Zorg voor afstemming
Optimale samenwerking in sociaal
domein en ggz
Goede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische
aandoeningen vraagt om een sluitende keten van formele en
informele resources. Zowel naastbetrokkenen, vrijwilligers, als
professionals zijn periodiek betrokken bij de ondersteuning
van het herstelproces van een cliënt. Maar met meerdere
partijen is het al gauw een onoverzichtelijk veld, dat al snel
langs elkaar werkt. Hoe bereik je als professional dat al deze
vormen van zorg goed op elkaar aansluiten?
Immers, om daadwerkelijk herstel te kunnen bereiken op het
maatschappelijk, persoonlijk en symptomatisch domein is
samenwerking in de keten onontbeerlijk. Het is de taak van de
verschillende teams om deze zorg tussen de domeinen
zodanig af te stemmen – met ondersteuning van het
samenwerkingsmodel – dat alle resources optimaal zijn
betrokken bij het herstelproces van cliënten.
Tegelijkertijd kan met het Zorgafstemmingsgesprek (ZAG)
gewerkt worden aan samenwerking en het afstemmen van
zorg rondom en met een individuele cliënt. Het goed opzetten,
uitvoeren en evalueren van een ZAG is een essentiële
vaardigheid voor een professional in deze sector.
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Zorg voor afstemming geeft organisaties, teams en professionals concrete handvatten voor de
samenwerking op teamniveau en de samenwerking tussen professionals. Zoals het
samenwerkingsmodel en de ZAG-werkwijze met bijbehorende observatieschaal.
Het theoretisch fundament, praktijkvoorbeelden, concrete aanbevelingen voor het voeren en kritisch
reﬂecteren op samenwerking en zorgafstemming maken het boek uitermate geschikt voor
professionals in het sociaal domein en de specialistische ggz. De praktijkonderzoeksopdrachten en
concrete beschrijvingen van de domeinen maken het boek uitermate geschikt voor studenten en
docenten van sociale, psychologische en verpleegkundige beroepsopleidingen.
De auteurs hebben jarenlange ervaring in het werkveld van zorg, welzijn en onderwijs en zijn
betrokken bij verschillende (internationale) ontwikkelingen in de ggz en het sociaal domein.
Download hier de formulieren voor de ZAG-werkwijze.
Zie ook Lees het recenie van Tijdschrift voor Psychiatrie
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