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Aanvang 15:45 uur

SPELREGELS TIJDENS HET WEBINAR

Zorg dat je je microfoon op ‘mute’ zet.

Zet tijdens de presentatie je camera uit en zet je camera aan als  je aan 
het woord bent. 

Heb je tussendoor vragen of opmerkingen? Deze kun je delen via de 
chat. Wij houden de chat in de gaten en proberen ervoor te zorgen dat 
de vragen en gedeelde inzichten aan bod komen.

Het webinar wordt opgenomen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben 
dan adviseren we je de gehele bijeenkomst je camera uit te houden.

Welkom bij het Webinar
Gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Danielle Jansen & Loraine Visscher



Hoe kunnen we het stelsel voor 
jeugdigen en gezinnen met 
meervoudige en complexe 

problemen verbeteren?
Danielle Jansen
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Gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen?

• 36543 (2017)

• 75% meervoudige én 
complexe problemen

• Combinatie problemen 
op verschillende 
domeinen in gezin en 
context gezin

• Problemen beïnvloeden 
elkaar

https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/(322488)-Cijfers-per-onderwerp-Multiprobleemgezinnen
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Transformatie-jeugdhulp/Gezinnen-met-meervoudige-complexe-problemen

https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/(322488)-Cijfers-per-onderwerp-Multiprobleemgezinnen
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Transformatie-jeugdhulp/Gezinnen-met-meervoudige-complexe-problemen


https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bureaucratie-probleemgezinnen-kost-miljarden.8126805.lynkx
https://www.ggznieuws.nl/multiprobleem-gezinnen-kosten-naar-schatting-tien-miljard-per-jaar/
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/918324/probleemgezin-kost-gemeente-nog-te-veel-tijd

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bureaucratie-probleemgezinnen-kost-miljarden.8126805.lynkx
https://www.ggznieuws.nl/multiprobleem-gezinnen-kosten-naar-schatting-tien-miljard-per-jaar/
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/918324/probleemgezin-kost-gemeente-nog-te-veel-tijd


Als jullie, met jullie wellicht 
jarenlange ervaring in de zorg voor 
jeugd, minister zouden zijn. Wat in 
de zorg voor jeugdigen en gezinnen 
met meervoudige en complexe 
problemen zouden jullie onmiddellijk 
aanpakken?

Omschrijf dit in een woord





Versterken van het stelsel voor jeugdigen en 
gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Uitgangssituatie Proces

Structuur

Structuur

Uitkomst



Structuur 

Proces

Uitkomst

Wat heb ik nodig om 
het doel te bereiken?

Wat moet ik doen om 
het doel te bereiken?

Wat wil ik precies 
bereiken?



Wat weten we van (de 
effectiviteit van) het stelsel 
voor jeugdigen en gezinnen 
met meervoudige en 
complexe problemen? 



Versterken van het stelsel voor jeugdigen en 
gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Uitgangssituatie Proces

Structuur

Structuur

Uitkomst



Een beetje zicht op 
interventies, minder 

zicht op andere 
kenmerken van het 
stelsel en de relatie 
met zorgprocessen

• Toegang, continuïteit, 
coördinatie en volledigheid 
van zorg

• Verwijsprocessen, 
behandelbeslissingen, 
samenwerkingsverbanden of 
overlegstructuren



Uitkomst 

Met wat zijn jullie tevreden als 
uitkomst van jullie zorg?







Als ik minister was … 

• Zou ik veel meer data laten verzamelen over 
processen 

• Zou ik ook kijken naar andere uitkomsten dan 
aantallen en kosten

• Zou ik de zorg voor jeugd alleen veranderen 
als ik wist wat ik moest veranderen

• Zou ik de zorg voor jeugd alleen veranderen 
als ik wist dat het ook tot betere uitkomsten 
zou leiden


