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Werkzame elementen
in de hulp aan gezinnen met

meervoudige problemen
het perspectief van gezinnen



Over dit project

Binnen het ZonMw project
"Werkzame elementen in de hulp

aan gezinnen met zware
opvoedproblemen en meervoudige
problemen" zijn we op zoek gegaan

naar hoe interventies kunnen
bijdragen aan positieve

veranderingen in deze gezinnen. 
We hebben 24 ouders en 4 jongeren
gesproken over hun ervaringen met

interventies die zij hebben
ontvangen en welke elementen

binnen die interventies helpend zijn. 



Afgenomen interviews

De geïnterviewde gezinnen
ontvingen de volgende

interventies:
 

Families First: 1 gezin
IAG: 6 gezinnen
MST: 9 gezinnen

MDFT: 4 gezinnen
PMTO : 3 gezinnen

Gezin Centraal: 1 gezin
 
 



Deze waaier bevat werkzame
elementen met betrekking tot:

De hulpverlener

De inhoud van hulp

De structuur van hulp



De hulpverlener



 - Niet oordelen -

Gezinnen vinden het belangrijk
dat de hulpverlener niet oordeelt
en dat ze vertrouwen hebben in

de hulpverlener. Als dit
vertrouwen er is durven ze
dingen te delen zonder het

gevoel te hebben dat ze
veroordeeld worden of hun kind

beschamen. Ook durven
gezinnen dan écht eerlijk te zijn
en ook de dingen te delen die

niet zo goed gaan. 
 



- Serieus nemen -

Voor gezinnen is het belangrijk
dat de hulpverlener het gevoel

geeft echt te willen helpen en het
gezin serieus neemt.

Hulpverleners kunnen dit doen
door adequaat en snel te

reageren (bv. via WhatsApp), te
luisteren naar wensen en ideeën
van het gezin en dit ook serieus

mee te nemen in de hulp.



- Positieve insteek -

Voor gezinnen is het belangrijk dat de
hulpverlener hen op een positieve 

manier benadert. Ze vinden het
prettig als er er wordt gekeken naar

wat er verandert kan worden in plaats
van alleen naar wat er niet zo goed

gaat. Daarnaast vinden gezinnen het
prettig als de hulpverlener af en toe
complimenten geeft, bemoedigende
woorden uitspreekt en er ook ruimte

is voor humor.



Inhoud van de hulp



 
 

Voor gezinnen is het belangrijk
dat er eerst wordt gekeken naar
de onderliggende oorzaak van

het gedrag van het kind, voordat
er wordt gewerkt aan het

verminderen van
probleemgedrag. Gezinnen

verwachten dat dit ook meer
effect zal hebben op de lange

termijn.
 
 
 

- Focus op onderliggende
oorzaak van gedrag -



 
 

Voor gezinnen is het belangrijk
dat het kind wordt betrokken

zodat hij of zij zich gehoord voelt
en ook een stem heeft in de hulp.
Volgens gezinnen hoeft dit niet te

betekenen dat het kind bij elk
gesprek aanwezig is, maar kan dit

ook worden gedaan door af en
toe tijd apart door te brengen

met het kind (spelletje, ijsje eten)
of het kind te betrekken bij de
evaluatie van de voortgang van

de hulp.
 
 

- Betrekken van het kind -



 
Gezinnen vinden het belangrijk

dat de inhoud van de hulp wordt
aangepast op de wensen en
behoeften van het gezin. Ze

vinden het prettig als de
hulpverlener goed kijkt naar wat
wel en niet werkt in het gezin en

hierin ook luistert naar
ervaringen van gezinnen met

eerdere hulp. De inhoud van de
hulp kan dan worden aangepast,

volgens het gezin.
 

- Flexibel -



 
Gezinnen vinden het belangrijk

dat er methoden worden
gebruikt die spelenderwijs gaan.

Bijvoorbeeld het spelen van
spelletjes met het hele gezin om

de band te versterken of het
gebruik van een stickervel

waarmee kinderen een sticker
kunnen verdienen bij het

vertonen van gewenst gedrag.

- Spelenderwijs -



 
Gezinnen vinden het belangrijk
dat de methoden die gebruikt
worden concreet en praktisch
zijn en daardoor ook makkelijk

thuis te gebruiken zijn.
Voorbeelden hiervan zijn het

maken van een dagschema, of
het oefenen van gedrag met de

hulpverlener (rollenspel). 

- Concreet en praktisch -



- Inzicht in de voortgang -

Gezinnen vinden het fijn om,
samen met de hulpverlener, op

te schrijven waar ze hulp bij
kunnen gebruiken, wat het

probleem veroorzaakt en wat ze
kunnen doen om het probleem
te verminderen of op te lossen.

Dit gemaakte overzicht kan
tevens worden gebruikt tijdens
de evaluatie en geeft dan niet
alleen inzicht in waar nog aan

gewerkt moet worden maar ook
in wat er steeds beter gaat.



- Activeren sociaal netwerk -

Gezinnen vinden het helpend om
samen met de hulpverlener na te
gaan wie er in hun netwerk steun
kan bieden. Dit kan bijvoorbeeld

worden gedaan in een
netwerkbijeenkomst. Tijdens zo'n
bijeenkomst wordt het netwerk
geïnformeerd over de situatie

van het gezin, de reden van hulp
en wordt nagegaan wie er iets

zou kunnen betekenen voor het
gezin. Dit helpt om het netwerk
ook nog eens in te schakelen als

de hulp beëindigd is.



- Hulp bij contact met school - 

Gezinnen vinden het prettig om door
de hulpverlener ondersteund te

worden in het contact met de school.
Ze hebben het gevoel dat de

hulpverlener beter kan uitleggen wat
er aan de hand is en ook kan zorgen

dat er op school hulp ingezet kan
worden. Voor ouders is het prettig

om een vast aanspreekpunt op
school te hebben waar ze altijd
terecht kunnen in het geval van
vragen of zorgen over hun kind.



- Coördinatie van hulp -

Gezinnen vinden het rustgevend
om één aanspreekpunt te

hebben voor de organisatie en
inzet van alle hulp. Gezinnen
vinden het prettig dat er één
persoon is voor alle mogelijke

vragen rondom hulp die zij
ontvangen, die het overzicht

heeft van alle hulp rondom het
gezin, die ervoor zorgt dat alle
neuzen dezelfde kant op staan
en die ook de voortgang blijft

monitoren.



- Hulp na beëindiging -

Gezinnen hebben na beëindiging
van de hulp nog behoefte aan
ondersteuning. Zij wensen een
vorm van nazorg en als dat niet

mogelijk is een soepelere
overgang van de interventie naar

vervolghulp. Hierbij kan het
volgens gezinnen helpen om al
tijdens de interventie met de

hulpverlener te praten over waar
ze vervolghulp kunnen krijgen en
hoe dat eruit zou moeten zien. 



Structuur van de hulp



- Hulp in eigen leefomgeving -

Gezinnen vinden het prettig om hulp 
in hun eigen leefomgeving 

te ontvangen. Ze voelen zich meer op
hun gemak, het is makkelijker te

organiseren en hulpverleners kunnen
ervaren hoe het kind zich thuis 
gedraagt en hoe ouder en kind 

op elkaar reageren. 



- Afnemende intensiteit -

Gezinnen vinden het fijn dat het
aantal bezoeken van de

hulpverlener afneemt richting het
einde van de hulp. Dit bereid hen

voor op het zelf toepassen van
vaardigheden en geeft hen het
gevoel dat de problemen onder

controle zijn. Het is wel belangrijk
dat de hulpverlener duidelijk

communiceert over de
beëindiging van de interventie

om verrassingen voor het gezin
te voorkomen.



Wij willen alle jongeren en ouders
ontzettend bedanken voor het

delen van hun ervaringen!



 
Dit onderzoek werd uitgevoerd door

het Universitair Medisch Centrum
Groningen, de Rijksuniversiteit

Groningen, de Radboud Universiteit
Nijmegen, Praktikon en het

Nederlands Jeugdinstituut. Het
onderzoek werd gefinancierd door
ZonMw en was onderdeel van het
programma 'effectief werken in de

jeugdsector'.
 

Voor meer informatie of vragen kunt u
contact opnemen met Loraine

Visscher (l.visscher@umcg.nl) of
Danielle Jansen

(d.e.m.c.jansen@umcg.nl).
 


