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Een gezin met meervoudige en complexe problemen is een gezin van 

minstens één volwassene en één kind van 0 tot 22 jaar dat langdurig 

kampt met een combinatie van problemen op verschillende gebieden. In 

hoofdzaak gaat het om:

• sociaal-economische problemen in het gezin

• psychosociale problemen bij de ouders

• psychosociale problemen bij de kinderen (website NJI, 2023)

1. Definitie gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen
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• Helderheid over het begrip 
integraal werken 

Definitie: “een brede, allesomvattende 
aanpak waarin voldoende aandacht is 
voor alle levensgebieden van de cliënt, 
waarbij professionals uit verschillende 
disciplines en organisaties samenwerken 
en afstemmen om samen met het gezin 
tot een gezamenlijk plan te komen, en 
waarin het versterken van weerbaarheid, 
zelfredzaamheid en participatie het 
uitgangspunt is” (Ghesquière, 1993; Rijsdijk, 
Hofhuis, Den, & Vries, 2015; Waal, Brinkhorst, 
& Scheijmans, 2014). 

1. Systeem & Integraal werken
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1. Gelaagd blik
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• Antwoorden vinden op het probleem van versnippering van zorg en 

financiering

• Maatwerk kunnen leveren

• Versimpeling van de samenleving

• Landelijk overweegt 40% van de sociaal werkers te vertrekken

• Voorkomen verkokering van financiering

• Samenleving te ingewikkeld voor veel mensen

• Teveel bureaucratische regels (te ingewikkeld)

1. Succesfactoren en belemmerende factoren (macro)
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• Onderscheid leef- en 

systeemwereld (Habermas 

(1987)

• De bedoeling centraal (Hart, 

2015)

• De sociale professionals als

verbinder

1. Leef en systeemwereld
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• Systemisch denken 

• Robuuste en responsieve 

organisaties (Mulder, 2022)

• Lerende organisaties (Wierdsma en 

Swieringa, 2011)

• Voorwaarden scheppen voor 

veerkrachtige professionals (door 

goed leiderschap!)

• Interprofessionele samenwerking

2. Belemmerende en succesfactoren (meso, organisatie)
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• Veel verloop van persoon 
(waardoor professionals weinig 
ervaring hebben)

• Hoge caseload/werkdruk

• Overschatting eigen kracht van 
gezin

• Trajecten worden tijdelijk 
aangeboden

• Problemen m.b.t. interprofessionele 
samenwerking
- botsende waarden en logica’s
- niet het juiste klimaat voor 
interprofessionele samenwerking

2. Belemmerende factoren op mesoniveau
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• Professionals die weten hoe ze 

moeten samenwerken!

• Interprofessioneel leren

• Boundary crossing (Akkerman & 

Bakker, 2011; Engeström 1987)

• Omgaan met grenservaringen

• Transdisciplinair samenwerken

2. Succesfactoren (meso niveau professionals)
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Uitkomsten scoping review

• Duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden

• Flexibiliteit ten aanzien van duur en intensiteit

• Teveel flexibiliteit kan ook leiden tot burn-out 

• Snelle beschikbaarheid van zwaardere zorg 

• Niet te ingewikkelde doorverwijzing procedures

• Gedeeld leren

• Intervisie mogelijkheden

2. Succesfactoren op mesoniveau (professional)



• In de eerste plaats een 

generalist 

• Additieve & differentiële (Scholte 

et. al., 2012)

1. De as individueel-collectief 

2. De as 

hulpverlening/ondersteuning-

activering/participatie 

3. De as invoegen-structuraliseren
(Scholte, et. al., 2018)

3. De integraal werker (micro niveau)
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• beperkt probleemoplossend 
vermogen gezin 

• doelen die niet bereikt kunnen 
worden 

• beschikbaarheid tijdens 
kantooruren 

• beperkte kennis professionals 

• prioriteren van problemen

Samenvatting scoping review

• werkalliantie 

• systemische benadering 

ondersteuning van het informele 

netwerk (gidsen) ondersteuning 

bij navigeren begrip voor het 

dagelijks leven 

• niet oordelen, geen bedreigende 

grondhouding 

3. Belemmerende en succesfactoren op micro niveau? 
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• voorkomen ontkoppeling 

gezin/hulpverlening

• voorkomen ontkoppeling 

hulpverleners onderling  

• focus van kind centraal naar 

gezin centraal? 

• hulp bieden is vooral het bieden 

van maatwerk! Geen context is 

het zelfde! 

• betrokkenheid sociaal netwerk 

(ouders terughoudend)

Samenvatting uitkomsten 

kwalitatief onderzoek 

• werken aan vertrouwen

• pro actief zijn

• praktische hulp

• grondhouding sociaal werker

• hoop bieden

• regievoering

• Verloop van personeel

• multidisciplinaire overleggen 

zwaar voor ouders

3. Factoren op microniveau? 
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▪ Belang van ouders serieus nemen versus 
veiligheid van het kind garanderen

▪ Gelijkwaardig met een gezin omgaan 
versus (gedwongen) ingrijpen

▪ Langdurig in het gezin aanwezig zijn 
versus te veel overnemen van het gezin

▪ Langdurig bij een gezin blijven versus de 
hulpverlening stoppen 

▪ Flexibel zijn versus grenzen stellen 

▪ Het serieus nemen van het gezin versus 
het gezin dat de neiging heeft altijd de 
schuld bij anderen te leggen

3. Spanningsvelden op micro niveau (Steketee et. al., 2015) 
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• Professionele identiteit (als 

integraal werker) (zie ook. Ruiters 

et. al., 2015). 

• Hoe blijf je als professional 

gemotiveerd? 

3.Factoren op microniveau
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