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Hoofdstuk 1
Gezinnen met meervoudige en 
complexe problemen: inleiding

1.1 Inleiding: waarom dit boek?

Voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen betekent elke dag opnieuw 
een gevecht, mede omdat de problemen zo overweldigend zijn, op verschillende 
levensgebieden spelen, en omdat het ouders vaak aan vaardigheden ontbreekt de 
problemen zelfstandig op te lossen (Knot-Dickscheit, Tausendfreund & Knorth, 
2011). Hoe bijvoorbeeld te zorgen voor genoeg eten en kleding voor de kinderen als 
het geld er niet is? Hoe jouw kinderen ‘goed genoeg’ op te voeden als je als ouder 
last hebt van psychische problemen? Hoe als kind je te ontwikkelen in een gezins-
klimaat dat gekenmerkt wordt door huiselijk geweld en mishandeling? Hoe als 
gezin je staande te houden tussen alle organisaties, instanties en hulpverleners die 
zich ‘tegen je aan bemoeien’? En dan ook nog al deze problemen tegelijk te moeten 
tackelen? Deze gezinnen doen op grond van de aard, omvang en complexiteit van 
hun problemen een meer dan gebruikelijk beroep op het aanbod en de kwaliteit van 
de hulpverlening. Zij vragen dan ook veel kennis, kunde en professionaliteit van 
hulpverleners (BPSW, NIP & NVO, 2015).

Ondanks alle inspanningen van professionals en andere betrokkenen lukt het 
vaak nog niet de problemen waarmee ouders en kinderen in deze gezinnen te maken 
hebben duurzaam op te lossen (Holwerda, Jansen & Reijneveld, 2014; Veerman, Jans-
sens & Delicat, 2005). Duidelijk wordt dat er geen eenvoudige oplossingen zijn voor 
de problematiek van de gezinnen waar het hier om gaat, en hoe belangrijk een brede 
zienswijze en aanpak zijn. We weten en kunnen het nodige, maar we zijn er nog niet.

Met dit boek willen wij voor een brede doelgroep up-to-date kennis toeganke-
lijk maken. De uitgenodigde auteurs – allen experts in hun discipline – hebben 

J. Knot-Dickscheit en 
E.J. Knorth
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het fenomeen van gezinnen met meervoudige en complexe problemen vanuit hun 
eigen deskundigheid belicht; zo is een brede waaier aan relevante kennis en inzich-
ten tot stand gebracht.

In Nederland en België wordt voor de gezinnen over wie dit handboek gaat, veel-
vuldig de term ‘multiprobleemgezinnen’ gebruikt (zie bijvoorbeeld Vaessen, 2009; 
Van der Steege, 2009). Omdat deze aanduiding door gezinnen als stigmatiserend 
wordt ervaren (Verhallen, 2013) zullen we in dit boek bij voorkeur spreken over 
‘gezinnen met meervoudige en complexe problemen’ of gezinnen met MCP.

1.2 Opzet van het boek

1.2.1 Historie
De conceptualisering en wijze van benaderen van deze gezinnen kan niet los worden 
gezien van de maatschappelijke en historische context. In (het vervolg van) deel I van 
dit boek wordt daarom eerst aandacht besteed aan de hulp aan gezinnen met meer-
voudige en complexe problemen vanuit een historisch perspectief (hoofdstuk 2).

1.2.2 Gezinskenmerken en -achtergronden
Het gaat bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen om een doelgroep 
die naar schatting tussen 3-5% van de gezinnen in Nederland omvat, wat in 2011 
neerkwam op een aantal van rond de 70.000-116.000 gezinnen (Van den Berg & De 
Baat, 2012, p. 97).1 Door verschillende studies weten we dat de opeenstapeling van 
problemen in gezinnen het risico verhoogt op verwaarlozing, mishandeling of 
misbruik van kinderen (zie bijvoorbeeld Denholm, Power, Thomas & Li, 2013) en 
op het ontwikkelen door hen van ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen 
(Veerman, Janssens & Delicat, 2005). Naast deze problemen spelen ook socio-eco-
nomische problemen (bijvoorbeeld armoede)2 een rol en is er sprake van kwetsbare 
ouders. Daardoor worden de ontwikkelingskansen van kinderen verder bedreigd. 
In de literatuur wordt dan ook regelmatig gewezen op het fenomeen van de ‘inter-
generationele overdracht’ van problemen (BPSW, NIP & NVO, 2015; Van den Berg & De 
Baat, 2012; Van der Steege, 2009).

In deel II van het boek staan we stil bij kenmerken en achtergronden van gezinnen 
met meervoudige en complexe problemen. In hoofdstuk 3 worden allereerst de resul-
taten van een empirisch onderzoek naar deze karakteristieken beschreven. Binnen 
de doelgroep zien we regelmatig gezinnen met ouders met chronische problema-
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tiek (psychiatrische problematiek, verslaving, licht verstandelijke beperkingen) en 
gezinnen met een migratieachtergrond. Deze gezinnen vragen bijzondere aandacht 
van de hulpverlening (Mehlkopf, 2008). In dit gedeelte van het boek komen ook deze 
bijzondere groepen aan bod in achtereenvolgens de hoofdstukken 4 t/m 7.

1.2.3 Bouwstenen
Inleidend hebben we geconstateerd dat gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen door de aard en omvang van de problemen een groot beroep doen op de 
kwaliteit van de hulpverlening. In deel III vragen we daarom aandacht voor enkele 
belangrijke ‘bouwstenen’ voor het werken met deze gezinnen, te beginnen met 
‘systeemgericht werken’ (hoofdstuk 8) en het ‘werken met multipele allianties’ 
(hoofdstuk 9). De aard en omvang van de problemen zorgen tevens voor de betrok-
kenheid van meerdere hulpverleners en organisaties bij deze gezinnen. Dat vraagt 
om effectieve en efficiënte samenwerking. Met het instrument ‘Samen1Plan’ wordt 
getracht dit te bereiken (hoofdstuk 10). Verder is er in dit deel expliciet aandacht 
voor de vereiste professionaliteit van hulpverleners en hoe hierbij de ‘Richtlijn 
Multi probleemgezinnen’ ondersteunend kan zijn (hoofdstuk 11).

1.2.4 Interventies
Voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen worden programma’s in 
de thuissituatie aangeboden die intensiever van aard zijn dan andere ambulante 
programma’s. De programma’s worden dan ook Intensieve Pedagogische Thuishulp-
programma’s (IPT’s) genoemd. In deel IV van het boek bespreken we enkele bekende 
interventieprogramma’s die in de Nederlandse context worden toegepast, en die 
blijkens een recente rapportage kunnen bogen op (enige) evidentie ten aanzien van 
hun werkzaamheid (vgl. Klaassen-Vermaat et al., 2015). Het gaat om de programma’s 
Families First (hoofdstuk 12), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (hoofdstuk 
13), Gezin Centraal (hoofdstuk 14) en ‘10’ voor Toekomst (hoofdstuk 15).

1.2.5 Proces- en effectonderzoek
Hoewel Nederland een aantal interventieprogramma’s voor gezinnen met meer-
voudige en complexe problemen kent, weten wij nog betrekkelijk weinig over de 
effectiviteit ervan (Holwerda et al., 2014). De onderzoeken die er zijn, schetsen vaak 
een niet al te rooskleurig beeld. Veerman et al. (2005) stelden naar aanleiding van 
hun onderzoek naar IPT’s in Nederland dat bij de meeste onderzochte programma’s 
en methodieken na afsluiting de problemen van heel wat kinderen nog dermate 
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groot zijn, dat vervolgbehandeling geïndiceerd is. Soortgelijke resultaten zijn terug 
te vinden in andere Nederlandse studies (zie bijvoorbeeld Holwerda et al., 2014; 
Tausendfreund, Knot-Dickscheit, Post, Knorth & Grietens, 2014). In deel V van het 
boek besteden we daarom aandacht aan de effectiviteit van interventies, zowel in 
de Nederlandse context (hoofdstuk 16) als in een internationale context (hoofdstuk 
17), waarbij de focus in dit laatste hoofdstuk ligt op uitkomsten voor kinderen. Ook 
wordt onderzoek besproken, gericht op de rol van teamsamenwerking met gezin-
nen, dat in Engeland veel aandacht trok (hoofdstuk 18).

Om uitkomsten van interventies beter te kunnen verklaren is ook onderzoek 
naar het hulpverleningsproces noodzakelijk. Op basis van procesonderzoek kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden welke verrichtingen of handelingscomponenten 
hulpverleners toepassen tijdens de uitvoering van de hulp en hoe deze gerelateerd 
zijn aan uitkomsten van hulp. Er worden in dit deel van het boek dan ook voorbeel-
den gegeven van zogeheten ‘verrichtingenlijsten’ voor gezinnen met meervoudige 
en complexe problemen en de toepassingsmogelijkheden hiervan in onderzoek en 
praktijk (hoofdstuk 19). Tevens komt aan de orde wat momenteel bekend is over de 
‘werkzame elementen’ tijdens het proces van interveniëren in gezinnen met meer-
voudige en complexe problemen (hoofdstuk 20).

1.2.6 Ontwikkelingen
In deel VI gaan we in op enkele nieuwe ontwikkelingen in de hulpverlening aan 
gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Ten eerste worden bevindingen over een intramuraal behandelprogramma voor 
gezinnen met MCP gepresenteerd, waarin het belang van een tijdige beslissing over 
de beste plek waar een kind kan opgroeien wordt onderstreept. Daarvoor is het 
nodig te beoordelen of er sprake is van ‘goed genoeg ouderschap’ (hoofdstuk 21).

Ten tweede komt een eveneens intramuraal behandelprogramma aan de orde 
waarin voor een traumageoriënteerde aanpak van gezinnen met MCP is gekozen; 
dit omdat kinderen en ouders uit deze gezinnen vaak slachtoffer zijn geweest van 
ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen (trauma’s) (hoofdstuk 22).

Ten derde zijn er al langere tijd aanwijzingen dat kinderen het gevaar lopen te 
weinig directe aandacht te krijgen bij hulp aan de doelgroep. Geopperd is dat een 
‘duale aanpak’ van een gezinsgerichte interventie (via een gezinscoach) en een kind-
gerichte interventie (via een kindercoach) wellicht een oplossing biedt. Er wordt 
een experiment rond dit werkmodel in ons land besproken: Kinder- en Jeugd-
coaching (hoofdstuk 23).
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Ten slotte komt het vraagstuk van de kosten aan bod. Door bezuinigingen in 
de jeugdhulp en stijgend zorggebruik wordt dit onderwerp steeds actueler. Uit 
een recente rapportage blijkt dat er over kosten, en meer in het bijzonder over 
kosten effectiviteit, nog maar beperkt kennis voorhanden is (Kremer et al., 2016). 
In hoofdstuk 24 wordt hier nader op ingegaan.

1.2.7 Perspectieven
Het boek sluit af met een bijdrage waarin we terugblikken op waar we nu staan: 
welke lessen zijn te trekken uit het voorafgaande en welke aanbevelingen voor 
onderzoek en praktijk kunnen worden gedaan (hoofdstuk 25)?
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Eindnoten
1  Gebaseerd op de telling van het aantal huishoudens met thuiswonende kinderen (± 2.3 miljoen).

2  Uit rapportage van de Kinderombudsman eind 2017 blijkt dat in Nederland maar liefst 378.000 kinderen en jongeren 

(dat betekent een op de negen) opgroeien in armoede.


