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Inleiding
Het toegankelijk, comfortabel en veilig maken van een woning noemen we ook wel het levensloopbestendig
maken van een woning. Een levensloopbestendige woning is geschikt of eenvoudig geschikt te maken zodat
een persoon er tot op hoge leeftijd, met of zonder beperkingen, al dan niet met zorg, kan wonen. Een
levensloopbestendige woning is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, voor elke levensfase. In feite
(ver)bouw je een huis op zo’n manier dat het zich aan kan passen aan veranderende levensomstandigheden.
Dit kan bij nieuwbouw, maar zeker ook bij bestaande bouw.
In het RAAK MKB-project ‘naar levensloopbestendige woningen: een integrale aanpak door MKB
ondernemingen’, onderzochten Zuyd Hogeschool en ondernemers uit de bouw en de zorg in Horst aan de
Maas hoe ondernemers kunnen samenwerken in een gezamenlijke dienst die de klant ondersteunt bij het
levensloopbestendig maken van zijn of haar woning. Het project leidde onder andere tot organisatiemodellen,
een leidraad voor het integraal samenwerkingsproces, een leidraad voor het eerste adviesgesprek, en deze
leidraad voor een multidisciplinair overleg. De organisatiemodellen vormen de onderlegger voor alle
activiteiten en werkwijzen van het samenwerkingsverband.
De doelgroep van het RAAK-project betrof woningbezitters tussen de 40-70 jaar; een doelgroep die nog
verhuist, verbouwt en bouwt en levensloopbestendigheid kan meenemen in deze plannen. Maar ook een
groep die al permanente veranderingen in gezondheid ervaart; de helft van de doelgroep van 45 tot en met 49
jaar heeft een chronische aandoening; bij 40% van de doelgroep tussen de 55 en 59 jaar is sprake van Multi
morbiditeit, oftewel meerdere chronische aandoeningen. De doelgroep 40-70 jaar kan daadwerkelijk de
preventieve voordelen van een levensloopbestendige woning ervaren.
Bouwbedrijven, (comfort)installateurs, architecten en ergotherapeuten kunnen samen een expertrol vervullen
om klanten met of zonder chronische aandoeningen c.q. beperkingen te ondersteunen.
Een verbouwing of groot onderhoud aan de woning is hét moment om levensloopbestendigheid ter sprake te
brengen. Het persoonlijk ontvangen van advies en informatie van experts kan stimuleren om daadwerkelijk
levensloopbestendige maatregelen uit te (laten) voeren1.
Het eerste adviesgesprek levensloopbestendig wonen maakt onderdeel uit van het integraal samenwerkingsproces. Vooraf aan dit gesprek hebben potentiele klanten zich bij het samenwerkingsverband van ondernemers
gemeld met hun vraag rondom levensloopbestendig wonen. In het gesprek ondersteunt de adviseur (verder de
coördinator genoemd) de klant bij het formuleren van diens vragen en doelen en bepaalt met de klant
oplossingsrichtingen. Na het eerste adviesgesprek kunnen klanten kiezen om verder te gaan met het
samenwerkingsverband, een uitgebreid advies te laten opstellen en offertes te laten maken of besluiten het
traject te stoppen.
Indien klanten een vervolgtraject willen stelt de coördinator op basis van de doelen en oplossingsrichtingen
vast welke expertise nodig is om tot een uitgebreid advies te komen. Deze disciplines komen bijeen om een
interprofessioneel MKB-overleg te voeren. Voor dit onderdeel is in het RAAK MKB-project deze leidraad
ontwikkeld ter ondersteuning van de stappen in het overleg, waarbij ervan uitgegaan wordt dat ieder teamlid
eigen expertise heeft, inbrengt en zorgt dat deze expertise op peil blijft.
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Verantwoording
Expertises
Uit het RAAK MKB-project is gebleken dat woningbezitters graag ondersteund worden door een samenwerkingsverband van verschillende expertises in de fasen van overweging en in de uitvoeringsfase; het laten
maken van professionele adviezen en ontwerpen en de uitvoering van verbouwingsplannen.
In de praktijk in Horst aan de Maas betreft het samenwerking tussen meerdere disciplines op het gebied van
levensloopbestendig wonen, zoals:
o

o

o
o
o

Een architect of ruimtelijk ontwerper maakt een ontwerp voor het huis en heeft expertise in ontwerp én de
techniek van een woning. Een ruimtelijk ontwerper is geen beschermde titel, maar hier worden ontwerpers
of vormgevers bedoeld die ontwerpen maken om een deel van een woning te kunnen wijzigen.
Een (domotica c.q. comfort) installateur brengt voorzieningen aan die het mogelijk maken om op een veilige,
comfortabele en toegankelijke manier te (blijven) wonen. Denk bijvoorbeeld aan een videofoon-installatie,
een persoonsalarm naar de alarmcentrale, val-alarmering en aanwezigheidsdetectie.
Een aannemer maakt met zijn/haar bouwteam een plan tot werkelijkheid.
Een interieurarchitect zorgt voor een ergonomisch en mooie indeling van de ruimten in de woning.
Een ergotherapeut is een paramedicus die cliënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse
handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving inclusief advisering
over hulpmiddelen en woningaanpassing.

Deze disciplines vormen een kernteam; zij overleggen hoe zij de vragen van klanten kunnen oppakken. Waar
nodig schakelen zij andere expertise in bijvoorbeeld op het gebied van energieduurzaamheid. De complexiteit
van de vraag zal per klant verschillen op basis van de wensen en voorkeuren, woonsituatie, budget en
mogelijke aanwezigheid van chronische aandoeningen c.q. beperkingen in activiteiten. Er is veel geschreven in
de literatuur hoe vergaderingen efficiënt kunnen verlopen, maar weinig beschreven in de literatuur hoe een
dergelijk MKB-overleg tussen professionals uit de bouw en zorg gevoerd kan worden. Literatuur en onderzoek
naar interprofessioneel overleg in de eerstelijnszorg biedt echter goede richtlijnen voor overleg over
levensloopbestendig wonen.
Bouwstenen Interprofessioneel overleg
Het interprofessioneel MKB-overleg bouwt voort op de insteek van het eerste adviesgesprek
Levensloopbestendig Wonen. In dit gesprek heeft de coördinator van het samenwerkingsverband met de klant
vastgesteld welke vragen de klant heeft, welke doelen de klant heeft ten aanzien van levensloopbestendigheid
(en eventueel voor energieduurzaamheid), de mate van levensloopbestendigheid van de woning en de
oplossingsrichtingen. Daarbij heeft de coördinator zicht op de maatvoering van de woning, voorkeuren en
prioriteiten van de klant, gezinssituatie, eventuele chronische aandoeningen en (toekomstige) beperkingen in
activiteiten, budget en mate van technologie-acceptatie. De Handleiding Gezamenlijke Besluitvorming over
Doelen en Zorgafspraken2 vormde de basis voor dit eerste adviesgesprek en de uitgangspunten zijn tevens voor
het Interprofessioneel overleg van belang. Dat betekent dat de doelen en voorkeuren van de klant voortdurend
de kern vormen van het advies dat het team opstelt, en waar gegevens ontbreken over de persoonlijke situatie
opnieuw gegevens verzameld moeten worden. Indien bijvoorbeeld sprake is van een chronische aandoening
die progressief is (bijvoorbeeld reumatoïde artritus) dan bestaat de mogelijkheid dat de ergotherapeut een
extra overleg met de klant heeft om huidige en toekomstige beperkingen en de invloed van de omgeving
daarop in kaart te brengen.
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De kennis opgebouwd in het RAAK Pro project ‘Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de
eerstelijnszorg’ over interprofessioneel overleg in de zorg bleek ook toepasbaar voor het vormgeven van
interprofessionele MKB-overleg tussen bouw en zorgprofessionals.
In dit RAAK Pro project werd onderzocht hoe teams in de eerstelijnszorg samenwerken en wat nodig is om deze
overleggen meer efficiënt en meer persoonsgericht (c.q. klantgericht) te laten verlopen 3. Kennis over
teamsamenwerking vanuit het model Integrale Procesbegeleiding van Groepen 4 ligt ten grondslag aan de
uitgangspunten van interprofessioneel overleg.
In onderstaande leidraad volgt eerst een opsomming van algemene uitgangspunten die voor interprofessionele
teams van belang zijn gebaseerd op Van Dongen e.a. (zie voetnoot 4) Efficiënt en effectief Interprofessioneel
overleg is grotendeels afhankelijk van de mate waarop een team zelf goede voorwaarden voor samenwerking
weet te creëren. Na deze reflectie wordt ingegaan op de structuur en de kritische succesfactoren van een
interprofessioneel MKB-overleg.

Leidraad
Team functioneren algemeen
Evenals in de eerstelijnszorg is bij een team rond levensloopbestendig wonen sprake van zelfstandige
ondernemers die vragen van klanten zelf kunnen oppakken en uitvoeren. Veelal zitten deze ondernemers
fysiek niet op één plek. Samenwerken is een keuze om de dienstverlening op een hoger peil te krijgen. Maar
samenwerken gaat verder dan af en toe samen zitten om een casus van een klant te bespreken.
Een gezamenlijke visie
Vaak ontbreekt het interprofessionele teams aan een gezamenlijk gedragen visie en wordt samenwerking meer
als doel dan als middel beschouwd. Startpunt in de onderlinge teamsamenwerking is echter de ontwikkeling
van een gezamenlijke visie. In het RAAK MKB-project hebben de ondernemers te Horst aan de Maas
organisatiemodellen ontwikkeld waarin zij de gezamenlijke visie en ambitie verwoorden. Belangrijke pijler is
hoe de ondernemers (met andere stakeholders) zowel voor klanten als voor de gemeenschap meerwaarde
willen creëren.
Een passende werkstructuur, procedure en rolverdeling
Het komen tot afspraken over werkwijzen en procedures en rolverdeling werd in Horst aan de Maas met de
ondernemers opgepakt en leidde tot afspraken vastgelegd in de organisatiemodellen, in de integrale
procesbeschrijving voor samenwerking en tools zoals de handleiding voor het eerste adviesgesprek en de
handleiding voor het interprofessioneel overleg. Ook ten aanzien van dit overleg zijn goede afspraken nodig
want interprofessioneel overleg kan neigen tot een ongestructureerd verloop. Een agenda ontbreekt,
teamleden zijn onvoorbereid, de tijd wordt niet bewaakt, de rolverdeling is onduidelijk, de deelnemers blijven
in de mededelingensfeer hangen en de bespreking van klantvragen mist diepgang. Afspraken kunnen gaan
over; Welke overlegstructuur hanteren we? Wat is de frequentie van overleg? Hoe is de rolverdeling? Hoe
worden gemaakte afspraken vastgelegd? Welke aanpak wordt er gebruikt voor de bespreking van klantvragen?
Besef van elkaars context, verwachtingen en rol
In elk team van professionals van verschillende disciplines en organisaties is het van belang dat de leden elkaar
zowel persoonlijk als professioneel goed kennen. Het gaat hier om kennis en bewustwording van elkaars
achtergronden, expertises, verwachtingen en rollen. De deelnemers moeten ook weten wat de belangen van
de andere deelnemers zijn.
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Door hier met elkaar over te praten kunnen verborgen agenda’s worden voorkomen. Teamleden die elkaar
goed kennen, zijn beter in staat elkaar gerichte vragen te stellen, te adviseren of te consulteren. In Horst aan
de Maas bleek bijvoorbeeld de ergotherapeut niet op de hoogte van de kennis van de installateur over
domotica en de aanwezigheid van een demonstratieruimte in diens bedrijf.
Teamreflectie
Een faciliterende context, een veilige sfeer, collegialiteit en tijd hangen samen met een reflectieve praktijk. Uit
het RAAK Pro onderzoek komt naar voren dat interprofessionele teams in de praktijk weinig tot geen aandacht
besteden aan reflectie. Veel teams zijn vooral bezig met de inhoudelijke bespreking van cliënten en nemen
geen tijd om te reflecteren op het (groeps)proces en daarmee ook vaak niet op de effectiviteit van de
samenwerking. Maar reflectie op de samenwerking kan helpen om het team-functioneren te verbeteren en
hangt positief samen met de teameffectiviteit. Idealiter reflecteren teams geregeld op zowel de inhoud en
werkwijze, als het groepsproces.
Interactie en groepsdynamiek
Reflectie betreft ook de ‘zachte’ kant van samenwerking; expliciete aandacht voor de onderlinge interactie en
de groepsdynamiek. Teamsamenwerking gedijt bij aandacht voor groepsinteracties, het teamklimaat en
processen van teamontwikkeling. Wanneer een team goed wil functioneren, is een veilig en constructief
klimaat nodig, waarin teamleden elkaar feedback kunnen geven, zich kwetsbaar durven opstellen en hun
mening kunnen ventileren. Ook het erkennen van ieders aanwezigheid en bijdrage is van onmiskenbaar belang,
net als waardering voor de persoon zelf.
Voorzitter als kartrekker
Een team dat wil werken vanuit een visie en gemeenschappelijke afspraken, waarbij teamleden elkaar kennen
en de klant centraal staat, heeft een kartrekker nodig die tot meer in staat is dan alleen het technisch
voorzitterschap en bijkomende organisatorische taken, zoals het voorbereiden van het overleg, het versturen
van de agenda, zorgen voor een geschikte locatie en het bewaken van de gang van zaken tijdens het overleg.
Een goede voorzitter is alert op de invloed van groepsprocessen, bijvoorbeeld wanneer onderlinge irritaties
opspelen en zorgt ervoor dat de kwaliteiten van ieder teamlid tot hun recht komen. Daarnaast initieert en
begeleidt de voorzitter periodieke reflectiemomenten om het lerend vermogen van het team te stimuleren.

Punten ter overweging voor het Interprofessioneel MKB-overleg
Elk team van ondernemers dat interprofessioneel wil samenwerken om tot een integraal advies te komen zal
vooraf een aantal punten moeten doornemen;
1.

Doel en uitkomst van het overleg
 Waarvoor zitten we bij elkaar?
 Hebben we een gezamenlijk beeld over wat we willen bereiken, hoe we samen meerwaarde creëren
en hoe een goed integraal advies er uitziet?

2.

Organisatie van het overleg
 Hebben we overeenstemming over locatie, frequentie, tijdsduur en (hoeveelheid) deelnemers?
 Wie behoren tot het kernteam? Hoe wordt omgegaan met nieuwe teamleden die worden ingevlogen
als de klantvraag dat vereist?
 Wanneer vraagt een klantvraag om een face to face bespreking? Welke criteria bepalen of we een
klant wel of niet gezamenlijk bespreken?

3.

Structuur van het overleg
 Zijn we het eens met een goede voorbereiding van het overleg?
 Hanteren we een duidelijke, tijdgebonden agenda?
 Verspreiden we de agenda en informatie over klanten op tijd?
 Hebben we een voorzitter en afspraken over diens verantwoordelijkheden?
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Zijn er afspraken over de verantwoordelijkheden van ieder teamlid?
Leggen we afspraken vast?

4.

Procedure van het overleg
 Op welke manier bespreken wij als team een vraag van een klant?
 Gebruiken we een onderliggend model of instrument om doelen en wensen in relatie tot de fysieke
omgeving van de klant in kaart te brengen? Bijvoorbeeld de leidraad eerste adviesgesprek.
 Hoeveel klanten bespreken we per bijeenkomst?
 Hoe worden gemaakte afspraken teruggekoppeld aan de klant (follow-up, coördinatie per klant)?

5.

Delen van informatie uit het overleg
 Hebben we duidelijke afspraken over het delen van klantinformatie op een veilige manier en
gezamenlijke dossiervoering. Welke informatie delen we met elkaar? En op welke manier?
 Hebben we een gezamenlijke (digitale) werkomgeving nodig waarin klantendossiers staan?
 Is duidelijk wie dossiervorming bijhoudt?

6.

Reflectie en evaluatie
 Hoe evalueren we regelmatig het functioneren van het team?
 Hoe vaak reflecteren en evalueren we en welke methode gebruiken we?

Structuur van het interprofessioneel MKB-overleg
Voor de uitvoering van een kwalitatief goed multidisciplinair- dan wel een integraal MKB-overleg worden in
onderstaand figuur een aantal acties en rollen aangegeven die van belang zijn.
Stappen tijdens het overleg
Voorbereiding

Taken
 Coördinator benoemt expertise die
voor elke klantvraag nodig is en
zorgt dat deze ondernemers
toegang hebben tot informatie
over klanten
 Voorzitter zorgt voor de agenda
 Voorzitter opent de vergadering en
vraagt of agenda nog voldoet of
bijstelling vereist is

Tools
 Rapport eerste adviesgesprek
 Test levensloopbestendig
wonen ingevuld door klant

Per casus
Introductie op casus






Verheldering



Opening

Coördinator geeft korte
samenvatting over:
o Situatiebeschrijving
o Uitleg doelen klant
o Uitleg over vraagstukken ter
bespreking
Teamleden stellen vragen ter
verheldering:
o Indien informatie gemist wordt
volgt overweging voor
verzamelen van meer gegevens
(en door wie?)

Rapport eerste adviesgesprek
Plattegrond woning

In geval er sprake is van
chronische aandoeningen kan
gebruik gemaakt worden van;
 het 4-bollenmodel 5
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o Zit de juiste expertise aan
tafel?

Vaststelling uitgangspunten

Vorming en selectie van
ideeën

Scenario’s beschrijven en
benodigde expertise daarbij

Vervolgstappen

Afsluiting

 het CMOP/het PEOP6
om het gesprek met de klant aan
te gaan over impact op
activiteiten en rol van de fysieke
omgeving. Veelal worden deze
modellen door de ergotherapeut
toegepast. Er kan besloten
worden de ergotherapeut in te
schakelen.



Voorzitter checkt of het team een
gezamenlijk beeld heeft van de
uitgangspunten (doelen,
voorkeuren, ruimtes die aanpassing
vragen, budget etc.)
 Voorzitter vraagt teamleden de
uitdagingen te benoemen (waar
kunnen uitgangspunten schuren?)
 Voorzitter vraagt elk teamlid
ideeën te benoemen
o Ideeën wegen
o Selecteren
 Team beschrijft realistische
scenario’s passend bij doelen en
budget
 Team beslist welke teamleden bij
uitwerken uitgebreid advies
betrokken worden
 Team formuleert met welke vragen
coördinator gesprek met klant
aangaat
 Team formuleert hoe vervolgstappen eruit zien en wie op welk
moment moet aansluiten
Korte terugblik op het overleg

Zuyd Hogeschool, oktober 2019
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