
Met andere ogen op het snijvlak 
van 

onderwijs & jeugdhulp 
MAO i.s.m. BPSW, NIP, NVO en AJN (tevens onderdeel 

van het netwerk van de Samenwerkende 
Beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd) en Ingrado



Programma 

• 9.00 - 9.15 Welkom  

• 9.15 - 9.20 Filmpje : Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs 

• 9.20 - 9.40 Lezing Anja Verwoerdt  ‘de professional in de spiegel’  

• 9.40 - 9.50 Ervaringen delen / vragen stellen in chat 

• 9.50 - 10.35  In gesprek met elkaar in break-out rooms 

• 10.35 - 11.00 Opbrengst, evaluatie  en het vervolg   



Filmpje 



Interprofessioneel samenwerken
           

                De professional in de spiegel 
          

Anja Verwoerdt 
  



Doelen voor vandaag 

Als professionals vanuit verschillende beroepsgroepen leren welke vragen 
je jezelf kunt stellen om te reflecteren op je eigen aandeel in succesvolle 
interprofessionele samenwerking.

Deze reflecties (professionele houding en motivatie) uitwisselen, concrete 
handreikingen meenemen naar je eigen praktijksituatie en delen met je 
collega’s in je team.

Input leveren voor thema’s in vervolgbijeenkomsten. 



• Professionele houding (Hoitink en Mulder, 2011) 

• Professionele motivatie (Verwoerdt, 2020) 

De professional in de spiegel 



Reflectievragen 

• Doe ik een stapje terug wanneer mijn kennis en expertise niet past bij de 
vraag van de jeugdige ? 

• In hoeverre baken ik mijn taken af om te voldoen aan de ‘opdracht’ die ik 
vanuit mijn organisatie heb meegekregen ?

Professionele houding  ( Hoitink & Mulder, 2011) 



 Reflectievragen 

• Ben ik me bewust van het gebruik van sector- en beroeps bepaalde 
taal (vakjargon) ? 

• Deel ik met collega-professionals de waarden die sturend zijn voor 
mijn denken en handelen ? 

Professionele houding ( Hoitink & Mulder, 2011) 



Reflectievragen 

• Maak ik voldoende tijd om te investeren in samenwerken ?  

• Wat vraagt samenwerken (inhoudelijk) van mij en kan ik dit bieden ? 

Professionele motivatie (Verwoerdt, 2020) 



   Reflectievragen

• Wat leer ik van de samenwerking en kan ik gebruiken in mijn eigen 
werkpraktijk ? 

• Levert de samenwerking voldoende resultaat op voor jeugdigen ?

Professionele motivatie  (Verwoerdt, 2020) 



In gesprek over interprofessioneel samenwerken 

Welke reflectievraag herken je in de praktijk ? 

Deel je ervaringen (good practice en belemmeringen)op het verbeteren 
van interprofessionele samenwerking. 
Focus hierbij op de invloed die je als professional zelf op de 
samenwerking hebt. 

Reflecteren op je professionele houding en motivatie  



Website:
Nieuws
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Toolbox
Downloads

Aandeelhouders
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Aanpakmetandereogen.nl
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