onderzoek weinig benoemd (Johnson, 

2003). Mogelijk wordt deze factor in de literatuur vaak geschaard onder het hebben van een gedeelde visie waar 

Kaats & Opheij (2012) en Wildridge et al (2004) over spreken. Het hebben van een gedeelde visie lijkt in 

overeenstemming met Kaats & Opheij (2012) belangrijk voor een goede samenwerking. Verder blijkt in 

overeenstemming met een groot aantal eerder verschenen onderzoeken dat menselijk en interpersoonlijk contact en 

het elkaar leren kennen voor het opbouwen van vertrouwen en samenwerking belangrijk is in de samenwerking 

tussen huisartsen en buurtteammedewerkers (Bailey & Koney, 2000; Mattessich et al, 2001; Van Delden, 2009). In 

overeenstemming met Cameron et al (2012), Sloper (2004) en Mattessich et al (2001) kan het begrip van huisartsen 

voor het uitgangspunt van het buurtteam om zoveel mogelijk mét een gezin te praten, bijdragen aan succesvolle 

samenwerking. Het informeel en frequent communiceren kan in overeenstemming met wat  Mattessich et al (2001), 

Van Delden (2009) en McGuire (2006) aangaven, bijdragen aan het elkaar leren kennen en het creëren van een 

persoonlijke band. Het open communiceren waarover Kaats & Opheij  (2012) spreken, zoals het vaak overleggen 

tussen de organisaties, het elkaar op de hoogte houden van nuttige informatie wordt door de respondenten 

bevestigd. Ook het verantwoordelijk voelen, het hebben van een lerende houding (Foster-Fishmann et al, 2001) en 

het evalueren van de samenwerking (Sloper, 2004; Bronstein, 2002) zijn factoren die als belangrijk worden ervaren 

door de huisartsen en buurtteammedewerkers. 

Naast conclusies die overeenkomen met verwachtingen, zijn er ook factoren die naar voren komen als minder van 

belang zijnde voor een succesvolle samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers, zoals bijvoorbeeld 
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het werken in elkaars nabijheid (Cameron et al, 2012; Sloper, 2004), het hebben van een partij die een coördinerende 

rol vervult, zoals was aangegeven door Terpstra (2001), Bardach (1998) en Van Delden (2009), het sluiten van 

compromissen (Mattessich et al, 2001) en het krijgen van gezamenlijke training en teambuilding (Cameron et al, 

2012). Daarnaast komt het hebben van duidelijke doelen en haalbare doelen niet naar voren als belangrijke factoren 

voor de samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers, zoals Mattessich et al (2001) en Sloper (2004) 

hebben aangegeven. Ten slotte blijkt in tegenstelling tot wat Mattessich et al (2001) en Jones aangaven (2008), het 

hebben van voldoende tijd en financiën geen belangrijke rol te spelen in de mate waarin de samenwerking verloopt. 

7.3.2 Sterke en zwakke punten onderzoek 

Deze paragraaf gaat in op de sterke en minder sterke punten van het huidige onderzoek. Een eerste punt van 

aandacht is het beperkt aantal respondenten in het kwantitatieve gedeelte in het onderzoek. In het onderzoek zijn 

109 mensen benaderd voor een enquête. Van de benaderde respondenten hebben 46 mensen de enquête ingevuld. 

Hiervan zijn slechts 35 mensen meegenomen in de data-analyse, wat neerkomt op 32% van de onderzoekspopulatie. 

Opvallend is dat de wijk Leidsche Rijn ondervertegenwoordigd is in de dataverzameling. De resultaten van dit 

onderzoek zijn dus niet te generaliseren naar deze buurt. Hoewel er sprake is van een klein aantal respondenten in 

het onderzoek, is er toch voor gekozen om een enquête uit te zetten en vervolgens interviews af te nemen. Hiermee 

komen we op een kracht van dit onderzoek; het gebruik van gemixte dataverzamelingsmethoden. De zwakten van de 

ene methode, zijn zo veel mogelijk aangevuld met sterke punten van de andere methode. Door gebruik te maken van 

zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve dataverzamelingsmethode, is er een completer beeld ontstaan over hoe 

de samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin op dit moment verloopt. 

Het tweede punt, wat sterk samenhangt met het eerste punt, is dat er in dit onderzoek slechts een beperkt aantal 

betrouwbare statistische toetsen zijn uitgevoerd. Vanwege het aantal beperkte casussen en het groot aantal 

variabelen is het niet mogelijk om op een kwantitatieve manier causale relaties te toetsen tussen de mate van 

succesvolle samenwerking en factoren die deze samenwerking beïnvloeden. Dit biedt mogelijkheden voor 

vervolgonderzoek, waarop in de volgende paragraaf verder wordt ingegaan.  

Een derde punt van aandacht is dat de samenwerking zich nog in een vroeg stadium bevindt. Hoewel twee van de zes 

buurtteams al twee jaar bestaan, zijn de overige vier buurtteams eind vorig jaar of pas begin dit jaar gestart. Factoren 

en omstandigheden die gedurende de dataverzameling van het onderzoek naar voren zijn gekomen als van belang 

voor een goede samenwerking, kunnen ten tijde van de publicatie van dit onderzoek al worden gezien als minder 

belangrijk. De resultaten uit dit onderzoek kunnen echter wel gebruikt worden als kennis voor de toekomstige 

uitbreiding van de buurtteams over de gehele stad Utrecht.  

 

7.3.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Met dit onderzoek zijn een groot aantal factoren onderzocht en naar voren gebracht die een rol spelen in de mate 

waarin de samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers in de Utrechtse Jeugdzorg als succesvol 

wordt ervaren.  

In een volgend onderzoek kan er dieper en uitgebreider aandacht worden besteed aan de factoren die in dit 

onderzoek naar voren zijn gekomen als van belang voor ervaren succesvolle samenwerking. Door de geplande 

uitbreiding van 6 naar 20 buurtteams Jeugd en Gezin per januari 2015, zou er een grotere onderzoekspopulatie 

benaderd kunnen worden, waardoor mogelijkheden worden gecreëerd voor een meer betrouwbare kwantitatieve 

dataverzameling en data-analyse, zoals een enkelvoudige of meervoudige regressieanalyse. Hiermee kunnen 

oorzakelijke verbanden tussen de verschillende onderscheiden factoren en succesvolle samenwerking verder 

worden onderzocht en getoetst. Ten tijde van een volgend onderzoek zal er waarschijnlijk ook meer praktijkervaring 
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zijn opgedaan, waardoor een duidelijker beeld kan worden geschetst wat goed en wat minder goed gaat in de 

samenwerking. 

Daarnaast zou er in een volgend onderzoek dieper kunnen worden ingegaan op andere samenwerkingsrelaties die 

buurtteammedewerkers hebben. Naast huisartsen dienen buurtteammedewerkers namelijk ook samen te werken 

met jeugdartsen, hulpverleners uit het SAVE-team en met mensen binnen de pijler ‘gewoon opvoeden’, zoals 

schooldirecteuren en leraren. Mogelijk zou een vergelijkbaar onderzoek kunnen worden uitgevoerd bij die 

doelgroepen.   
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8. BELEIDSAANBEVELINGEN 

 

8.1 Inleiding 

In de inleiding van dit onderzoek is aangegeven dat dit onderzoek tot doel heeft om een bijdrage te leveren aan het zo 

nodig en zo mogelijk verbeteren van de samenwerking tussen de huisartsen en buurtteammedewerkers binnen de 

Utrechtse Zorg voor Jeugd. In dit hoofdstuk wordt hieraan tegemoet gekomen door het formuleren van 

beleidsaanbevelingen. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de vierde deelvraag; de vraag op welke manier de 

mate van succesvolle samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers binnen de Utrechtse Zorg voor 

Jeugd kan worden vergroot.  

In de inleiding is aangegeven dat met de decentralisatie van de Jeugdzorg er niet alleen sprake is van een transitie, 

maar ook van een transformatie, wat betekent dat er naast regel- en wetgeving ook inhoudelijk veel verandert in de 

jeugdzorg. Op dit moment bestaat er binnen de Gemeente Utrecht een bestuurlijk platform Samenwerking basiszorg 

Jeugd. Dit platform buigt zich over de manier waarop de samenwerking tussen de sociale en de medische basiszorg 

het beste kan worden vormgegeven. Dit platform bestaat uit afgevaardigden van de Utrechtse Huisartsen Vereniging 

(UHV), jeugdartsen, buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin en beleidsadviseurs van de Gemeente Utrecht. De 

beleidsaanbevelingen in dit hoofdstuk zijn gericht aan het platform Samenwerking basiszorg Jeugd.  

  

8.2 Probleemanalyse 

Beleidsadviezen worden vaak geschreven omdat er een probleem wordt gesignaleerd of dat er op korte of langere 

termijn een probleem zal ontstaan. Met de adviezen wordt ingegaan op mogelijke oplossingen voor (toekomstige) 

problemen (Jans, 2001). Dat de interorganisationele samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers 

niet altijd soepel loopt, kan worden gezien als een (toekomstig) probleem. Een succesvolle samenwerking tussen 

huisartsen en buurtteammedewerkers in de jeugdzorg is namelijk van groot belang voor het leveren van een lichte en 

preventieve basiszorg, zodat gezinnen en jongeren vroegtijdig kunnen worden geholpen en er minder snel duurdere 

en aanvullende zorg nodig is. In de conclusie en de vorige hoofdstukken van dit onderzoek, is naar voren gekomen 

dat verschillende factoren een belangrijke rol spelen in de succesvolle samenwerking tussen huisartsen en 

buurtteammedewerkers. Zo is het belangrijk dat beide partijen elkaar goed leren kennen, dat rollen en 

verantwoordelijkheden goed worden afgestemd, dat ervaringen worden geëvalueerd, dat uitganspunten de 

samenwerking zo min mogelijk belemmeren en dat het belangrijk is dat er een gedeelde visie ontstaat.  

 

8.3 Doel beleidsaanbevelingen en randvoorwaarden 

Met de beleidsaanbevelingen wordt beoogd bij te dragen aan het verbeteren van de mate waarin de samenwerking 

succesvol verloopt tussen huisartsen en buurtteammedewerkers. Voor het formuleren van aanbevelingen voor het 

bevorderen van de onderlinge samenwerking, is het verstandig om verschillende randvoorwaarden op te stellen 

waaraan de beleidsaanbevelingen waar rekening mee kan worden gehouden (Jans, 2001). In dit hoofdstuk zijn er vier 

verschillende randvoorwaarden opgesteld: 

- De decentralisatie van de jeugdzorg is over iets minder dan een half jaar officieel. Het is daarom belangrijk 

dat de voorgestelde maatregelen zo snel mogelijk dienen te worden ingezet, zodat men goed voorbereid de 

decentralisatie van de jeugdzorg tegemoet gaan. 

- Aangezien de huidige en met de decentralisatie de toekomstige werkdruk van huisartsen en 

buurtteammedewerkers redelijk hoog is, is het van belang dat de beleidsaanbevelingen zo min mogelijk 

leiden tot extra tijd of extra werkdruk voor buurtteammedewerkers en huisartsen.  
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- Daarnaast wordt rekening gehouden met de koers van de gemeente Utrecht om bij de transformatie in de 

Jeugdzorg het leren en ontwikkelen centraal te laten staan. Hierbij is het belangrijk dat samen met 

inwoners, buurtteammedewerkers en maatschappelijke partners het jeugdbeleid verder wordt 

vormgegeven. In de beleidsaanbevelingen wordt hiermee rekening gehouden door als randvoorwaarde op 

te stellen dat maatregelen zo min mogelijk opgelegd dienen worden en zo veel mogelijk in 

samenwerking met huisartsen en buurtteammedewerkers worden vormgegeven.  

- Ten slotte dienen de beleidsmaatregelen niet te veel extra kosten met zich mee te brengen. De transitie en 

de transformatie heeft namelijk als nevendoel dat de zorg efficiënter moet; met zo min mogelijk kosten, 

moet zoveel mogelijk worden bereikt. 

 

8.4 Mogelijke maatregelen en beoordeling maatregelen 

Op basis van het probleem, de factoren die een belangrijke rol spelen bij het probleem en het doel wat beoogd wordt 

te bereiken met de aanbevelingen, zijn er verschillende maatregelen mogelijk. In deze paragraaf wordt per 

aanbeveling aangegeven van wie er inzet wordt verwacht. 

 

BELEIDSAANBEVELING 1: STIMULEER MOGELIJKHEDEN OM ELKAAR TE LEREN KENNEN 

Wat: Combineer het nuttige met het aangename; faciliteer maandelijkse lunchbijeenkomsten. Tijdens dergelijke 

lunchbijeenkomsten kunnen verschillende presentaties worden gegeven over de werkwijze en ervaringen van beide 

partijen binnen de buurt. Doordat de samenwerkingspartners elkaar op een informele manier leren kennen, kan er 

vertrouwen ontstaan, denken partners eerder aan elkaar en kunnen ze elkaar eerder vinden. Eventueel kunnen er 

meerdere organisaties bij de lunchbijeenkomsten aansluiten. 

Wie: Eén huisarts en één buurtteammedewerker Jeugd en Gezin per buurt die verantwoordelijk worden voor het 

faciliteren van de bijeenkomsten. Het faciliteren houd in dat er een locatie en eten dient te worden geregeld en dat er 

buurtteammedewerkers of huisartsen worden geregeld die bereid zijn om een presentatie te geven.  

 

BELEIDSAANBEVELING 2: STIMULEER EN BEHOUD ANONIEME CASUSBESPREKINGEN  

Wat: Anonieme casusbesprekingen kunnen een goede mogelijkheid zijn om elkaars werkwijze, beperkingen en visie 

te leren kennen. Hoewel er in sommige gevallen al sprake is van casusbesprekingen, is het belangrijk dat deze zoveel 

mogelijk worden gestimuleerd en worden behouden. Door deze besprekingen structureel te organiseren, kan er 

samen worden gekeken op welke manier de beide partijen hebben gehandeld, hoe ze betrokken zijn bij het gezin en 

op welke manier de samenwerking is verlopen. De samenwerking kan op deze manier geëvalueerd worden en in de 

toekomst mogelijk worden verbeterd. 

Wie: Huisartsen, buurtteammedewerkers, Gemeente Utrecht.  

 

BELEIDSAANBEVELING 3: BESTEED AANDACHT AAN HUISARTSEN IN CASUSBESPREKINGEN VAN 

BUURTTEAMMEDEWERKERS 

Wat:  Het opstellen van een vast agendapunt bij casusbesprekingen van buurtteammedewerkers dat er aandacht 

wordt besteed aan de mate van betrokkenheid van een huisarts bij een gezin. Deze aanbeveling is geïnspireerd op 

een huisarts die aangaf dat ze het fijn zou vinden als een buurtteamleider bij elke casus kort vraagt welke rol de 

huisarts in het gezin speelt. Hierbij kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden wat voor contact er tussen het gezin en 

de huisarts is en kan eventueel worden besloten om een gezin te stimuleren om contact op te nemen met de huisarts. 

Op deze manier worden buurtteammedewerkers zich bewust van de grote rol die huisartsen binnen de basiszorg 

kunnen spelen en kan er mogelijk een betere samenwerking tot stand worden gebracht.  

Wie: Buurtteamleiders van de buurtteams Jeugd en Gezin. 
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BELEIDSAANBEVELING 4: BESTEED AANDACHT AAN HUISARTSEN IN GEZINSPLANNEN 

Wat:  In de hulpverlening van een buurtteammedewerker aan een gezin, is het aan te raden om altijd te vragen naar 

de betrokkenheid bij de huisarts bij het gezin. Daarnaast kan een buurtteammedewerker een gezin stimuleren om de 

huisarts op de hoogte te brengen van de sociaalmaatschappelijke problemen van een gezin. Op deze manier wordt 

zoveel mogelijk gewerkt volgens het ‘eigen kracht’-principe van de Zorg voor Jeugd en wordt daarnaast de huisarts 

geïnformeerd. 

Wie: Buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin 

 

BELEIDSAANBEVELING 5: MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN WIE WANNEER WORDT GEÏNFORMEERD 

Wat: Bij huisartsen bestaat soms onzekerheid of en in hoeverre een buurtteam betrokken is bij een gezin. Het 

uitgangspunt van het buurtteam om niet óver, maar mét gezinnen te praten, wordt door huisartsen als een 

belemmering ervaren voor de samenwerking en het delen van informatie. Om dit uitgangspunt voor beide partijen zo 

min mogelijk de samenwerking te laten beperken, is het raadzaam om hierover te blijven overleggen. Stel richtlijnen 

op wie wanneer wordt geïnformeerd en waar de grens ligt voor het uitwisselen van informatie. Zorg daarnaast voor 

veilige communicatiekanalen via de ICT. Op deze manier is het voor beide partijen duidelijker wie wanneer aan zet is 

en wat er van hen wordt verwacht. 

Wie: Huisartsen, buurtteammedewerkers en de Gemeente Utrecht.  

 

8.5 Beoordeling maatregelen 

In tabel 8.1 zijn de verschillende beleidsaanbevelingen en de mate waarin ze voldoen aan randvoorwaarden 

weergegeven.  Een plus-teken geeft aan dat een beleidsaanbeveling goed voldoet aan een randvoorwaarde, een min-

teken betekent dat een maatregel slecht voldoet aan een randvoorwaarde.  

Onderstaande tabel kan worden gebruikt als richtlijn voor het eventueel inzetten van de beleidsmaatregelen.  

 

Tabel 8.1  Beoordeling mogelijke beleidsaanbevelingen 
Randvoorwaarde 

Maatregel 

Voorkomen extra tijd- 

of werkdruk 

Zo min mogelijk 

opgelegd 

Zo snel mogelijk 

inzetten 

Extra kosten 

1.Informele 

lunchbijeenkomsten 

+ +/- + +/- 

2.Anonieme 

casusbesprekingen 

- + +/- +/- 

3.Aandacht voor 

huisartsen in 

casusbesprekingen. 

+ +/- + + 

4.Aandacht voor 

huisartsen in 

hulpverlening. 

+ - + + 

5.Duidelijke afspraken 

over informatiedeling. 

+/- + +/- +/- 

Bron: Zelf samengesteld op basis van Jans (2010). 
 
++   = zeer goed 
+    = goed 
+/-  = matig 
-  = slecht 
-/- = zeer slecht 
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APPENDIX I – Enquête 
 
Hieronder volgt de enquête die verspreid is onder huisartsen. Buurtteammedewerkers hebben een vergelijkbare 

enquête ontvangen, die voornamelijk verschilt in aanspreekvorm. 

Vragenlijst huisartsen 

Hartelijk dank dat u deze enquête wilt invullen. De Rekenkamer Utrecht voert een onderzoek uit naar de aanpak van 

de transitie van de jeugdzorg door de gemeente Utrecht. Per 1 januari 2015 moet er een nieuw stelsel ingevoerd zijn. 

Het onderzoek gaat over de kansen en risico's van de transitie jeugdzorg en hoe de gemeente Utrecht daar mee 

omgaat. 

Ik sluit in mijn afstudeeronderzoek aan op het rekenkameronderzoek en richt mij specifiek op de samenwerking 

tussen huisartsen (basisgezondheidszorg) en buurtteams Jeugd en Gezin (sociale basiszorg). De gemeente 

veronderstelt dat een nauwe samenwerking tussen u (als huisarts) en het buurtteam Jeugd en Gezin kan zorgen dat 

de juiste zorg op het juiste moment kan worden geboden. 

Onder samenwerking versta ik in deze enquête elke vorm van professionele communicatie en afstemming die in de 

afgelopen tijd heeft plaatsgevonden over of met een patiënt tussen u als huisarts en een buurtteammedewerker. Ook 

wanneer er volgens u nauwelijks sprake is van samenwerking met buurtteammedewerkers, is het voor het 

onderzoek van groot belang dat u de enquête invult.  

Graag nodig ik u uit om uw ervaringen, meningen en bevindingen over deze samenwerking te delen door het invullen 

van een enquête. Het doel van de enquête is om een stand van zaken te schetsen van de samenwerking en om 

verbetermogelijkheden aan te dragen voor de werkrelatie met buurtteammedewerkers. Uw inbreng is hierbij heel 

belangrijk. 

Het invullen van de enquête kost u ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden zullen volledig anoniem worden verwerkt. 

Wanneer u vragen over de enquête heeft, kunt u contact opnemen per mail (j.de.jonge@utrecht.nl) of telefonisch via 

het telefoonnummer 030 - 285 10 20. 

Judith de Jonge, 

Student Universiteit Utrecht en stagiaire Rekenkamer Utrecht. 

 

*Vereist 

 

 

mailto:j.de.jonge@utrecht.nl
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ALGEMEEN 

Sinds welk jaar bent u werkzaam als huisarts? * 

Sinds welk jaar bent u werkzaam als huisarts in deze wijk? * 

Hieronder volgen twee stellingen over het nieuwe jeugdstelsel. * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t. (0) 

Helemaal 

mee oneens 

(1) 

Mee oneens 

(2) 
Neutraal (3) 

Mee eens 

(4)  

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Het is voor mij 

duidelijk wat 

mijn rol is in het 

nieuwe 

jeugdzorgstelsel.  

      

Het is voor mij 

duidelijk wat de 

rol is van 

buurtteams Jeugd 

en Gezin in het 

nieuwe 

jeugdzorgstelsel. 

      

Op welke manier bent u op de hoogte gekomen van de veranderingen voor u in het nieuwe 

jeugdstelsel? * 

   

Welk buurtteam ligt binnen (het grootste gedeelte van) uw verzorgingsgebied? * 

Markeer slechts één ovaal. 

Buurtteam Jeugd & Gezin - Ondiep  

Buurtteam Jeugd & Gezin - Zuilen  

Buurtteam Jeugd & Gezin - Overvecht Spoorzoom  

Buurtteam Jeugd & Gezin - Overvecht De Gagel  

Buurtteam Jeugd & Gezin - Kanaleneiland-Zuid  

Buurtteam Jeugd & Gezin - Leidsche Rijn 

 
Werkt u daarnaast ook nog samen met andere buurtteams?  

Zo ja, vul hieronder in welke. 

Vink alle toepasselijke opties aan. 

Buurtteam Jeugd & Gezin - Ondiep  
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Buurtteam Jeugd & Gezin - Zuilen  

Buurtteam Jeugd & Gezin - Overvecht Spoorzoom  

Buurtteam Jeugd & Gezin - Overvecht De Gagel  

Buurtteam Jeugd & Gezin - Kanaleneiland-Zuid  

Buurtteam Jeugd & Gezin - Leidsche Rijn  

* 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 

N.v.t 

(0) 

Helemaal 

mee oneens 

(1) 

Mee oneens 

(2) 
Neutraal (3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

De gemeente Utrecht 

verwacht van ons als 

huisartsen dat we 

samenwerken met het 

buurtteam Jeugd & 

Gezin. 

      

De Utrechtse Huisartsen 

Vereniging (UHV) 

verwacht van ons als 

huisartsen dat we 

samenwerken met het 

buurtteam Jeugd & 

Gezin. 

      

De Landelijke 

Huisartsen Vereniging 

(LHV) verwacht van ons 

als huisartsen dat we 

zullen samenwerken 

met het buurtteam 

Jeugd & Gezin. 

      

Zou u van de onderstaande activiteiten degene willen aanvinken waaraan u in het afgelopen half 

jaar heeft deelgenomen?  

Het gaat hier over activiteiten of bijeenkomsten met buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin, die niet over 

patiënten gaan. 

Vink alle toepasselijke opties aan. 

Kennismakingsmakingsactiviteiten  

Bijeenkomsten waar werkwijze, rollen of doelen werden afgestemd.  

Teambuildingsactiviteit  
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Anders:  

Afspraken * 

Zijn er in uw verzorgingsgebied vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden voor de samenwerking tussen 

huisartsen en buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin? 

Markeer slechts één ovaal. 

Ja  

Nee  

Weet niet  

Is er tot op heden sprake geweest van enige vorm van samenwerking tussen u en een 

buurtteammedewerker Jeugd en Gezin? * 

Onder samenwerking verstaan we in deze enquête elke vorm van communicatie die in de afgelopen tijd 

heeft plaatsgevonden tussen u als buurtteammedewerker en een huisarts over of met een patiënt. 

Markeer slechts één ovaal. 

Ja Na de laatste vraag in dit gedeelte gaat u naar vraag 12. 

Nee Na de laatste vraag in dit gedeelte gaat u naar vraag 12. 

De samenwerking met buurtteammedewerkers verloopt succesvol. * 

Markeer slechts één ovaal. 

Helemaal mee oneens (1)  

Mee oneens (2)  

Neutraal (3)  

Mee eens (4)  

Helemaal mee eens (5)  

Er is geen sprake van samenwerking.  

Alle onderstaande vragen gaan onder andere over uw ervaringen en contact met het buurtteam Jeugd en 

Gezin. LET OP: Sommige vragen kunt u (nog) niet beantwoorden, omdat u nog niet (veel) heeft 

samengewerkt met een huisarts. vul dan bij deze vragen "n.v.t (0) in.  

Over hoeveel patiënten heeft u afgelopen maand overleg gehad met het buurtteam Jeugd en Gezin? * 

Markeer slechts één ovaal. 

0  



 

88 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Meer dan 10  

Over hoeveel contactmomenten per casus gaat het daarbij gemiddeld? * 

Onder contact verstaan we het uitwisselen van informatie per mail, telefonisch en face-to-face. 

Markeer slechts één ovaal. 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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9  

10  

Meer dan 10  

 

Communicatie * 

De volgende stellingen gaan over ervaringen die u in de afgelopen periode heeft gehad in de samenwerking 

met buurtteammedewerkers Jeugd & Gezin. Zou u van de onderstaande stellingen willen aangeven in 

hoeverre u het ermee eens bent? Hierbij betekent een '1' helemaal mee oneens en een 5 'helemaal mee 

eens'. LET OP: Sommige vragen kunt u misschien nog (niet) beantwoorden. Vult u dan '0' - niet van 

toepassing in.  

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Buurtteammedewerkers 

zijn goed per e-mail 

bereikbaar. 
      

Buurtteammedewerkers 

zijn goed telefonisch 

bereikbaar. 
      

Buurtteammedewerkers 

zijn gemakkelijk face-to-

face te bereiken. 
      

Als het zou kunnen, zou 

ik meer willen 

communiceren met 

buurtteammedewerkers. 

      

Ik heb het gevoel dat de 

communicatie tussen 

mij en 

buurtteammedewerkers 

open verloopt. 

      

Er zijn goede ICT-

systemen om informatie 

te delen met 

buurtteammedewerkers.  

      

Licht uw antwoord op de vorige stellingen hier eventueel toe:  

  

Communicatie (2) * 

Hoe vaak is er sprake van niet-casus gebonden communicatie tussen u en een buurtteammedewerker? 

Markeer slechts één ovaal. 

N.v.t (0)  
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Nooit (1)  

Soms (2)  

Neutraal (3)  

Regelmatig (4)  

Vaak (5)  

Wet- en regelgeving * 

Ik heb het gevoel dat de samenwerking met buurtteammedewerkers wordt beperkt door... 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee oneens 

(1) 

Mee oneens 

(2) 
Neutraal (3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

...wet- en 

regelgeving       

....afspraken  
      

...uitgangspunten 
      

Licht uw antwoord op de vorige drie stellingen hier eventueel toe:  

   

* 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Ik heb in de 

samenwerking met het 

buurtteam telkens 

contact gehad met 

dezelfde 

buurtteammedewerker. 

      

De opstartende fase van 

de buurtteams 

belemmert een 

effectieve 

samenwerking met 

buurtteammedewerkers. 

      

Licht uw antwoord op de vorige twee stellingen hier eventueel toe:  

   

Worden de samenwerkingstaken tussen u en de buurtteammedewerkers gecoördineerd? * 
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Coördinatie houdt in dat er sturing wordt gegeven aan de samenwerking, dat de voortgang van de 

samenwerking wordt bijgehouden of dat conflicten worden gehanteerd. 

Markeer slechts één ovaal. 

Nee  

Ja, door mij als huisarts.  

Ja, door een buurtteammedewerker.  

Ja, door het Platform Basiszorg Jeugd & Gezin.  

Anders:  

* 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Als een buurtteam geen 

goede zorg verleent aan 

een kind of jongere, dan 

voel ik me hier 

verantwoordelijk voor. 

      

Ik voel me 

verantwoordelijk voor 

een goede 

samenwerking met de 

buurtteammedewerkers 

in de wijk. 

      

Buurtteammedewerkers 

in mijn buurt voelen 

zich verantwoordelijk 

voor een goede 

samenwerking met mij 

als huisarts. 

      

* 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Ik heb voldoende tijd om 

samen te werken met 

buurtteammedewerkers. 
      

Buurtteammedewerkers 

hebben voldoende tijd 

om samen te werken 

met mij als huisarts. 
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N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Ik heb voldoende 

financiële 

mogelijkheden om 

samen te werken met 

buurtteammedewerkers. 

      

Licht uw antwoord op de vorige vragen hieronder eventueel toe:  

 

* 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

In de samenwerking 

met 

buurtteammedewerkers 

bestaat ruimte om 

verbeteringen van 

samenwerking 

bespreekbaar te maken. 

      

* 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Wanneer er sprake is 

van een verschil van 

mening over een patiënt 

tussen mij en een 

buurtteammedewerker, 

komen we er samen uit.  

      

Ik ben bereid de 

diagnose van een 

patiënt in 

heroverweging te 

nemen als een 

buurtteammedewerker 

daarom vraagt. 

      

Wanneer het nodig is, 

ben ik bereid om mijn 

visie over de 

behandeling van een 

patiënt bij te stellen als 

dat de samenwerking 

met 

buurtteammedewerkers 

ten goede komt. 
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Licht uw antwoord op de vorige drie stellingen hieronder eventueel toe:  

 

Evaluatie en monitoring * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
Weet niet (0) Ja (1) Nee (2) 

Wordt het 

samenwerkingsproces 

tussen u en een 

buurtteammedewerker 

geëvalueerd? 

   

Wordt de kwaliteit van 

dienstverlening aan 

cliënten die tot stand is 

gekomen door 

samenwerking 

geëvalueerd? 

   

Doeltreffendheid van samenwerking. * 

De volgende stellingen gaan over de mate waarin u de samenwerking tussen u en buurtteammedewerkers 

Jeugd en Gezin als doeltreffend ervaart. 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Doordat ik samenwerk 

met een 

buurtteammedewerker, 

krijgen kinderen en 

jongeren tijdig de hulp 

die ze nodig hebben. 

      

De samenwerking met 

buurtteammedewerkers 

verloopt succesvol. 
      

Doordat ik samenwerk 

met een 

buurtteammedewerker 

krijgen kinderen en 

jongeren zorg die ze 

nodig hebben. 

      

MENING EN HOUDING 

De onderstaande stellingen gaan over uw meningen op verschillende gebieden. Sommige vragen zijn 

misschien lastig te beantwoorden, omdat u nog niet veel heeft samengewerkt met een 

buurtteammedewerker. Baseer uw antwoorden dan op uw overtuigingen die u nu heeft. Alle onderstaande 

vragen hebben betrekking op het buurtteam Jeugd en Gezin. 

Belang samenwerking * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 
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N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Ik vind de reisafstand 

tussen mijn 

huisartsenpraktijk en de 

werkplek van 

buurtteammedewerkers 

een belemmering voor 

de samenwerking. 

      

Buurtteams bezitten 

kennis over patiënten, 

die bruikbaar kan zijn 

voor mijn hulpverlening 

aan patiënten. 

      

Door samen te werken 

met 

buurtteammedewerkers, 

zijn we als huisartsen 

beter in staat om goede 

basiszorg te verlenen. 

      

Door samen te werken 

met 

buurtteammedewerkers, 

zijn 

buurtteammedewerkers 

beter in staat om goede 

basiszorg te verlenen. 

      

Door samen te werken 

met 

buurtteammedewerkers, 

kunnen we dingen 

realiseren die we anders 

niet zouden kunnen 

realiseren.  

      

Licht uw antwoord op de vorige stellingen hier eventueel toe:  

 

Vertrouwen * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Ik heb er vertrouwen in 

dat 

buurtteammedewerkers 

de expertise hebben om 

tot een goede 

beoordeling van 

problemen van 

kinderen en jongeren te 

komen. 
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N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Ik heb er vertrouwen in 

dat de 

buurtteammedewerkers 

voldoende expertise 

hebben om kinderen en 

jongeren te helpen. 

      

Ik heb er vertrouwen in 

dat 

buurtteammedewerkers 

hun afspraken met mij 

na komen.  

      

Ik heb er vertrouwen in 

dat 

buurtteammedewerkers 

voldoende expertise 

hebben om te bepalen 

of zij kinderen moeten 

doorverwijzen. 

      

Rollen en verantwoordelijkheid * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 

N.v.t 

(0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Het is voor mij duidelijk wat 

mijn rol en 

verantwoordelijkheid is bij het 

verlenen van basiszorg aan 

kinderen en jongeren ten 

opzichte van de rol en 

verantwoordelijkheid van 

buurtteammedewerkers voor 

het verlenen van basiszorg aan 

jongeren. 

      

Het is voor mij duidelijk wat 

de rol en 

verantwoordelijkheid van 

buurtteammedewerkers is bij 

het verlenen van basiszorg aan 

kinderen en jongeren ten 

opzichte van de rol en 

verantwoordelijkheid van 

huisartsen. 

      

Aanwezigheid buurtteams * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 

N.v.t 

(0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 
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N.v.t 

(0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Ik denk dat 

buurtteammedewerkers soms 

patiënten niet zullen 

doorverwijzen naar aanvullende 

zorg, terwijl dit wel nodig is. 

      

Ik ben bereid om tijd te 

investeren aan het tot stand 

brengen van goede 

samenwerking. 

      

Zowel de 

buurtteammedewerkers als de 

huisartsen gebruiken ongeveer 

dezelfde woorden om situaties 

van kinderen en jongeren te 

omschrijven als de huisarts. 

      

* 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
N.v.t (0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

De 

buurtteammedewerkers 

modderen maar wat 

aan. 

      

De werkzaamheden 

binnen de buurtteams 

verlopen chaotisch en 

ongestructureerd. 

      

Buurtteammedewerkers 

hebben een goed 

overzicht van patiënten 

en hun problematiek.  

      

Buurtteammedewerkers 

werken zo 

generalistisch, dat het 

ze het ontbreekt aan 

voldoende kennis. 

      

* 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 

N.v.t 

(0) 

Helemaal 

mee oneens 

(1) 

Mee oneens 

(2) 
Neutraal (3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

De visie van mij als 

huisarts die ik heb op 

de samenwerking 

binnen de jeugdzorg, 

sluit aan bij de visie die 
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N.v.t 

(0) 

Helemaal 

mee oneens 

(1) 

Mee oneens 

(2) 
Neutraal (3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

buurtteams hebben op 

de samenwerking. 

Licht uw antwoord op de vorige stellingen hier eventueel toe:  

 

Houding * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 

N.v.t. 

(0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Ik ben op de hoogte van het 

inhoudelijk werkterrein van 

een buurtteammedewerker. 
      

Ik heb er begrip voor dat 

buurtteammedewerkers niet 

meer 'over' maar 'met' een 

gezin willen praten.  

      

Ik heb er begrip voor dat 

buurtteammedewerkers 

zoveel mogelijk basiszorg 

willen verlenen en minder 

snel willen doorverwijzen 

      

Doelen * 

Zijn er in uw verzorgingsgebied vastgelegde doelen voor de samenwerking tussen huisartsen en 

buurtteammedewerkers?  

Markeer slechts één ovaal. 

Ja  

Nee Ga naar vraag 41. 

Doelen 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 

N.v.t 

(0) 

Helemaal 

mee 

oneens (1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

De opgestelde doelen voor de 

samenwerking met 

buurtteammedewerkers zijn 

haalbaar. 

      

De doelen van de 

samenwerking sluiten aan op 

de doelstellingen in mijn werk. 
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AFSLUITING 

We zijn aangekomen bij het laatste onderdeel van de enquête. Op deze pagina is er ruimte om overige 

opmerkingen te plaatsen en worden enkele aanvullende vragen gesteld. 

Ziet u in de (toekomstige) samenwerking met buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin belangrijke 

knelpunten of risico's? Zo ja, dan kunt u deze hieronder weergeven.  

Ziet u in de (toekomstige) samenwerking met buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin belangrijke 

kansen? Zo ja, dan kunt u deze hieronder weergeven.  

  

 Wat is uw leeftijd? * 

 

Wat is uw geslacht? * 

Markeer slechts één ovaal. 

Man  

Vrouw  

Wilt u de resultaten van het onderzoek ontvangen, vul dan hieronder uw e-mailadres in.  
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APPENDIX II – Topiclijst interviews 
 

Algemeen 

- Voorstellen en inleiding van het onderzoek (Rekenkamer Utrecht; Afstudeerscriptie). 

- Algemene vragen over geïnterviewde: 

o Leeftijd 

o Sinds wanneer werkzaam als huisarts/buurtteammedewerker 

- Heeft u de enquête al ingevuld? (waarom wel/waarom niet?) 

 

Inhoudelijk 

- Wat verwacht u van de samenwerking met de huisarts/buurtteammedewerkers?  

- Kunt u wat vertellen over de manier waarop de samenwerking op dit moment verloopt? 

(Huidige stand van zaken; in hoeverre te maken met huisarts/buurtteammedewerker; ervaringen; is het 

doeltreffend; wat verstaat u onder doeltreffend?). 

- Kunt u vertellen wat er op dit moment goed gaat in de samenwerking? 

- Wat zijn mogelijke oorzaken waardoor deze aspecten van de samenwerking goed verlopen?   

- Kunt u vertellen wat er op dit moment minder goed verloopt binnen de samenwerking? 

- Wat zijn mogelijke oorzaken waardoor deze aspecten van de samenwerking minder goed verlopen? 

- Op welke manier kan de samenwerking verbeterd worden? 

(Wensen) 

 

Gedurende het gesprek in de gaten houden of de volgende topics aan de orde komen: 

- Proces en structuur 

o  Interdependentie 

o Stabiliteit van samenwerking 

o Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden 

o Externe druk of dwang 

o Goede coördinatie 

o Nabijheid 

- Lidmaatschapskenmerken 

o Vertrouwen 

o Begrip en respect 

o Stereotypering 

o Toewijding  

o Continue verbeteroriëntatie 

o Vermogen om compromissen te sluiten 

o Training en teambuilding 

- Communicatie 

o Open en frequente communicatie 

o Informele communicatie 

o Goede mogelijkheden voor communicatie 

- Doel samenwerking 

o Duidelijke en realistische doelen 
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o Actieplan samenwerking 

o Monitoring en evaluatie dienstverlening 

o Gedeelde visie 

o Uniek doel 

- Hulpbronnen 

o Voldoende tijd 

o Voldoende mensen 

o Voldoende financiën 

 

Afsluiting 

- Dank voor het interview. 

- Interview wordt getranscribeerd, teruggestuurd ter controle.  

- Vraag of de geïnterviewde het resultaat wil hebben. 
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APPENDIX III – Vergelijking respondenten met en zonder samenwerking 

 
Tabel 9.1  Vergelijking respondenten met en zonder samenwerking 
Toets 
Factor 

Mann-Whitney toets Fishers’ test 

PROCES EN STRUCTUUR   

Interdependentiebewustzijn .731  

Stabiliteit samenwerking .160  

Stabiliteit omgeving .182  

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheid .044*  

Externe druk of dwang .418  

Afwezigheid beperkende regels en voorschriften .165  

Goede coördinatie  .443 

Nabijheid .592  

LIDMAATSCHAPSKENMERKEN   

Vertrouwen .986  

Begrip en respect -   Inhoudelijk werkterrein .514  

Begrip en respect -   Uitgangspunt: ‘niet meer over, 

maar met’ 

.676  

Stereotypering   

Stereotype beeld huisartsen van 

buurtteammedewerkers 

.291  

Stereotype beeld buurtteammedewerkers van 

huisartsen 

.491  

Gelijksoortige cultuur .685  

Toewijding en verantwoordelijkheid .582  

Leeroriëntatie .010*  

Vermogen om compromissen te sluiten .631  

Krijgen van gezamenlijke training en teambuilding   

COMMUNICATIE   

Open communicatie .  

Frequente communicatie .007**  

Informele communicatie .101  

Goede mogelijkheden voor communicatie .  

Actieplan samenwerking  .002** 

Evaluatie dienstverlening  .164 

Evaluatie samenwerkingsproces  .074 

Gedeelde visie .601  

Uniek doel .358  

HULPBRONNEN   

Voldoende tijd .417  

Voldoende financiën .257  

CONTROLE VARIABELEN   

Functie  .100  

Bron: Zelf samengesteld (2014).  


