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Peter Lutters – senior gezinscoach

Een nieuwe werkwijze voor het werken 
met multi-stress gezinnen



Waar denk je aan bij 
multi- stress 
gezinnen of 
problematiek?
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Literatuur
Wat zijn 
Multistressgezinnen?
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• Gezinnen met meervoudige en complexe 

problemen

• Langdurige problemen op minimaal zes van 

de zeven levensgebieden (Bodden & 

Dekovic, 2010; Dekovic & Bodden, 2019)

• Problemen vaak chronisch en met elkaar 

verweven 

• Vaak al lange, teleurstellende geschiedenis 

van hulpverlening en/of uithuisplaatsing







Literatuur
Werkzame factoren in de hulpverlening

• Intensieve en langdurige hulp

• Grondige analyse van problemen én krachten

• Praktische hulp is nuttig

• Hulp in de leefomgeving van het gezin

• Aandacht voor bredere sociale omgeving

• Goede samenwerking tussen betrokken hulpverleningsinstanties

• Hulp voor alle gezinsleden

• Betrokken blijven na afsluiting van de hulp

(Baart & Steketee, 2003; De Graaf, 2010; Holwerda et al., 2014; Zoon et al., 2019)
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Werkwijze
Daarom: ontwikkeling 
FamilieKracht

Intensieve hulpvorm/werkwijze voor 

multistressgezinnen met kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 23 jaar waarbij sprake is van 

een vastgelopen thuissituatie door 

maatschappelijke problemen en (een 

vermoeden van) GGZ-problematiek.
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Wie was jouw 

Vertrouwenspersoon
toen je jong was?

Denk aan opa/oma/

oom/tante/

buren/sportcoach/

vrienden/mentor



Werkwijze
Hulp in verschillende fases

• Startfase: indiceren, contactleggen, stress 

verminderen
2 weken, 5-10 uur per week

• Analysefase/Alliantiefase: wat is er aan de 

hand, wat is er nodig?
4-6 weken, gemiddeld 6 uur per week

• Uitvoeringsfase: aan de slag
Gemiddeld 9 maanden, 4-10 uur per week 

• Afrondingsfase: afsluiten en toekomstplan
4-6 weken, 3 uur per week
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Ouder van FamilieKracht

‘Het is gewoon goed dat er een instantie is die zich bezighoudt met, 
net wat het woord al zegt: met de krachten van het gezin. (…) in dit 
geval wordt er natuurlijk ook gekeken naar de punten die minder zijn, 
maar er wordt de nadruk gelegd op jouw krachten om die naar 
boven te halen. En dan daar mee te gaan werken.’

Professional van FamilieKracht

‘Ik denk ook wel dat ze door het netwerk erbij te betrekken minder 
afhankelijk worden. Want dat is toch vaak wat ik zie. Dat ouders toch 
een beetje afhankelijk worden van de hulpverlening. En dat wil je 
eigenlijk niet, want je bent gewoon een tijdelijk iemand die er even in 
komt. Je wilt ze toch zo veel mogelijk aan alle kanten helpen dat zelf 
te kunnen gaan doen. En iemand uit het netwerk dat is gewoon 
iemand die blijft en die is ook in het weekend bereikbaar.’ 
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FamilieKracht volop in ontwikkeling

❑ Praktijkervaringen opdoen in Amsterdam Zuidoost en 
Den Haag en omstreken

❑ Ontwikkeltraject voor herschrijven van de werkwijze

❑ Geleerde lesse:

- Contact maken is belangrijkste insteek van de start

- Goede analyse maken is essentieel, maar aan de slag      
gaan is nog belangrijker

- Maatwerk, maatwerk, maatwerk

- Houvast voor de hulpverleners is nodig

❑ FamilieKracht geeft een grondhouding mee en is geen 
vaste methodiek. Toepasbaar in verschillende situaties.



FamilieKracht
Den Haag en omstreken
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Doel: 

Voorkomen van een Machtiging 

Gesloten Jeugdzorg (MGJ) of

Verkorten plaatsing in 

JeugdzorgPlus voorziening en 

verduurzamen van behandeling. 

Zorgvraag
• Gezinnen met minimaal één kind in de 
leeftijd van 0 tot 18 jaar, woonachtig thuis, of 
elders, waarbij sprake is van (een combinatie 
van): 

• ernstige externaliserende
gedragsproblematiek of internaliserende 
problematiek 

• langdurig aanhoudende problemen op 
meerdere levensgebieden in de gezinnen 

• een impasse in het onderwijs en de 
hulpverlening.

Doelgroep 

• Jongeren met een 
voorwaardelijke 
MachtigingGesloten Jeugdzorg (ter 
voorkoming van JeugdzorgPlus). 

• Jongeren met een (geschorste) 
MachtigingGesloten Jeugdzorg (ter 
verkorting van JeugdzorgPlus). 

• Jongeren met een 
maatwerktraject vanuit de 
Gemeente. Jongeren wonen bij 
aanvang nog of weer thuis of 
verblijven in een open 
jeugdzorgvoorziening. 

Samenwerking tussen Horizon, 

School2care en Opvoedpoli.



FamilieKracht
Amsterdam Zuidoost
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Doel: 

Integraal behandelen van 

gezinnen met meervoudige en 

complexe problemen

Zorgvraag
• Gezinnen met minimaal één kind in de 
leeftijd van 0 tot 18 jaar, woonachtig thuis, of 
elders, waarbij sprake is van (een combinatie 
van): 

• ernstige externaliserende
gedragsproblematiek of internaliserende 
problematiek 

• langdurig aanhoudende problemen op 
meerdere levensgebieden in de gezinnen 

• een impasse in het onderwijs en de 
hulpverlening.

Doelgroep 

• Gezinnen 

Samenwerking tussen 

Buurtteam volwassenen en 

Volwassen GGZ. 



Aanmeldvraag Amsterdam 
Zuidoost
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L. meisje (6 jr.) groeit op met beide ouders en een 

zusje (3 jr.). Beide ouders hebben een 

migratieachtergrond, zijn laaggeletterd en kampen 

met gezondheidsproblemen. Ze ervaren hun 

woonsituatie en hun gezondheidsklachten als een 

grote stressfactor. 

L. laat gedragsproblemen op school zien en presteert 

op een laagbegaafd intelligentieniveau. Moeder heeft 

angst- en paniekklachten na een aantal ingrijpende 

gebeurtenissen. Het gezin ervaart problemen op alle 

zeven levensgebieden en wordt aangemeld door het 

wijkteam. 



Aanmeldvraag regio Den 
Haag
Henk is een inmiddels 18-jarige jongen die opgegroeid is met 

gescheiden ouders. Beide ouders zijn hoog opgeleid. Moeder 

is hertrouwd, vader woont alleen. 

Henk is in juni 2021 binnen de geslotenheid van Harreveld 

geplaatst nav ernstige problemen thuis (dagelijkse escalaties 

met moeder en stiefvader), fors middelengebruik en absoluut 

schoolverzuim. Moeder en stiefvader vermeden 

conflictsituaties waardoor Henk alle vrijheid kreeg en nam om 

zijn eigen pad te bewandelen. De stress in het gezin is tot aan 

plaatsing enorm groot. 

Bij start van het Marathon team (in juli 2021) had Henk al jaren 

geen contact met zijn vader en liep het contact tussen ouders 

onderling ook niet goed. 

Het gekozen perspectief door jeugdbescherming, moeder en 

Harreveld lag op binnen 3 maanden volledig thuiswonen bij 

moeder en stiefvader.
17



Wat zou jij doen?

• Met wie uit het gezin zou je beginnen?

• Wat is je eerste vraag aan het gezin en jongere?

• Wat zijn je ideeën aan vervolgstappen in deze casus?

• Wie of wat heb je nodig?

• Eigen invulling?
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Meer weten?

Bekijk HIER
het filmpje over 
FamilieKracht
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https://www.youtube.com/watch?v=-PF1RE0sJkA


CONTACTGEGEVENS:
Roos van Soomeren (Teamleider Jeugdspecialist in de Buurt / Projectleider 
Opvoedpoli/ Tijdelijk coördinator Aanmeldteam)
roos.vansoomeren@opvoedpoli.nl

Peter Lutters (Senior gezinscoach, Ambulante team)
peter.lutters@horizon.eu

Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en complexe problemen
Jana Knot-Dickscheit (hoofd, Universitair Hoofddocent, GZ-psycholoog)
j.knot-dickscheit@rug.nl

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland
Alona Labun (coördinator) 
labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

Dank voor jullie interesse ☺!
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