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Training ‘Samen op 1 Lijn’ 
Interprofessionele samenwerking in de jeugdhulpverlening 

 

Een van de grootste hindernissen voor de samenwerking tussen professionals in de jeugdhulpverlening 

vormen interpersoonlijke spanningen, zoals ervaren onveiligheid, machtsverschillen en conflicten. De 

zorg voor onze jeugd, met een of meerdere zorgvragen, wordt steeds complexer. Ook zijn er steeds 

meer verschillende disciplines bij betrokken. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de professionals dit 

in goede afstemming en samenwerking doen. Goede, cliëntgerichte zorg vraagt competenties op het 

gebied van interprofessionele samenwerking. De 1-daagse training ‘Samen op 1 Lijn’ is op vraag vanuit 

de praktijk ontwikkeld door Combinatie Jeugdzorg samen met Jeugdbescherming Brabant, om 

jeugdzorgprofessionals te ondersteunen bij interprofessioneel samenwerken. In deze training verwerf je 

kennis en inzicht in de bedoeling, toepassing en consequenties van (interprofessioneel) samenwerken. 

 

Voor wie is de training bedoeld? 

Deze training is bedoeld voor alle professionals in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, die in 

hun dagelijkse praktijk samenwerken ten behoeve van jeugdhulp- en jeugdbeschermingscasuïstiek.   

 

Werkwijze en inhoud 

Naast ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk staat tijdens deze training bewustwording centraal en 

worden handvatten aangereikt om de samenwerking te optimaliseren. Wat is interprofessionele 

samenwerking? Wie werkt eigenlijk met wie samen? En op welke manier en met welk doel? En hoe 

verhouden verschillende vormen van samenwerking zich tot elkaar? Hoe communiceer ik? Dit zijn onder 

andere thema’s die ruim aandacht krijgen. 

 

De training bestaat uit diverse interactieve vormen van kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen, 

oefenen, bespreken van eigen casuïstiek als voorbeeld en discussie. Aan bod komen:  

• Wat houdt interprofessionele samenwerking in? Het betreft niet alleen het op de hoogte zijn van de 

inhoud daarvan, maar kennis en vaardigheden om ermee om te gaan. 

• Communicatie, binnen de (stagnerende) samenwerking. 

• Het kunnen hanteren van voorwaarden om een goede samenwerking te realiseren. 

• Dilemma’s, morele kwesties en vraagstukken rondom interprofessionele samenwerking. 

• Beroepsstandaarden en samenwerken. 

 

Resultaat  

Na deelname heb je kennis genomen van: 

• Optimaliseren van interprofessionele samenwerking door het perspectief en belang van de andere 

professie in te zien.  

• Werken aan meer begrip en waardering voor de inbreng van andere disciplines. 

• Gebruiken van concrete handvatten om effectief interprofessioneel te overleggen.  

• Leren onderscheiden, herkennen en begrijpen van interprofessionele spanningen en eigen gedrag in 

complexe situaties.  

• Analyseren welke aanpak in de communicatie nodig is.  
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Wat kunt u van ons verwachten? 

De trainers zijn HBO/WO opgeleide trainers en gecertificeerde jeugd- en gezinsprofessionals. De 

trainers zijn jeugdbeschermers en gedragswetenschappers die werkzaam zijn bij Combinatie Jeugdzorg 

of Jeugdbescherming Brabant. Zowel Combinatie Jeugdzorg als Jeugdbescherming 

Brabant heeft het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor hun trainingsaanbod.  

 

Accreditatie 

Deze training is voor geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals geaccrediteerd met 10 

punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO 

geregistreerde instelling.  

 

Tijdsinvestering en trainingsmateriaal 

Tijdinvestering: 10 uur (bijeenkomst van 6 uur, voorbereidingsopdracht: 2 uur, thuisopdracht: 2 uur).  

Groepsgrootte en locatie: 12-16 personen. De training vindt plaats op een van de hoofdlocaties van 

Combinatie Jeugdzorg of op locatie als het een in-company training betreft.  

Toetsing: Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid vereist en het voldoen aan de 

voorbereidingsopdracht. Verwacht wordt dat de deelnemer zelf het boekje ‘Beroepscode voor de Jeugd- 

en Gezinsprofessional’ van de BPSW meeneemt.  

 

Kosten, informatie en aanmelden 

Voor meer informatie over, prijzen van en aanmelden voor deze training kun je terecht bij het 

expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals van Combinatie Jeugdzorg. 

Zij helpen je graag verder. 

• telefoon: 040 702 2982 

• e-mail: expertisecentrum@combinatiejeugdzorg.nl 

Meer informatie vind je ook op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.  

 

Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugdhulp 

Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze 

behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we zoveel 

mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties. Ook is 

(tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we cursussen en 

trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.  

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in 

Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. 

Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. 

 

Jeugdbescherming Brabant (JBB): Samen Veilig opgroeien 

Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. JBB voelt zich verbonden met 

dat kind. Wij staan voor veiligheid in het gezin en voor samenwerking met mensen in en rondom de 

thuissituatie. Iedere dag weer kunt u vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht. Samen Veilig, 

twee woorden waarmee we een wereld van verschil maken… samen met jou.    

JBB voert de jeugdbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling en voogdij uit, evenals 

jeugdreclassering en begeleiden circa 3000 kinderen en jongeren. Daarnaast ondersteunen wij op 

verzoek professionals, kinderen en hun gezin in het vrijwillig kader  en voeren we de spoedeisende zorg 

uit voor kinderen in crisissituatie. JBB is actief in de hele provincie Noord-Brabant. 


