
In samenwerking met 

Aanpak bij gezinnen met complexe en meervoudige problemen 
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met gezin
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+
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STAP 1 Selectie van gezin:
· Langer dan 2 jaar in zorg
· Meerdere gezinsleden met problemen
· Problemen op meer levensdomeinen
· Isolatie en/of geringe participatie
· Hoge zorgkosten

STAP 2 Motiveren voor deelname
· Informatie over aanpak 
· Verwachtingen helder maken: wat 

verwachten we van een gezin en wat 
kunnen zij van ons verwachten

· Informed consent

STAP 3-1 Analyses van dossiergegevens
· Achtergrond gezin en gezinsleden
· Problematiek gezin en gezinsleden
· Hulpgeschiedenis + uikomsten
· Wat werkt en wat werkt niet?
· Wat waren b.Belemmerende en positieve 

factoren?

STAP 3-2 Interview met gezin
· Achtergrond gezin en gezinsleden
· Problematiek in kaart brengen
· Hulpgeschiedenis in kaart
· Wat heeft gewerkt en wat niet
· Verwachtingen gezinsleden

STAP 4 Inzet Gideonsbende 
· Analyse en samenhang problematiek
· Inzet evidence based interventies?
· Formuleren werkhypothese en 

voorlopig plan van aanpak
· Voorlopige schatting budget

STAP 5 Dialoogtafel met gezin en betrokken professionals
· Bespreken (en eventueel bijstellen)  analyse Gideonsbende 

zodat gedeelde visie ontstaat
· Bespreken van doelen
· Bespreken plan van aanpak 
· Rollen, verantwoordelijkehid en regie afspreken
· Afspreken evaluatiemomenten (wanneer, met wie en wat?)

STAP 6 Uitvoeren 
· Regie hulp zoveel mogelijk bij 1 instelling (eigenaar profiel)
· Inzet werkzame interventies
· Stap voor stap werken (niet teveel tegelijk inzetten)
· Doelgericht werken
· Meten tijdens uitvoering

STAP 7 Evalueren
· Op van te voren afgesproken tijdstippen
· Regievoerder organiseert samen met gezin evaluatie
· Gebruik (meet) instrumenten 
· Samen besluiten nemen over afronden, aanpassen of 

doorgaan 
· Monitor op niveau gezin, organisatie en gemeente

met kennis naar doelmatige en duurzame hulp

Krachtenwijzer (ZRM)
Interview-handleiding

Probleemsamenhang (VGcT Factsheet)
Richtlijnen kenniscentra

Handleiding methodiek Dialoogtafel (www.awtjf.nl)
Samen1Plan (www.samen1plan.nl)

Krachtenwijzer ZRM
Samen1Plan (www.samen1plan.nl)
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