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Voorwoord 

Als er iets is dat ons bij is gebleven, is het hoe kwetsbaar deze doelgroep is. Hoewel we hen niet 

benaderden met de vraag iets te vertellen over hun problemen - maar over waar zij wel eens tegenaan 

lopen in het dagelijks leven en hoe zij daarbij geholpen kunnen worden in brede zin - werden afspraken 

voor interviews in meerdere gevallen op het allerlaatste moment afgezegd. We hadden al snel in de 

gaten dat snelle opvolging essentieel was. Hoe later de datum werd geprikt, hoe meer twijfel er bij 

het gezin ontstond. 

 

Datzelfde is tevens voelbaar door de discussies die gevoerd worden rondom de term 

‘multiprobleemgezin’. Hoewel het woord uiteraard duidt op meerdere problemen voor het gezin, 

wordt het vaak opgevat als multi-probleemgezin; het gezin vormt een probleem. Ze hebben vaak goed 

in de gaten hoe complex hun situatie is, dus voelen zich erdoor aangesproken. Door de benaming voelt 

het voor gezinnen alsof zij tot last zijn of gekleineerd worden. 

 

Niet is minder waar. Het zijn gezinnen zoals ieder ander. Er spelen echter een aantal vervelende zaken. 

Het zijn veerkrachtige personen door wat zij reeds hebben meegemaakt en hebben overwonnen. Of 

dat nu met elkaar of individueel is gebeurd. De kwetsbaarheid zit in het (nog) willen schuilen. Hoe zet 

je mensen in hun eigen kracht is vaak de vraag? Laat hen praten! We kregen vaak terug dat ze achteraf 

goed konden benoemen wanneer zij zich (enigszins) bevrijd voelden. Namelijk op het moment dat ze 

zichzelf uitten en daarmee stopten alles in te slikken. Ze zijn ervaringsdeskundige van hun eigen 

beleving. Met dit onderzoek geven we hen dat podium. 

 

Hoewel ‘multiprobleemgezin’ nog een breed gedragen begrip is, hebben we gekozen om het te 

hebben over ‘gezinnen met meervoudige domeinoverstijgende hulpvragen’ als doelgroep. Verder in 

het rapport hebben we het simpelweg over ‘gezinnen’. Gewoon zoals het is. 

 

We danken alle gezinnen en professionals die ons inzicht in hun dagelijkse (werk)praktijk hebben 

gegeven. Hun openheid is het hoofdingrediënt van dit onderzoek, waardoor we anderen in de 

toekomst verder kunnen helpen.   
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Inleiding 

 

In dit hoofdstuk 

1. We stellen ons voor 

2. Wat we zoal al weten 

3. Wat we graag willen weten 

4. Leeswijzer 

We stellen ons voor  

De Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI) is opgericht door Divosa en een aantal 

gemeenten. De vereniging bestaat uit (leden werkend bij) gemeenten en andere publieke organisaties 

die een rol vervullen rond de sociale doelen van de Nederlandse samenleving. De NVSI heeft als doel 

om kennis en innovatieve oplossingen te ontwikkelen en delen met elkaar en andere organisaties die 

zich inzetten voor vernieuwingen in het sociaal domein.  

 

Het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) 

is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. Het programma richt zich op het verschil 

maken bij complexe zorgaanvragen. 

 

Soms ontbreekt de juiste informatie of is er te weinig 

samenwerking. Het gaat er uiteindelijk om dat je samen 

zoekt naar een passende oplossing. Een manier om de 

zorgbehoefte duidelijker te maken, is het gebruik van 

persona’s. Een persona is niet één persoon maar 

representeert een groep mensen. Die kennis wordt gebruikt 

als middel om te denken vanuit de leefwereld van de 

doelgroep. 

 

Daarom heeft OPaZ een aantal persona’s beschreven. In dit 

onderzoek richten we ons op de familie Hermsen. Familie 

Hermsen is niet één gezin, maar representeert meerdere 

gezinnen met een verhoogde kans om vast te lopen in de 

systemen van zorg, werk en inkomen. Het gaat om gezinnen 

met multiproblematiek, zoals leven onder de 

armoedegrens, schulden, verslaving, geen veilig thuis, 

psychosociale problemen, schooluitval en/of sociaal 

isolement. De ondersteuning komt vaak van verschillende 

aanbieders en uit verschillende wetten.  

 

De geschetste problematiek van deze familie sluit aan bij de 

vraagstukken waar de NVSI oplossingen voor zoekt. In samenwerking met OPaZ heeft zij daarom een 

onderzoek naar de Familie Hermsen uitgevoerd. 
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Wat we zoal al weten 

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en 

complexe problematiek. Het gaat in totaal om 75.000 tot 116.000 gezinnen, waarvan minimaal één 

ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale 

problemen (Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, 2017).  

 

De Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming (2017) beveelt aan om 

samen met de gezinsleden, het sociale netwerk en de betrokken instanties een gezinsplan op te stellen 

dat regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt. Hierin staan zowel langetermijndoelen als kleinere 

werkdoelen, waardoor de gezinsleden snel resultaat zien en gemotiveerd blijven. Daarbij is het 

belangrijk dat hulp (wisselend) intensief en langdurig is en dat er zowel therapeutische als praktische 

hulp wordt geboden in de leefomgeving van het gezin zelf (NJI, 2014). 

 

Omdat de problemen vaak complex zijn, door elkaar heen lopen en elkaar in stand houden, is er een 

brede integrale aanpak noodzakelijk (Lünnemann et al, 2017). Er bestaan twee verschillende 

betekenissen van integraal werken: 

1. Een integrale benadering die - gezien vanuit de klant - samenhangend is en aandacht heeft 

voor alle leefgebieden. 

2. Het organisatorische aspect van integraliteit, waarin professionals met elkaar samenwerken, 

processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen om te komen tot een gezamenlijk 

plan voor de cliënt.  

 

De eerste definitie is voor de burger leidend. Een benadering vanuit verschillende wettelijke kaders is 

niet per se iets waar de burger baat bij heeft. We zien dat de nadruk vaak nog ligt op de vraag: wat 

moet er op organisatorisch vlak gebeuren? (Movisie, 2017). Om tot een integrale aanpak te komen, 

werken veel gemeenten sinds de decentralisatie van de zorg in 2015 met sociale wijkteams, waar 

generalistisch werkende professionals integraal zorg en welzijn aanbieden. 

 

Het lukt vaak nog niet om gezinnen met meervoudige domeinoverstijgende hulpvragen goed te 

helpen en ondersteunen. Het ontbreken van een totaalbeeld is hierbij mogelijk de belangrijkste factor 

(Lünnemann et al, 2017). Zo worden er interventies voor deelproblemen ingezet die op korte termijn 

effectief zijn, maar op langere termijn niet: omdat er op meer gebieden problemen zijn. Er is een 

goede domeinoverstijgende analyse nodig om tot goede oplossingen te komen. Tenslotte is een 

gemeenschappelijke visie op het probleem noodzakelijk om tot een integrale aanpak te komen. Het 

samenwerken in de wijk vormt echter een groot knelpunt. Sociale wijkteams voelen zich regelmatig 

klem zitten in gestelde kaders en wetgeving, die efficiënt en integraal werken in de praktijk 

belemmeren (Kluft, 2016). Ook zien we dat professionals vanuit kaders te werk gaan, die niet altijd 

genoeg ruimte geven. Het gaat dan onder andere om de handvatten om interventies te doen, de 

kennis die men heeft en de steun van de eigen organisatie (Movisie, 2017). Zij zouden meer ruimte 

moeten krijgen om ‘mogelijk te maken wat nodig is’ in plaats van ‘doen wat mogelijk is’, zoals de 

Transitiecommissie in 2015 opriep (TSD, 2015). 

 

Het advies om erkende en goed onderbouwde interventies in te zetten stuit ook op obstakels. Ze zijn 

gericht op één specifiek probleem of het is niet duidelijk wat de effectiviteit is op de verschillende 
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soorten problemen die tegelijk aangepakt worden met een gecombineerde interventie (Holwerda et 

al, 2014). Een aantal veelbelovende elementen zien we wel vaker terugkomen in interventies. Zo’n 

interventie: 

● maakt gebruik van een uitgebreide beoordeling van de gezinssituatie ten aanzien van de 

verschillende leefgebieden voorafgaand aan de hulpverlening; 

● gaat uit van een langdurige ondersteuning met wisselende intensiteit; 

● richt zich op alle gezinsleden; 

● vindt plaats in de thuissituatie of leefomgeving van het gezin; 

● biedt hulp op alle relevante leefgebieden; 

● biedt zo nodig praktische, materiële hulp; 

● sluit aan bij en versterkt de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin en sluit aan bij de 

behoeften/vragen van het gezin; 

● betrekt het gezin bij het opstellen van concrete haalbare doelen. 

Wat we graag willen weten 

Wij bouwen voort op eerder onderzoek, en vullen daarop aan door: 

1. het perspectief en behoeften van de gezinnen zelf uit te lichten. De doelgroep wordt vaak 

afgebakend met de voorwaarde dat het gezin niet goed meewerkt aan hulp. Wij vinden het 

belangrijker dat geboden hulp passend is bij het gezin, dan dat het gezin mee moet gaan in 

wat voorgesteld wordt door hulpverlening. Als de veiligheid in het geding komt, vormt dit als 

vanzelfsprekend een uitzondering; 

2. in de gaten te houden dat het gezinnen zijn die nú geholpen willen worden. Die op dit moment 

verlichting nodig hebben. En waarvoor we dus morgen meteen aan de slag gaan. Het 

veranderen van wet- en regelgeving of het anders inrichten van integraal werken en 

financiering kost tijd. Wij gaan voor de quick wins die rust geven; 

3. de doelgroep te zien als ‘normaal’ gezin. We laten daarom de oorzaken, hulpvragen en de 

hulpverlening waar zij mee te maken hebben in principe los; 

4. te erkennen dat gezinnen een ontwikkeling doormaken. Je bent altijd familie, maar hebt niet 

altijd te maken met een crisis; 

5. iedereen mee te nemen die in een gezinssituatie leeft. Dat kunnen dus ook inwonende 

volwassen kinderen zijn. Veel onderzoeken zijn gericht op het jonge kind en de jeugdzorg die 

daarmee gemoeid gaat. Bovendien heeft niet ieder jong gezin met meervoudige 

domeinoverstijgende hulpvragen te maken met jeugdzorg. 

 

We beantwoorden de volgende hoofdvraag:  

 

Hiermee komen we tot een set van ondersteunend aanbod voor verschillende ‘typen’ gezinnen met 

meervoudige domeinoverstijgende hulpvragen. 

Waar hebben gezinnen met meervoudige domeinoverstijgende 

hulpvragen behoefte aan om van overleven naar leven te gaan? 
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Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk leggen we uit hoe het onderzoek is uitgevoerd. Daarna beschrijven we in 

‘Bevindingen’ welke inzichten we hebben opgehaald. Die gebruiken we ook om in ‘Resultaten’ 

antwoord te geven op de onderzoeksvraag. In de conclusie vatten we de kern samen en schrijven we 

bovendien toe naar verbeterpunten met de daarmee gepaarde aanbevelingen. Zodat we morgen 

meteen aan de slag kunnen.  
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Plan van aanpak 

 

In dit hoofdstuk 

● Verkenningsfase 

● In gesprek met het werkveld 

○ Werving 

○ Methodiek 

● In gesprek met gezinnen 

○ Werving 

○ Methodiek 

● Validatiesessies 

● Werkbijeenkomst 

● Feedbackronde 

Verkenningsfase 

De aftrap van het onderzoek vond plaats tijdens de 

denktankbijeenkomst van OPaZ op 22 juni 2018. In een 

rondetafelgesprek spraken we cliëntondersteuning, Veilig 

Thuis, schuldhulpverlening en beleidsmedewerkers van 

gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport over hun ervaringen. Nog voor we de discussie 

aangingen, gaven we hen een vragenkaart om te 

beantwoorden. We vroegen hen welke obstakels zij als meest 

prangend ervaren en wat daar de oorzaken van zijn.  

 

We leerden dat het lastig wordt gevonden om integraal te 

werken. Maar wat exact verstaan wordt onder ‘integraal 

werken’ en wat daar de oorzaak van is liep uiteen. Zo werd 

privacy bijvoorbeeld genoemd, terwijl anderen er vooral 

tegenaan lopen dat verschillende ketenpartners andere 

prioriteiten hebben. 

 

Aangezien er al een breed palet aan mooi onderzoek is gedaan naar integraal werken, bestond ons 

oorspronkelijke plan van aanpak uit het doen van actieonderzoek. Actieonderzoek is zeer geschikt om 

te ervaren hoe theoretische oplossingen vertaald kunnen worden naar de praktijk. Wanneer 

innovatieve ideeën uitgeprobeerd worden, kom je namelijk pas de obstakels tegen die daadwerkelijke 

uitvoering belemmeren. Die kunnen soms erg klein of onverwachts zijn, waardoor je die met meer 

regulier onderzoek lang niet altijd ophaalt. Het gaat namelijk soms ook over minder rationele feiten, 

zoals gedrag.  

 

In onze zoektocht naar pilotgemeenten kwamen we er al snel achter dat veel gemeenten de noodzaak 

delen om met deze kwetsbare doelgroep aan de slag te gaan. Zij hebben er voelbaar last van dat deze 

groep in stand lijkt te worden gehouden. Dit hebben zij dan ook goed op hun vizier. Onze komst kwam 
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echter bij elk van hen ongunstig, aangezien zij stuk voor stuk op hun eigen manier bezig waren met dit 

thema. Tegelijkertijd spraken velen wel uit dat meer kennis over de doelgroep zeer gewenst is. We 

beseften ons dat er meer aanvullend onderzoek nodig was voordat er actieonderzoek gestart kan 

worden.  

In gesprek met het werkveld - Werving 

Om een beeld te krijgen van de context van de professional, spraken we allereerst met verschillende 

organisaties die in hun werk in aanraking komen met gezinnen met meervoudige domeinoverstijgende 

hulpvragen. We vroegen hen onder andere tegen welke obstakels zij aanlopen en welke kennis zij al 

hebben over de doelgroep.  

 

Om recht te doen aan de integraliteit van problemen hebben we daarbij gekozen voor een combinatie 

van partijen uit zorg, veiligheid en werk & inkomen. Bovendien vonden we het belangrijk om niet enkel 

formele partners te betrekken. We hebben bewust informele actoren opgezocht die een grote rol 

spelen in het leven van een gezin(slid). Zo helpt Stichting De Nieuwe Kans jongeren die vastlopen door 

een combinatie van problemen naar werk of scholing.  

 

Aanbieders van hulpverlening 

Wijkteam Klantmanager Werk, Inkomen en 
Zorg 

Stichting  
De Nieuwe Kans 

Politie Woonconsulent Daklozenopvang 

Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

Casemanager Woonoverlast Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) 

Zorgkantoor Gemeenten MEE 

GGZ Huisarts Schuldhulpverlening 

Vluchtelingenwerk Cliëntondersteuning 

In gesprek met het werkveld - Methodiek 

We maakten gebruik van Make & Say technieken. Dat zijn technieken uit de cognitieve psychologie. 

Het houdt in dat we respondenten ‘huiswerk’ geven voordat we zelf met hen in gesprek gaan. We 

verzoeken hen alvast na te denken over een aantal vragen. Bijvoorbeeld hoe ze zelf tot nu toe werken, 

op welke momenten zij de doelgroep (kunnen) tegenkomen en met wie zij samenwerken. Het 

huiswerk bestaat uit een aantal werkbladen waar zij de antwoorden opschrijven. Die ontwerpen wij 

visueel, waardoor het er aantrekkelijk uitziet voor deelnemers. Bovendien merken we dat er goed 

wordt nagedacht over antwoorden, op het moment dat ze opgeschreven dienen te worden. Alsof het 

op die manier ‘definitief’ wordt gemaakt; het is immers zwart op wit. Deze techniek zorgt er voor dat 



 

10 

deelnemers hun gedachten op een rijtje zetten voordat we het gesprek aan gaan. Daardoor putten zij 

uit een diepere laag kennis dan wanneer een vraag rechtstreeks wordt gesteld en beantwoord.  
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Omdat we al tijdens de denktank merkten dat er verschillende 

interpretaties bestaan over genoemde obstakels, ontwikkelden 

we een kleine oefening om respondenten te helpen hun 

antwoorden te concretiseren en tot dieperliggende oorzaken te 

komen. Het zogenoemde oorzakenspel houdt in dat je een 

obstakel op papier schrijft. Een collega schrijft daaronder wat 

daar de oorzaak van is. Vervolgens schrijft de eerste persoon daar 

de oorzaak van op. In de vierde laag kwamen we erachter wat nu 

echt achter de grote abstracte obstakels ligt die genoemd 

worden. In het voorbeeld wordt bijvoorbeeld duidelijk dat 

protocollen niet eens belemmerend werken omdat het 

bijvoorbeeld leidt tot administratiedruk. Protocollen werken 

vooral belemmerend omdat de cliënt te systematisch benaderd 

wordt, waarmee de relatie op gespannen voet staat. Uiteindelijk 

kan dat er zelfs toe leiden dat het gezin niet meer open staat voor 

hulp. Het is zodoende relevant om van elkaar te weten waar we 

het nu écht over hebben met elkaar.  

In gesprek met de doelgroep - Werving 

Om zicht te krijgen op de leefwereld en behoeften van gezinnen zijn we met gezinnen zelf in gesprek 

gegaan. We kwamen met deze gezinnen in contact via professionals die betrokken zijn (geweest) bij 

hun problematiek. Ingangen waren de wijkteams van Weesp, Leeuwarden en Utrecht en Stichting De 

Binnenvest in Leiden, een maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen. 

 

Het eerste contact met de gezinnen werd gelegd door hun eigen hulpverleners. Zo hadden gezinnen 

de mogelijkheid om ongedwongen een afweging te maken over deelname aan het onderzoek. Na 

instemming van gezinnen namen we zelf contact op om meer uitleg te geven en afspraken te maken. 

De gezinnen die graag met ons in gesprek wilden hebben we in overleg de dag, tijd en locatie van de 

afspraak laten bepalen. We spraken af op een plek die voor hen prettig en vertrouwd is, zoals bij het 

wijkteam, in een winkelcentrum of (in de meeste gevallen) bij hen thuis.  

In gesprek met de doelgroep - Methodiek 

Om te zorgen dat een product ook daadwerkelijk aansluit bij het gebruik, is vanuit het industrieel 

ontwerpen aan de TU Delft het gebruik van ‘contextmapping’ gebruikelijk. Het houdt in dat je met de 

gebruiker zelf de context in beeld brengt. Drink je je koffie bijvoorbeeld rustig met een hapje op het 

terras? Wil je het meenemen in de trein? Of zit je in een woonkamer setting met kleine kinderen die 

rondrennen? Dat is van grote invloed op het kopje dat je kiest, al is de koffie hetzelfde. Steeds vaker 

wordt deze methodiek toegepast binnen het sociaal domein. Om te zorgen dat niet alleen producten, 

maar ook sociale oplossingen aansluiten bij het dagelijks leven van de doelgroep. Daarvoor is een veel 

bredere blik nodig dan enkel de problematiek die je als professional tegenkomt. 

 

Ook de gesprekken met gezinnen werden zo breed gevoerd. Centraal stond: Wat is de behoefte? Dat 

staat in beginsel los van de problematiek waar zij mee te maken hebben, de oorzaken daarvan of de 



 

12 

hulpverlening die daarbij betrokken is. Wel kwam het allemaal vaak aan bod. Zo spraken we over 

verwachtingen die gezinnen hebben of hadden ten opzichte van de hulpverlening. Wat zij belangrijk 

vinden in het leven. Of waar zij juist stress van krijgen. Wat zou dat verlichten? En wat maakt dat je 

het wel volhoudt? Daarnaast onderzochten we wat hen nu het beste zou kunnen ondersteunen, wat 

hun situatie concreet vooruit zou helpen en waarom.  

 

Twee van de gesprekken met gezinnen zijn samen met hun hulpverleners gevoerd, op verzoek van het 

gezin zelf. Deze gesprekken gaven extra informatie, omdat daardoor ook gezamenlijk werd 

teruggekeken naar de reden voor, en het effect van, acties van het gezin en van de hulpverlener. Ook 

werd duidelijk hoe werd aangesloten op behoeften van het gezin en wat hen uiteindelijk nu echt 

ondersteunde en wat juist niet.  

 

Uit de gesprekken met gezinnen 

kwamen veel verschillende 

hulpvragen, en diverse 

combinaties daarvan, naar 

voren. De hulpvragen die de 

gezinnen zelf noemden terwijl 

ze ons vertelden over hun 

situatie zijn in onderstaand 

overzicht weergegeven. Dit 

betekent tegelijkertijd dat er 

meer kan spelen, waarvan wij 

niet op de hoogte zijn.  

Validatiesessies  

De voorlopige resultaten van ons onderzoek hebben we getoetst bij het sociaal wijkteam in Weesp en 

bij het wijkteam in Utrecht Overvecht. We vroegen hen of ze de bevindingen herkennen en wat er 

mogelijk nog ontbreekt of niet past vanuit hun perspectief. Daarnaast bespraken we de 

toepasbaarheid in hun werkpraktijk en voorbeelden van best practices die zij uit kennen of zelf 

toepassen. Op basis van deze sessies hebben we onze analyse verder aangescherpt en verfijnd.  

Werkbijeenkomst 

Op 24 januari 2019 organiseerden we een landelijke werkbijeenkomst rondom de familie Hermsen. 

Bij deze bijeenkomst waren onder andere ministeries, gemeenten, wijkteams, zorgverzekeraars, 

cliëntondersteuning, schuldhulpverlening en diverse kennispartners aanwezig. We presenteerden de 

resultaten na verfijning op basis van de validatiesessies. In rondetafelsessies maakten we gezamenlijk 

de vertaalslag van theorie naar praktijk:  

 

1. Hoe helpen de subpersona’s in het werk?  

2. Ken je best practices?  

3. Wat zou je willen doen voor deze subgroepen?  

4. Wat heb je daarvoor nodig?  
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Zo kregen we vanuit verschillende domeinen en functies feedback op onze analyse. Ook kregen we 

nog meer zicht op recente ontwikkelingen en kansen in de verschillende werkvelden. Die inzichten zijn 

verwerkt door dit rapport heen.  

Feedbackronde 

Het concept eindrapport is twee weken beschikbaar gesteld via opaz.info. In die periode hebben we 

actief gevraagd naar feedback van een ieder die bekend is met de doelgroep. We hebben drie reacties 

mogen ontvangen van professionals met verschillende achtergronden. Geen van hen was respondent 

binnen dit onderzoek. Zij deden kleine suggesties ten behoeve van de leesbaarheid en deelden met 

name hun eigen ervaringen. Bovenal kregen we terug dat het rapport zeer herkenbaar was. En 

interessant is voor collega’s om mee te nemen in ontwikkelingen.   
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Bevindingen 

 

In dit hoofdstuk 

● Context van de professional  

● Context van de gezinnen 

  

Context van de professional  

Door gesprekken met professionals uit het werkveld kregen we zicht op de context van hun werk en 

de belemmeringen die ze tegenkomen bij de hulp aan gezinnen met een meervoudige 

domeinoverstijgende hulpvraag. De belangrijkste bevindingen benoemen we in dit hoofdstuk.  

 

1. Samenwerken is essentieel 

Zonder een brede blik op het gehele gezin blijft hulpverlening bij pleisters plakken. Professionals 

zeggen dan ook dat het belangrijk is om vraaggericht en gezinsgericht te werken. Door de complexiteit 

van de hulpvragen van deze gezinnen, zijn hulpverleners erg afhankelijk van de samenwerking met 

andere hulpverleners en organisaties. Ook vallen deze gezinnen vaak onder wet- en regelgeving van 

verschillende domeinen. Alleen vanuit de eigen organisatie of het eigen domein denken en werken is 

dus niet voldoende.  

 

 

Professionals ondervinden verschillende knelpunten bij het integraal werken waaronder praktische 

belemmeringen zoals het plannen van multidisciplinaire overleggen, onbekendheid met 

ketenpartners en hun functie, en het verschil in visie en prioritering die samenwerkingspartners 

hanteren. De afstand tussen Werk & Inkomen en de hulpverlening specifiek kwam in gesprekken en 

bijeenkomsten nadrukkelijk naar voren.  

 

Kloof tussen hulpverleners en dienstverleners 

Professionals ervaren een kloof tussen dienstverleners van Werk & Inkomen (inclusief 

schuldhulpverleners) en hulpverleners in het werkveld zorg of welzijn. Allereerst lijken wetten en 

protocollen van deze domeinen niet goed op elkaar aan te sluiten en soms zelfs te botsen. 

Bijvoorbeeld wanneer schulden niet problematisch genoeg zijn om schuldhulpverlening te krijgen, 

terwijl het gezin en de hulpverlener juist vroegtijdig aan de bel trekken om erger te voorkomen. Of 

wanneer een gezin eerst diverse afwijzingen van financiële voorzieningen moet verzamelen om de 

“Waar we als wijkteam tegenaan lopen is dat zodra je maatwerkvoorziening moet 

inzetten, je dat uit één van de domeinen moet halen. En dan loop je vast in 

regelgeving. Je raakt veel tijd kwijt om dingen in gang te zetten. Terwijl je als 

wijkteam juist snel wil schakelen.” 

 

Wijkteammedewerker 
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aanvraag bij het juiste loket te kunnen onderbouwen, terwijl er juist snel rust en financiële ruimte 

nodig is in het gezin. 

 

Daarnaast verloopt de samenwerking tussen professionals uit deze werkvelden in de praktijk vaak 

moeizaam door verschillen in perspectief en cultuur. Denken vanuit de kaders ‘rechtmatigheid en 

ontvankelijkheid’ lijkt soms haaks te staan op preventie en maatwerk. Hierdoor verschillen 

professionals van mening over de juiste aanpak of welke doelen nu prioriteit moeten krijgen. Ook blijkt 

dat beide domeinen elkaar op lokaal niveau nog onvoldoende kennen en dat afstemming en 

terugkoppeling tussen hen vaak ontbreekt. Hierdoor komt vertrouwen en samenwerking moeilijk tot 

stand. Bovendien lijken ze soms letterlijk elkaars taal niet te spreken.  

 

 

 

 

Tot slot benoemen professionals de onbekendheid met elkaars werk, waardoor onbegrip ontstaat. Zo 

zeggen hulpverleners flexibiliteit te missen bij dienstverleners. Zij lijken soms niet goed te begrijpen 

hoe complex een gezinssituatie daadwerkelijk is. Dienstverleners vinden op hun beurt dat 

hulpverleners juist te betrokken zijn bij het gezin, te weinig kennis hebben van financiën en hier ook 

te weinig aandacht aan besteden. Professionals blijken regelmatig onvoldoende te weten van elkaars 

vakgebied om een goed sluitend plan om een gezin heen te maken. Om dit te kunnen moet je namelijk 

elkaars dienstverlening (inclusief de mogelijkheden en onmogelijkheden) goed kennen. Dan pas zie je 

wat er op welk moment nodig is, waar je elkaar kan aanvullen en waar er een gat valt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tegen het systeem aanlopen 

Juist bij de ondersteuning aan gezinnen in complexe situaties komen weeffouten in het systeem naar 

voren. Omdat gezinnen een beroep doen op meerdere voorzieningen of omdat ze zich in een 

“Medewerkers moeten heel ambtelijke stukken aanleveren, kijk naar een 

beslistermijn: het heeft heel weinig met zorg te maken. Terwijl we steeds meer de 

verbinding zoeken met zorg en er van overtuigd zijn dat dat nodig is. (...) Het is nog 

niet zoals het zou moeten, maar ik zie wel dat het langzaam de goede kant uitgaat. 

De infrastructuur is er wel. Het gaat nu om het lastige: de cultuur en de 

medewerkers en het netwerk opbouwen.” 

 

Schuldhulpverlener 

 

“Over het algemeen is schuldhulpverlening traditioneel ingericht als een ambtelijk 

proces, waarbij we vooral kijken naar de financiën. Maatschappelijk werk kijkt veel 

meer naar oorzaken van de schulden en psychosociale factoren. Dat is de 

verdeling. Langzaamaan moet je meer naar integrale hulpverleners.” 

 

Schuldhulpverlener 
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uitzonderingspositie begeven lopen ze eerder vast, maar ook hun hulpverleners voelen zich vaak 

machteloos. Professionals noemden een aantal voorbeeldsituaties die hen in de praktijk belemmeren: 

● Veel gemeenten hanteren verslaving als afwijzingsgrond voor schuldhulpverlening. Er wordt 

dan gesteld dat behandeling gestart moet zijn of zelfs al 6 maanden moet lopen voordat 

iemand wordt toegelaten tot een schuldhulpverleningstraject. Verslavingsartsen stellen 

echter regelmatig dat de situatie eerst stabiel moet zijn voor zij een behandeling kunnen 

starten. Zij adviseren daarom om eerst aan schulden te werken.  

● Diagnostiek en/of toegang tot GGZ-trajecten blijkt in praktijk soms niet mogelijk tot een 

verslaving onder controle is, maar afkicken is zwaar en extra moeilijk vol te houden bij 

psychische instabiliteit. Juist omdat er vaak sprake is van een wisselwerking tussen deze 

problemen lijkt er vrijwel geen mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan.  

● Jongeren moeten vanaf 18 jaar zelf hun huisvesting, inkomen en verzekering regelen, maar 

krijgen daar vaak weinig ondersteuning bij. Zeker wanneer er veel andere problemen spelen 

binnen het gezin. De jongeren die langdurig begeleid worden door jeugdzorg worden 

daarnaast op hetzelfde moment plotseling zelf verantwoordelijk voor het organiseren van 

hulp. Professionals zien dit vaak mis gaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Kwetsbare jongeren krijgen vanuit projecten weliswaar soms kans op een kamer, maar 

daarvoor is het hebben van een strafblad vaak een uitsluitingscriterium. Hierdoor vallen veel 

jongeren alsnog buiten de boot.  

● Vanuit een uitkering de stap maken naar betaald werk lijkt mooi en biedt ook zingeving en 

dagbesteding. Maar wanneer het inkomen daardoor net boven de (bijstands)norm uitkomt, 

vallen veel financiële voorzieningen weg. Bovendien moeten deze voorzieningen en 

uitkeringen weer aangevraagd worden wanneer een tijdelijk contract afloopt.  

● Ook een inkomen onder bijstandsniveau zorgt vaak voor instabiele situaties. Dan moet 

namelijk elke maand een loonstrook ingeleverd worden, zodat het inkomen aangevuld kan 

worden tot bijstandsniveau. Voor veel mensen is het inleveren van loonstroken echter 

ingewikkeld. Bovendien wordt die aanvulling soms later gestort waardoor betalingen in de 

knel komen. Schuldhulpverleners adviseren hun cliënten soms (op persoonlijke titel) om nog 

niet te gaan werken, omdat een stabiel inkomen vrijwel noodzakelijk is om een schuldregeling 

te laten slagen. 

 

 

“Waar is er nog een gat in de hulpverlening? Onhandelbare 'kinderen' tussen 

18-23 jaar waarvoor ondersteuning bij 18 jaar wegvalt. Ouders zijn daar nog 

niet klaar voor. En de 18-jarige wil niet vrijwillig in volwassenenzorg of moet 

opeens zelf dingen via de zorgverzekeraar gaan regelen. Er is een hele dikke 

streep onder het traject jeugdzorg en er is geen overgang of goede 

overdracht.” 

 

Teammanager Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
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● Een werkgeschiedenis is soms behoorlijk relatief, maar het heeft wel invloed op de inschatting 

van iemands arbeidsvermogen. Wanneer het arbeidsvermogen in de praktijk lager ligt dan 

deze inschatting kunnen problemen ontstaan: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Daklozen krijgen geen postadres toegewezen als zij werken. Hierdoor vallen zij buiten alle 

regels en lopen zij voorzieningen mis die beschikbaar zijn voor daklozen. Zelf doen ze er vaak 

alles aan om ondanks hun situatie de baan te behouden. Het geeft immers perspectief op 

vooruitgang, geeft voldoening en maakt dat zij zich nog waardevol voelen. Het systeem geeft 

echter de perverse prikkel om ontslag in te dienen. Tegen de wil van de werkenden zelf in. 

 

3. De vindingrijke professional 

Vanuit een organisatorisch gedachtegoed is veel wetgeving vertaald naar protocollen voor de 

uitvoering. De professionals geven echter aan dat dat hen eerder belemmert dan ondersteunt. Zo is 

het bijvoorbeeld lastig om contact te maken met een gezin als je binnenkomt met een standaard 

vragenlijst. Het neemt de spontaniteit weg en het gezin zal minder snel geloven dat de hulpverlener 

echt naar hen luistert en oprecht is; er wordt immers een standaard riedeltje afgewerkt. Bovendien 

zijn veel verplichte vragen gevoelig. Dan begin je dus al op een slechte voet. Daarnaast is de situatie 

van deze doelgroep vaak zo complex, dat het niet past bij een standaard werkwijze. Deze kaders 

beperken dan de brede blik of creativiteit van professionals, waardoor ze niet meer (kunnen) doen 

wat nodig is.  

 

Vraagstukken rondom privacy 

De protocollen en wetgeving krijgen bij een deel van de professionals de overhand. Professionals 

lopen bijvoorbeeld vast tijdens overleggen met ketenpartners of bij het maken van een integraal plan 

voor gezinnen, omdat informatie niet gedeeld mag worden. Het wordt hierdoor lastig gevonden om 

samen te werken met ketenpartners of eerste signalen te delen met anderen. Andere professionals 

denken daarentegen erg afwijkend over welke informatie op welk moment gedeeld mag worden. Voor 

“Huur wil dat je eerste van de maand betaalt. Maar UWV betaalt de 7e of 8e. 

Waarom hebben we dat niet anders georganiseerd?” 

 

Schuldhulpverlener 

 

 

 

“We hadden een jongen met een IQ van onder de 50; dat van een zesjarige. 

Hij heeft eens een aantal weken werk gehad en is daar ontslagen, omdat hij 

coke had gedeald in het magazijn. Hij had inderdaad wat coke op zak, maar hij 

is nog te dom om te dealen bij wijze van. Het systeem zegt dan dat hij kan 

werken. Want hij heeft een werkgeschiedenis. Maar hij kan helemaal niet 

werken. En hij krijgt wel allerlei boetes.” 

 

Coach Stichting De Nieuwe Kans 
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de een voelt het alsof er nog steeds voldoende mogelijkheden zijn, terwijl de ander zich sterk beperkt 

voelt. Door het gebrek aan kennis over welke mogelijkheden de AVG-wet biedt, wordt de wet 

vermoedelijk als meer beperkend ervaren dan nodig is.  

 

 

De onwetendheid en in sommige gevallen angst voor ‘de letter van de wet’ maakt dat professionals 

hun regelruimte ook niet durven te nemen. Goede voorbeelden van succesvolle hulp in complexe 

situaties zijn vaak het gevolg van het doorzettingsvermogen van zowel het gezin als de professional. 

Professionals konden vaak bijdragen aan een succes door onmogelijkheden niet zomaar te 

accepteren, maar te blijven zoeken naar mogelijkheden. Het handelen vanuit ‘de bedoeling’ of ‘de 

geest van de wet’ geeft inspiratie om te blijven zoeken naar kansen en waar nodig te wandelen langs 

de randen van de wet. Een voorbeeld uit de praktijk is de Omgekeerde Toets 

(http://www.stimulansz.nl/de-omgekeerde-toets-methodiek/). Niet eerst kijken naar de regels, maar 

naar wat het gezin nodig heeft als eerste uitgangspunt.  

 

 

Aan de randen van het systeem worden oplossingen gevonden 

Dit betekent ook dat in sommige gevallen de meerwaarde bestond uit breder kijken naar de eigen 

functieomschrijving en op basis van een professionele afweging te ‘doen wat werkt’ en daar als 

professional voor te staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Handelingsverlegenheid? Misschien... Dat moet haast wel als casussen niet 

worden aangekaart. Misschien is het onkunde?” 

 

Medewerker daklozenopvang 

“Je moet niet in de wetten mee gaan denken. Je moet als ondersteuner een 

vrijbrief hebben om alles te doen dat een gezin vraagt, wel binnen de normale 

normen en waarden. Maar je moet er vanuit gaan dat de vraag van het gezin 

belangrijk en juist is. Niet omdraaien naar wat een organisatie of instelling kan 

horen.” 

 

Casebehandelaar zorgkantoor 

“Hoe lang begeleid je een cliënt? Zolang het recht loopt formeel, volgens mijn rol. 

Maar sommige mensen kan je dan nog niet loslaten, dan houd ik die dus ook 

langer vast en dan pak ik de regisseursrol op. Daar neem ik de ruimte voor, richt ik 

mijn werkweek op in. Ik zorg dat ik een dag thuis kan werken om alle aanvragen 

levensonderhoud te verwerken en zo mijn target alsnog te halen, zodat er 

vervolgens ruimte overblijft voor bredere ondersteuning.” 

 

Klantmanager inkomen 
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Doen wat werkt was ook terug te zien in voorbeelden waarbij professionals toch outreachend werken 

ook als dit formeel niet ‘mag’. Of door tijd te investeren in laagdrempelig contact bij ‘selectieve 

zorgzoekers’ die in eerste instantie minder ontvankelijk zijn voor hulp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context van de gezinnen  

Een aantal kenmerken van situaties zijn typerend voor alle gezinnen die we geïnterviewd hebben. Ook 

kwamen een aantal wensen en behoeften steeds terug:  

● De gezinnen staan in de ‘overlevingsstand’. Dat leidt tot korte-termijn-denken. 

● Vaak hebben de gezinnen weinig steun van hun eigen omgeving. Gebroken banden met (de 

rest van) de familie komt veel voor.  

● Gezinnen hebben vaak moeite met het vragen van hulp of het verwoorden van hun vraag. 

Soms komt dat omdat ze zelf niet weten wat ‘de vraag achter de vraag’ is. 

● De gezinnen vinden het belangrijk dat de hulpverleners aansluiten bij het tempo en de 

dynamiek van hun gezin. De tijd nemen om te luisteren naar hoe het gezin samenleeft en 

samen wil leven is daarbij van belang. 

“Wanneer die kat bij mij uit de boom kwam? Na een paar maanden natuurlijk, 

gewoon omdat ze elke week kwam.” 

 

Gezin 4 

“Een outreachende benadering zou wel fijner zijn, het verschilt heel erg per 

wijkteammedewerker. Ik krijg nu vaak terug: ze hebben geen hulpvraag. Maar het 

gaat om het belang van het gezin. Soms moet je brutaal zijn en aanbellen: Heb je 

tijd voor koffie? In plaats van op kantoor zitten en zeggen: Het gezin komt niet.”  

 

Woonconsulent woningbouwcorporatie 

“Als deze gezinnen beter gaan, wordt de hulp afgeschaald en raken ze weer uit 

zicht! Als een (zorg)traject stopt, moet er iemand naast ze blijven staan en blijven 

volgen of het goed blijft gaan. Het duurt namelijk lang voordat gezinnen opnieuw 

hulp vragen, dan is het vaak alweer geëscaleerd. Dit is een ongelooflijk hiaat, het 

kost heel veel energie om dan opnieuw vertrouwen te winnen en het kost heel 

veel extra geld. Om te voorkomen dat al deze kosten voor niks zijn geweest moet 

je contact blijven houden.” 

 

Teammanager Centrum voor Jeugd en Gezin 
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● Een hulpverlener moet betrouwbaar zijn. Dat is iets dat met de tijd bewezen moet worden, 

bijvoorbeeld door afspraken na te komen. 

● Er moet een ‘klik’ zijn met de hulpverlener. Dat heeft vooral te maken met een persoonlijke 

voorkeur en het matchen van karakters. 

● Het is prettig om een bekend gezicht te hebben, een vast contactpersoon. 

● Humor heeft een grote invloed. Even lachen doorbreekt de spanning en geeft soms even lucht. 

● De gezinnen willen het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan en dat zij niet de enige 

zijn. Er is behoefte om ‘normaal’ te zijn. Te weten dat er bij iedereen wel eens wat speelt. Ook 

willen ze ‘normale’ dingen doen, zoals even naar een voorstelling. 

● Ouders hebben behoefte aan rust om op te kunnen laden. Als er sprake is van een 

zorgbehoevend kind, zijn zij hier vaak altijd mee bezig. 

● De gezinnen kijken liever niet terug naar het verleden. 

● Er is behoefte aan overzicht in de complexiteit. 

 

 

  
“Gezinnen vinden het over het algemeen heel prettig om te horen wat iedereen 

vindt en wat er gaat gebeuren. Het geeft ze overzicht wanneer er op alle 

leefgebieden iets aan de hand is. Het geeft ook toekomstperspectief: dat het 

geregeld wordt, dan is het minder zwaar.” 

 

Medewerker daklozenopvang 
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Resultaten 

 

In dit hoofdstuk: 

● De route van overleven naar leven 

● Familie Hermsen - Weder 

● Familie Hermsen - Domino 

● Familie Hermsen - Lost 

● Familie Hermsen - Opmaat 

● Praktische toepassing van de persona’s 

 

De route van overleven naar leven 

In het vorige hoofdstuk beschreven we de algemene context van de gezinnen. Tijdens het onderzoek 

bleek echter dat er veel verschillen zijn tussen gezinnen met meervoudige domeinoverstijgende 

hulpvragen en in de manier waarop hun complexe situaties zich ontwikkelen. We hebben daarom een 

verdieping gemaakt op de familie Hermsen die recht doet aan deze diversiteit. Het laat zien dat ieder 

‘type’ gezin andere behoeften heeft, waardoor zij tegelijkertijd een andere aanpak van professionals 

nodig hebben.  

 

Het is anders dan het zogenoemde ‘hokjesdenken’. De situatie van een gezin is dynamisch. Met de tijd 

kan het gezin verschuiven naar een nieuwe subpersona. Maar het kan zelfs per gezinslid verschillen. 

Iedere subpersona leiden we in met een voorbeeldcasus. Vervolgens geven we de chronologische 

route weer die gezinnen afleggen om van overleven naar leven te gaan. Deze tijdslijn beschrijft de 

behoeften per fase en geeft aan op welke momenten er (gemiste) kansen zijn om escalatie van 

problemen te voorkomen of aan een structurele oplossing te werken. Per tijdlijn beschrijven we deze 

route, de kanalen die deze gezinnen benutten, welke best practices hierop aansluiten en welke 

condities er nodig zijn om de oplossingsrichtingen in de praktijk te brengen.  

Familie Hermsen - Weder 

 

 
De familie Weder bestaat uit een alleenstaande moeder met vier kinderen van vier 

verschillende vaders. Er is op dit moment van crisis een fysieke dreiging van één van haar 

exen. Dit maakt dat moeder moeilijk de deur uit kan en continu vreest voor de veiligheid 

van haar kinderen en haarzelf. Er is regelmatig contact met Jeugdzorg vanwege de 

dreiging van haar ex. Ze heeft reeds in meerdere relaties te maken gehad met huiselijk 

geweld. Ook heeft moeder ruzie met de buren. Ze heeft op jongere leeftijd met haar 

eigen moeder in een blijf-van-mijn-lijfhuis gezeten en is na haar 18e een tijdje dakloos 

geweest. Financieel kan ze de eindjes net aan elkaar knopen, maar geld voor extraatjes is 

er niet. 
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De situatie die zich herhaalt: Wat je meeneemt uit het verleden 

Deze gezinnen geven aan een moeilijke start gehad te hebben. (één van de) Ouder(s) was tijdens de 

eigen jeugd al bekend met hulpverlening. Nu zij zelf een gezin hebben, lijken problemen zich te 

herhalen of vanuit het verleden meegenomen te worden. Ouders hebben bijvoorbeeld in hun eigen 

jeugd te maken gehad met geweld of verslaving en nu komt dit opnieuw voor in hun eigen gezin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gezin loopt steeds opnieuw tegen obstakels aan of er gaat steeds weer iets nieuws mis. 

Crisissituaties herhalen zich, met meer rustige perioden (van dagen, maar soms ook weken of zelfs 

jaren) daar tussenin. De ouder ziet de oorzaak van problemen buiten zichzelf en ervaart zelf weinig 

invloed op de situatie.  

 

“Ik zit al zo lang in de hulpverlening, ik denk nu al zo’n 10 jaar. Ik ben van huis 

weggelopen bij mijn ouders, situatie zat, kon zo niet langer.” 

 

Gezin 6 

“Je wiegje bepaalt waar je 18 jaar later staat. Dat heeft dan niet zoveel met keuzes 

te maken.” 

 

Coach Stichting De Nieuwe Kans 
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Veel gezinnen die we spraken zeiden psychische klachten te hebben, bijvoorbeeld depressies. Vaak is 

er weinig netwerk waar het gezin op terug kan vallen. Of heeft hun netwerk zelf juist ook hulp nodig. 

Waardoor zij elkaar niet (kunnen) helpen of steunen. Gezinnen vinden het ook lastig om nieuwe 

contacten te leggen en anderen toe te laten in hun leven.  

 

 

 

 

 

 

 

Binnen deze gezinnen vallen ook gezinnen die van huis uit minder gewend zijn zich aan te passen in 

sociale situaties of dicht bij andere mensen te wonen. Deze gezinnen komen bijvoorbeeld in beeld bij 

woonoverlast doordat buren klagen over hun kinderen die vernielingen aanrichten. Deze gezinnen 

lijken soms minder onder de indruk van hun situatie dan hun hulpverleners. Ze hebben een dikke huid 

of lijken gewend te zijn aan bepaalde situaties.  

 

  

 

Behoefte: Zorg dat het gezin er niet alleen voor staat  

Deze gezinnen hebben vooral behoefte aan een luisterend oor. Voor hen is het belangrijk dat ze het 

gevoel hebben er niet alleen voor te staan. Ze hebben daarom graag korte lijntjes met een vaste 

hulpverlener die voor hen betrouwbaar is. Iemand die ze kunnen bellen als het nodig is, waarvan ze 

weten dat hij/zij meedenkt en actief blijft volgen of het goed gaat. Het gevoel van betrouwbaarheid 

“Ik heb niks te verbergen, en het komt wel goed, want aan mij ligt het niet.” 

 

Gezin 6 

“We hebben geen steun van familie en ik heb veel meegemaakt, dus het is lastig 

om mensen te vertrouwen.” 

 

Gezin 5 

“Het mooiste dat ik kan bereiken is als de jongens gezonde contacten krijgen.” 

 

Coach Stichting De Nieuwe Kans 

“Zij zeggen: ‘Zo doen wij dat’.”  

 

Casemanager woonoverlast 
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groeit wanneer het gezin over de tijd heen merkt dat de hulpverlener ‘doet wat hij zegt en zegt wat 

hij doet’. Daardoor is deze betrouwbaarheid ook persoonsafhankelijk. Vertrouwen moet bij ieder 

nieuw contactpersoon weer opgebouwd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Deze gezinnen hebben baat bij iemand die meedenkt over praktische zaken, maar verder willen ze 

graag zelf de touwtjes in handen hebben. Ze bepalen graag zelf met welke zaken de hulpverlening aan 

de slag gaat en hoe lang er hulp nodig is. Het gezin leeft namelijk in de waan van de dag en zoekt in 

eerste instantie niet naar een oplossing voor de langere termijn of een onderliggende oorzaak van hun 

situatie. Hun vragen zijn daarom vaak gericht op de korte termijn of op gevolgen van onderliggende 

problemen. De begeleiding is daardoor meestal niet intensief, maar wel ad hoc en langdurig.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De route van overleven naar leven 

“Ik heb geen intensieve begeleiding nodig. Maar als ik even een vraag heb,dan zijn 

ze [hulpverlener van het wijkteam] daar voor me.” 

 

Gezin 6 

 

“Nee, het zou niet meer voor de tweede keer misgaan. Dat laat ik niet meer 

gebeuren. Ik zou [naam wijkteammedewerker] voor advies of hulp wel bellen als 

het nodig is. Nu is het makkelijk voor me omdat ik haar al ken. Dan zou ik wel de 

telefoon pakken. Als zij weg zou zijn zou ik niet meer bellen denk ik, ik weet het 

niet, maar iemand kennen is voor mij wel belangrijk.” 

 

Gezin 4 
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Heen en weer tussen crisis en stabiliteit  

De tijdslijn voor deze gezinnen ziet eruit als een golvende lijn. Het gezin belandt steeds in een crisis 

met rustige perioden daar tussenin. In die periode is de stabiliteit echter relatief van aard; het is erg 

kwetsbaar. De relatie met hulpverlening bestaat uit op-en-af contact of door het wisselen van lichte 

naar zwaardere hulp en omgekeerd: 

● Er verandert iets rondom het gezin waardoor een (nieuwe) crisis ontstaat.  

● Een hulpverlener komt in contact met het gezin op een piekmoment van stress. Voor het gezin 

is dit vaak niet de eerste kennismaking met hulpverlening, maar voor de hulpverlener kan dit 

wel het eerste contact zijn.  

● De hulpverlener gaat aan de slag met de crisissituatie en sluit daarna de begeleiding af. 

● Nadat de crisis voorbij is en de situatie weer stabiel is, gaat het een tijdje goed (de duur van 

deze rustige periode is wel heel wisselend).  

● Er ontstaat een volgende crisissituatie. 

● Als de gezinnen na de crisis contact blijven houden met een vertrouwd contactpersoon kan er 

in de rustige momenten aandacht komen voor de aanpak van onderliggende oorzaken. 

Bijvoorbeeld psychische schade die in de jeugd is opgelopen.  

 

Waar zoeken deze gezinnen antwoorden? 

● Via-via binnen het eigen netwerk 

● Als ze een naam hebben van een hulpverlener, bellen ze die graag op. 

● De wijkagent 

● Informeel aanbod 

 

Waar bereik je deze gezinnen? 

● De school van de kinderen 

● Veilig Thuis 

● Consulenten Woonoverlast 

 

Gemiste kans: Meeveren en rustmomenten benutten  

Op momenten van crisis ligt de nadruk op het stabiliseren van de situatie en de directe gevolgen van 

problemen. Wanneer de situatie in het gezin stabiel is, wordt het hulpverleningstraject weer 

afgesloten. Om het risico op een nieuwe crisis te vermijden is het juist belangrijk om contact te 

houden. Door met het gezin mee te veren tijdens de verschillende fasen kan namelijk ingesprongen 

worden op kansen die juist ontstaan tijdens rustige momenten.  
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Gezinnen kunnen dan meer vooruit kijken en vertrouwen opbouwen in zichzelf en hun situatie. Dit is 

nodig om met onderliggende problemen aan de slag te kunnen gaan. Daarna kan er gewerkt worden 

aan het voorkomen van nieuwe problemen en wordt de kans groter dat een stabiele gezinssituatie 

ook stabiel blijft.  

 

 

De motivatie om met onderliggende problemen aan te pakken ontstaat vaak door zorgen om hun 

kinderen. Zo beschrijft een moeder de zorgen over overgewicht van haar zoon omdat ze door de stress 

en problemen niet meer voor hem kookte: 

 

 

 

 

 

“Preventief werken kost tijd. Dan moet je langer een gezin kunnen volgen. Op 

rustigere momenten, bijvoorbeeld met een belletje per maand. Bij een van de 

gezinnen zijn nu twee kinderen in zo’n rustigere periode een traject ingegaan. Zo 

ver zijn we nu. Dat is eigenlijk preventief werken.” 

 

Hulpverlener  

 

“Ik heb met mezelf gesproken in de spiegel en zei: het kan niet zo. Mijn zoon was 

bijna bij mij weggehaald door jeugdzorg weet je. Ik kon niets meer.” 

 

Gezin 7 
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Gemiste kans: De casus afsluiten  

De gezinnen hebben voor langere tijd behoefte aan contact met iemand die er voor hen is. Ook 

hulpverleners willen deze gezinnen graag langer in beeld houden omdat ze weten dat deze gezinnen 

meer nodig hebben. Ze zien de gezinnen namelijk steeds opnieuw bij hen terugkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

Maar vaak werken hulpverleningsinstanties en wijkteams met een soort signaleringsstructuur: ze 

zetten zetten hulp in of bieden zelf hulp en doen vervolgens weer een stap terug. Hulpverleners voelen 

zich gedwongen om het dossier te sluiten wanneer er geen concrete doelen meer zijn. De verwachting 

is dat het gezin zelf weer hulp vraagt als het nodig is. Bij deze gezinnen is de kans helaas groot dat er 

een nieuwe crisis ontstaat als ze geen laagdrempelige hulp kunnen inroepen.  

 

 

 

Wanneer gezinnen voor lange tijd direct contact kunnen houden met vertrouwde hulpverleners komt 

er meer rust in het gezin. Rustiger vaarwater en een bekende hulpverlener kan het gezin ook 

vertrouwen geven om eerder hulp te vragen of met hun toekomst aan de slag te gaan.  

 

 

 

 

 

 

“Ik hoef alleen maar naar mijn kinderen te kijken en dan weet ik daar doe ik het 

voor. Het zijn de kinderen die me elke keer weer helpen om overeind te komen. 

Anders had ik er al lang de brui aan gegeven zelf.” 

 

Gezin 6 

“De bedoeling is dat gezinnen dit op ‘eigen kracht’ doen. Je hoopt dat ze laagdrempelig 

weer contact zoeken, dat het vertrouwen er is.” 

 

Wijkteammedewerker 

“Wat deze gezinnen nodig hebben? Stabiliteit en structuur: iemand voor langere 

termijn en niet steeds een nieuwe hulpverlener of gebrek aan warme overdracht. Ik 

merk het letterlijk wanneer er een hulpverlener weg is of op vakantie is, want dan 

loopt het weer mis.” 

 

Woonconsulent woningcorporatie 
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Best practices 

Een steunnetwerk op wijkniveau 

● Maatjesprojecten geven deze gezinnen rust en erkenning doordat ze worden geholpen door 

gezinnen die in eenzelfde situatie hebben gezeten. Gezinnen vonden het achteraf vaak fijn om 

te weten dat ze niet de enige zijn die tegen bepaalde zaken aanlopen. Ook ontstaat daardoor 

meer vertrouwen in de stappen die gezet moeten/gaan worden, dan wanneer een 

hulpverlener dit brengt. Zo wordt er in Bussum gebruik gemaakt van zogenoemde 

sleutelfiguren. Dat zijn mensen die zelf uit Syrië kwamen, maar al lang geleden zijn 

geïntegreerd. Die worden nu gekoppeld aan nieuwe Syriërs in de gemeente. 

● Stichting de Nieuwe Kans biedt verandertrajecten voor jongens van 18 tot 27 jaar. Ze kunnen 

elke twee weken instromen. Het programma is breed, waaronder schoolvakken, sport, stage, 

theater en sollicitatietrainingen. De stichting biedt ook praktische hulp en zoekt de jongens 

actief thuis op als dat nodig is. De jongens komen voor werk of scholing, maar uiteindelijk is 

contact en gezien worden het belangrijkst. Succesvolle uitstromers krijgen een plek in hun 

‘hall of fame’.  

● De methode HouVast van Expertisecentrum William Schrikker is gemaakt met de insteek om 

licht verstandelijk beperkte ouders (met complexe problematiek) te ondersteunen zodat zij 

hun kinderen zelf op kunnen voeden. In de methodiek wordt gebruik gemaakt van een 

waakvlamfunctie; de ondersteuning wordt niet afgesloten, maar kan wel in intensiteit 

wisselen.  

● Projecten voor algemene voorzieningen en activiteiten voor kinderen die het opbouwen van 

een netwerk met andere ouders kunnen stimuleren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Je moet meer doen dan in je functieomschrijving staat om vertrouwen op te 

bouwen. Je moet betrouwbaar zijn, je moet er zijn als je er moet zijn. 

...Langdurige band, contact hebben, dan zullen gezinnen ook met kleinere dingen 

snel langskomen. Dat wil je ze aanleren, dat ze niet wachten tot het probleem 

groot geworden is. En als er vertrouwen ontstaat dan kan je tegelijkertijd 

proberen te werken aan dingen als zelfontplooiing.” 

 

Wijkteammedewerker 

“In de wijk waar het gezin woont worden sinds kort door Humanitas gratis 

zwemlessen aangeboden. Voor het gezin is het fijn dat hun kinderen alsnog 

leren zwemmen en dat er geen zorgen zijn over hoe de zwemlessen betaald 

moeten worden. Ook is het prettig dat de zwemles voor alle gezinnen 

beschikbaar is, er is dus geen verdeling tussen ‘rijk of arm’ en daardoor ook 

geen stempel. Het gezin komt door dit project in contact met allerlei andere 

gezinnen uit de wijk. In ruil voor de gratis zwemlessen wordt aan ouders 

gevraagd wat zij kunnen betekenen voor hun wijk. Zo worden ze op een 

positieve manier bevraagd en ontstaan er mogelijkheden om een 

steunnetwerk in de buurt te vormen.” 

 

Wijkteammedewerker 
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Condities 

Legitimatie en mogelijkheden om gezinnen blijvend te volgen 

Om de hulp aan deze gezinnen te verbeteren hebben hulpverleners tijd, legitimatie en financiering 

nodig om deze gezinnen te blijven volgen, tussen crises door en nadat doelen behaald zijn. Dit levert 

de gezinnen zelf minder stress op en zo wordt hulp efficiënter ingezet dan wanneer steeds opnieuw 

reactief met een crisis aan de slag gegaan wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekenden in de buurt om bij terecht te kunnen  

Wanneer het contact met hulpverlening niet (of minder) nodig is, is het belangrijk om te zorgen dat er 

mensen om het gezin heen zijn die hen kunnen helpen of kunnen meedenken. Ook dit kost tijd, maar 

zo heeft het gezin bij beginnende problemen wel een vangnet van bekenden in de buurt waar ze bij 

terecht kunnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Door contact te houden kan je veel winnen. Dat hoeven niet per se professionals 

te zijn, het kunnen ook een team van bewoners of buurtambassadeurs zijn. Dat 

mensen zich gezien voelen, dat ze ergens terecht kunnen. Ik denk dat dat er heel 

vaak niet is”. 

 

Woonconsulent woningbouwcorporatie 

“Alles leek rustig, maar ik hield wel contact. Ik belde bijvoorbeeld 1 keer in de 

maand. Toen moest ik mij verantwoorden waarom ik de zaak nog open hield. 

Want het ging toch goed? Maar wat is goed genoeg? Ik kreeg vragen als ‘Ben je 

niet te betrokken?’ ‘Je kan het wel heel goed met die moeder vinden?’ Soms is 

het makkelijker om te wachten tot het mis gaat. Dan heb ik het goed gedaan.” 

 

Wijkteammedewerker 
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Familie Hermsen - Domino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De situatie die je inhaalt: Overvallen door de complexiteit  

Deze gezinnen komen vanuit een stabiele situatie in een situatie met uiteindelijk meerdere problemen 

terecht. De problemen ontstaan langzaam, maar worden steeds groter en beïnvloeden elkaar. V 

De familie Domino is een gezin met vier kinderen waarbij schulden zijn ontstaan. De 

schulden zorgen voor spanningen tussen moeder en vader. Gaandeweg blijkt de vader 

een gokverslaving te hebben en deze te bekostigen van gezamenlijk geld. Er ontstaan 

steeds meer ruzies door de toenemende druk van schulden, met uiteindelijk huiselijk 

geweld tot gevolg. Moeder voelt zich steeds somberder en heeft moeite haar werk vol te 

houden. Ook is er eigenlijk geen geld voor vervoer naar werk, maar het inkomen is hard 

nodig. De kinderen worden vaker naar buiten gestuurd om de ruzies te verbergen. Door 

alles wat er speelt is er steeds minder zicht op de kinderen. De kinderen blijken ‘foute 

vrienden’ om zich heen te hebben. 
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Vaak lijkt dit te beginnen met schulden, maar tegelijkertijd zijn schulden soms slechts het eerste dat 

zichtbaar wordt van een onderliggend probleem. Een voorbeeld is een verslaving. Deze gezinnen 

denken en hopen het lang zelf te kunnen oplossen. Zij vullen gaten in de begroting met andere gaten 

of hebben steeds hoop op een nieuw plan of een oplossing. Ondertussen worden de problemen steeds 

groter tot ze voor het gezin te complex zijn om nog te overzien.  

 

De gezinnen komen pas in beeld wanneer zij met hun rug tegen de muur staan. Bijvoorbeeld als ze uit 

hun huis gezet worden door een huurschuld, afgesloten worden van energie, geen geld hebben voor 

boodschappen of wanneer hun kinderen uit huis geplaatst dreigen te worden. Zij vermijden de hulp 

omdat zij de situatie bagatelliseren, zich schamen of omdat zij bang zijn de regie kwijt te raken over 

hun leven.  

 

Behoefte: Help door contact te zoeken en te ontrafelen 

Deze gezinnen zeggen iemand nodig te hebben die eerder op hen afstapt. Omdat ze zelf geen hulp 

vragen zal het initiatief, de eerste stap, bij de hulpverlening liggen. Deze gezinnen proberen het 

namelijk vaak erg lang zelf te redden. Zij hebben geen overstijgend overzicht van hun situatie. Achteraf 

gezien hadden gezinnen juist eerder hulp willen hebben omdat hen dan veel problemen en zorgen 

gespaard waren gebleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor gezinnen én voor professionals bestaat dan ook de wens om eerder in beeld te komen. Het liefst 

voordat de situatie complex wordt of zich uitbreidt naar andere leefgebieden. Door bij de eerste 

signalen al contact te zoeken met gezinnen en uit te leggen welke hulp er mogelijk is, weten gezinnen 

beter welke mogelijkheden ze hebben en welke gevolgen bepaalde keuzes hebben.  

 

Gezinnen hebben baat bij overzicht en het inzichtelijk krijgen van hun situatie. Juist in een crisissituatie 

bestaat de neiging om gelijk te handelen, maar het gezin heeft zelf ook het gevoel nodig dat er weer 

grip ontstaat. Hierbij kunnen simpele oplossingen erg gewaardeerd worden. Een goed voorbeeld komt 

vanuit het sociaal wijkteam in Weesp: Zij boden een gezin een groot whiteboard, waarop letterlijk 

overzicht gecreëerd kan worden. Dat was een wens van het gezin zelf. Zulke hulpmiddelen geven een 

gezin vaak al rust om weer een stukje verder vooruit te kunnen kijken.  

 

  

“Wat voor mij het juiste moment had geweest? Nou ik had zelf in ieder geval 

nooit gebeld! Iemand had mij echt moeten spreken en een aanbod moeten doen, 

anders was het nooit gebeurd.” 

 

Gezin 4 
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De route van overleven naar leven  

 

Langzaam grip verliezen  

● Eerst probeert het gezin de problemen die ontstaan zelf op te lossen.  

● Het gezin wordt overvallen door de complexiteit wanneer problemen elkaar beïnvloeden en 

de bedachte oplossingen niet blijken te werken.  

● Het gezin verliest steeds meer grip. De situatie wordt steeds sneller minder stabiel, omdat er 

meerdere onderdelen van het leven worden beïnvloed door problemen.  

● Ook mentaal komt er steeds meer druk op het gezin, waardoor stress, slaapproblemen, 

somberheid en ruzies kunnen ontstaan. Er ontstaat een domino-effect. 

● Wanneer het gezin in beeld komt, moet er vaak direct actie ondernomen worden om te zorgen 

dat gezinnen in belangrijke levensbehoeften kunnen (blijven) voorzien. Als daardoor rust 

ontstaat kan de rest van de situatie ontrafeld worden en een plan gemaakt worden om stap 

voor stap toe te werken meer stabiliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar zoeken deze gezinnen antwoorden? 

● In eerste instantie niet 

● De huisarts, met klachten zoals vermoeidheid 

● Schuldhulpverlening 

 

“Als je geldzorgen hebt ga je je niet druk maken om andere zaken. Mensen 

raken murw door alles wat mis gaat en waar ze op dat moment niets aan 

kunnen veranderen.” 

 

Maatschappelijk werker 
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Waar bereik je deze gezinnen?  

● Thuis 

● Voedselbank 

● Woningcorporatie 

 

Kans: Het ijzer smeden als het heet is. 

De eerste behoefte van deze gezinnen is vaak gericht op praktische dingen en eerste levensbehoeften. 

Als de nood hoog is, zijn ze daarom vaak bereid om hulp te accepteren. Met praktische hulp kunnen 

direct kleine concrete resultaten behaald worden, bijvoorbeeld door inkomen aan te vragen, een 

voedselpakket te regelen of afsluitingen te voorkomen. Deze resultaten geven het gezin vertrouwen 

in de hulp en hun eigen kansen.  

 

Gemiste kans: Het gezin niet op tijd volledig in beeld 

 

 

Organisaties die het gezin het eerst in beeld krijgen, hebben geen overzicht op de gehele situatie van 

het gezin. Medewerkers delen de eerste signalen vaak niet omdat ze door het beperkte overzicht de 

complexiteit van de situatie onderschatten. Ook wordt informatie uit privacy-overwegingen niet op 

tijd gedeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Je ziet maar een deel van de olifant, maar het zou geïntegreerd systeem moeten 

zijn.”  

 

Wijkteammedewerker 
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Hierdoor komt de situatie van het gezin pas in zijn geheel in beeld nadat de problemen geëscaleerd 

zijn. De ondersteuning die vervolgens op basis van de crisis ingezet wordt biedt achteraf vaak wel 

mogelijkheden voor het delen van informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat deze gezinnen zelf niet op tijd of expliciet hulp vragen is het belangrijk dat hulpverleners zelf 

het eerste contact leggen. Door de beweging naar het gezin toe te maken komt het gezin eerder in 

beeld en kan eerder meegedacht worden over oplossingen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiste kans: Aandacht naar de crisis in plaats van naar het gezin  

Een crisis geeft kansen om met gezinnen in contact te komen die eerder buiten beeld waren of (nog) 

geen hulp wilden. Tegelijkertijd bestaat de reflex om zo snel mogelijk de crisis op te lossen en de 

situatie over te nemen, zonder het gezin daarin mee te nemen. Hierdoor krijgt het gezin juist nog 

minder grip op hun situatie en minder vertrouwen in hun eigen vaardigheden. Ook krijgt het gezin niet 

de mogelijkheid om te leren van oplossingen.  

 

 

 

 

“Vroegsignalering is ook direct breed kijken en de juiste expertise aan de 

voorkant.”  

 

Hulpverlener 

“Dan kan je wel zaken doen met elkaar en zijn de regels even weg en wordt wel 

informatie gedeeld, maar moet je wel behoorlijk in de shit zitten om daar terecht 

te komen. Als de gemeente het qua privacy van te voren heeft uitgezocht is het 

goed geregeld en kan het wel. Dat is bijvoorbeeld zo bij City Deal en dwang en 

drang projecten voor woonoverlast en Voorkom Huisuitzetting.” 

 

Wijkteammedewerker 

“Een outreachende benadering zou wel fijner zijn, het verschilt heel erg per 

medewerker. Ik krijg nu vaak terug: Ze hebben geen hulpvraag. Maar het gaat om 

het belang van het gezin. Soms moet je brutaal zijn en aanbellen: ‘Heb je tijd voor 

koffie?’ In plaats van op kantoor zitten en zeggen: Het gezin komt niet”. 

 

Woonconsulent woningbouwcorporatie 
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Best practices 

Er bestaan veel verschillende voorbeelden die zich richten op preventie, vroegsignalering of het 

zoeken van contact met gezinnen op basis van specifieke signalen in systemen, zoals een 

uitkeringsaanvraag.  

● Gemeente Lelystad ondersteunt gezinnen door hun vaste lasten direct in te houden van hun 

uitkering.  

● Gemeente Doetinchem heeft de uitbetalingsdatum van uitkeringen gesynchroniseerd met 

betaaldata voor vaste lasten zoals de huur. 

● Gemeente Zaanstad gebruikt signalen zoals de aanvraag van een uitkering of beslag op een 

uitkering om inwoners uit te nodigen voor een breder gesprek waarbij (schuld)hulpverlening 

wordt aangeboden.  

● Schuldhulpverleners en wijkteams in Amsterdam gaan samen op intake bij gezinnen met 

schulden. 

● Wijkteams in Utrecht gaan samen met de woningbouwcorporatie outreachend op huisbezoek 

bij beginnende huurachterstanden.  

 

Condities  

Faciliteren van vroegsignalering en outreachend werken.  

Voor deze gezinnen is het belangrijk dat professionals alert zijn op de eerste signalen. Vervolgens 

moeten professionals een goede inschatting kunnen maken van de situatie om af te wegen of het 

nodig is om actief hulp aan te bieden. Uit gesprekken met professionals blijkt dat zij op deze 

momenten vaak niet goed weten wat zij wel of niet mogen. Ze ondernemen dan voor de zekerheid 

geen actie. Of ze doen dit pas veel later wanneer duidelijk is dat ingrijpen echt noodzakelijk is, zoals in 

een crisis. Best practices laten zien dat dat professionals eerst goed moeten weten wat hun 

mogelijkheden zijn om te overleggen en signalen uit te wisselen. Vervolgens hebben ze de tijd en het 

mandaat nodig om daadwerkelijk op gezinnen af te stappen die geen (of alleen een impliciete) 

hulpvraag hebben. Veel van de projecten uit de best practices zijn dan ook geïnitieerd door gemeenten 

of ondersteund door samenwerkingsovereenkomsten of convenanten.  

Familie Hermsen – Lost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De familie Lost heeft een kind dat door een ongeluk zwaar gehandicapt is. De zorgkosten 

lopen op tot enkele honderden euro’s per maand, maar het gezin heeft een kleine beurs. 

De financiële ondersteuning en woningaanpassingen die het gezin bij de gemeente 

aanvraagt zijn afgewezen. Een kennis van het gezin woont in een andere gemeente en 

heeft tevens een hulpbehoevend kind. Zij hebben van hen te horen gekregen dat de 

gemeente wel degelijk voorzieningen toekent en financieel bijdraagt. Het gezin is van 

plan om ook naar die gemeente te verhuizen. 
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Situatie: Plotseling op zoek naar hulp en voorzieningen 

Het gezin komt door een life-event onverwachts in een andere situatie terecht. Voorbeelden hiervan 

zijn ziekte, werkloosheid, migratie, echtscheiding of het wegvallen van het steunsysteem of een 

mantelzorger. Hierdoor komt het gezin plotseling in aanraking met een systeemwereld waarmee ze 

niet bekend zijn.Tegelijkertijd moet het gezin ook een nieuw evenwicht zien te vinden in de 

veranderde leefsituatie. Door de onbekendheid met de systeemwereld verdwaalt het gezin in de 

complexiteit van het systeem. Soms spelen ook aanvullende belemmeringen een rol zoals 

laaggeletterdheid of een licht verstandelijke beperking. Het gezin weet niet waar ze hulp moeten 

zoeken of begrijpt brieven en beschikkingen onvoldoende. Bij ieder loket en telefoontje krijgen ze een 

gefragmenteerd (en soms zelfs tegenstrijdig) advies omdat er geen totaaloverzicht is van de situatie.. 

De systeemwereld wordt door het gezin als onoverzichtelijk, ingewikkeld, oneerlijk of bureaucratisch 

ervaren. Door negatieve ervaringen, zoals afwijzingsbeschikkingen, maar ook door steeds van het 

kastje naar de muur (of naar een website) verwezen te worden neemt het vertrouwen in het systeem 

steeds verder af. Wanneer gezinnen zien dat anderen wel hulp of voorzieningen krijgen, neemt de 

frustratie en het wantrouwen toe. Er ontstaan steeds meer problemen, maar het lukt het gezin niet 

om de nodige ondersteuning of (financiële) voorzieningen te regelen in de systeemwereld.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Een goede vriend van me in Enschede krijgt wel alles vergoed.” 

 

Gezin 8 
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Behoefte: Help door te vertellen, verbinden en vertalen 

Het gezin heeft behoefte aan iemand die kan navigeren in de systeemwereld. Een intermediair die 

hun situatie en vragen kan vertalen en opdelen naar regels en loketten. Ze hebben baat bij iemand die 

hen vanaf het begin af aan bijstaat en hun belangen behartigt. Deze persoon heeft het overzicht op 

de situatie van alle gezinsleden en kan daardoor een sluitend plan maken dat overzichtelijk is voor het 

gezin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gezinnen maken graag gebruik van laagdrempelig aanbod in de wijk. Het is voor hen fijn om een 

plek te hebben waar ze naartoe kunnen lopen en zonder afspraak face-to-face hun vragen kunnen 

stellen. Daarbij is het nemen van tijd, het inventariseren van de situatie en het meedenken hierover 

minstens net zo belangrijk als het beantwoorden van hun vraag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gezinnen hebben ook een heel praktische behoefte: Iemand die procedures, regels en brieven 

begrijpelijk kan maken, ze soms letterlijk kan vertalen. En die kan helpen met het invullen van 

formulieren of het plegen van een telefoontje of de weg kan wijzen. De weg wijzen bestaat soms vrij 

letterlijk uit uitleggen wat een gezin precies kan verwachten en hen helpen met de voorbereiding van 

afspraken. Waar nodig bestaat het ook uit meegaan naar een loket of een afspraak.  

 

 

 

 

 

 

 

“Het overzicht op de hulpverlening rondom een cliënt ontbreekt. Lijntjes zijn er 

wel, kan overdragen, maar overzicht ontbreekt. Gezin moet dan blijven shoppen 

bij diverse loketjes en contactpersonen. Contactpersonen per loketje waar je elke 

keer je verhaal moet doen. Klanten zijn hier moe van. Ze hebben behoefte aan 

een aanspreekpunt.” 

 

Klantmanager Inkomen 

“Als een ouder aan de bel trekt is het al te laat, dan moeten er nog zoveel 

mensen over nadenken. Dat duurt maanden. Gezinnen zijn vaak het overzicht 

kwijt. Waar moeten we onze hulpvraag neerleggen en wie gaat me nu echt 

helpen?” 

 

Casebehandelaar zorgkantoor 
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De route van overleven naar leven 

 

 

 

Van loket naar loket  

● Het eerst contact is meestal met dienstverleners en eerstelijns organisaties. De gezinnen 

schijnen een enkelvoudige vraag te hebben en lijken meestal ook uit de voeten te kunnen met 

het antwoord, het formulier of de verwijzing.  

● Het gezin vraagt op verschillende plekken hulp, maar krijgt niet de juiste ondersteuning.  

● Langzaam krijgt het gezin minder vertrouwen in het systeem. Ze trekken rond van loket naar 

loket. Hulpverleners bestempelen deze fase soms in negatieve zin als ‘shoppen’, maar deze 

gezinnen proberen juist hulp te vinden en gaan door als ze ‘nee’ te horen krijgen. Ze krijgen 

steeds minder grip op hun leven omdat de juiste hulp niet gevonden wordt. De problematiek 

verergert.  

● Wanneer het gezin een ‘intermediair’ vindt ontstaat er overzicht. Er wordt met het gezin een 

plan gemaakt. Het gezin wordt langzaam wegwijs gemaakt (of aan de hand genomen) in de 

systeemwereld en krijgt de juiste hulp en (financiële) voorzieningen. Zo krijgt het gezin de 

gewenste duidelijkheid.  

● Als de juiste hulp en voorzieningen geregeld zijn, kan het vertrouwen in (de rechtvaardigheid) 

van het systeem weer groeien en kan gewerkt worden aan een nieuw evenwicht in het gezin 

dat past bij hun huidige situatie.  

 

Waar zoeken deze gezinnen antwoorden? 

● Gemeentelijke loketten 

● Eigen netwerk 

● UWV / Sociale Dienst 
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Waar bereik je deze gezinnen? 

● Inloopspreekuren 

● Cliëntondersteuning 

● Wijkteam 

 

Gemiste kans: Het gezin als passant zien 

Het gezin komt steeds kort op verschillende plekken met een (aan)vraag. Verschillende 

dienstverleners en loketten zien de gezinnen als passant en de antwoorden zijn gefragmenteerd. Er 

zijn dus verschillende kansen om echt met het gezin in contact te komen. Maar deze situatie kenmerkt 

zich juist doordat niet meegedacht wordt in de zoektocht van het gezin naar de juiste hulp. 

 

Kans: Begrijpt het gezin de dienstverlening? 

Voor professionals is het belangrijk om te realiseren dat een antwoord of de dienstverlening soms niet 

begrepen wordt door gezinnen. Professionals bij loketten die hier bewust van zijn en hier extra 

aandacht aan besteden voorkomen dat het gezin van het kastje naar de muur gestuurd wordt. 

 

Gemiste kans: Reageren op de aanvraag in plaats van de vraag 

Verkeerd ingevulde aanvragen of aanvragen die op de verkeerde plek binnenkomen worden vaak 

direct afgewezen, maar worden niet gezien als signaal van onvermogen of aanleiding tot het bieden 

van ondersteuning. Gezinnen kunnen beter geholpen worden door ze te adviseren over wat nodig is 

om de hulp wel te krijgen of door ze te verwijzen naar iemand die hen daarbij kan helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kans: Vroegsignalering van life-events 

De life-events waar deze gezinnen mee te maken krijgen bieden kansen voor vroegsignalering. 

Wanneer er een uitkering aangevraagd wordt, is dit een concreet signaal dat kan wijzen op een grote 

verandering en een mogelijke inkomensdaling binnen een gezin. En wanneer gevraagd wordt om 

hulpmiddelen, het schrijven van een bezwaarschrift of of een verwijzing naar de Voedselbank, heeft 

het gezin mogelijk nog meer vragen. Ook een systeem dat signaleert dat een gezin deze vragen stelt 

of bij meerdere loketten langsgaat zou zo’n concreet signaal kunnen afgeven.  

 

Best practices 

• Een laagdrempelige plek voor vragen en formulieren in de wijk zoals een buurthuis of 

bibliotheek. Hier is oog voor de situatie van het gezin en de ‘vraag achter de vraag’ en kan snel 

een intermediair ingezet kan worden om de kloof met de systeemwereld te overbruggen. In 

“Ik ken de Participatiewet zo goed dat ik daar omheen kan bouwen; bij de klant 

kan aangeven wat hij moet regelen om wel recht te krijgen. Adviseren in plaats 

van ‘nee’ verkopen. Of randvoorwaarden zo helder creëren dat er bijvoorbeeld 

geen sprake van een gezamenlijk huishouden is.” 

 

Klantmanager inkomen 
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Utrecht wordt geëxperimenteerd met bijenkorven om bewoners en instanties bij elkaar te 

brengen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• VNG en Movisie onderzoeken in samenwerking met koplopergemeenten wat goede 

voorbeelden zijn van onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe meer bekendheid gegeven 

kan worden aan deze functie.  

• In Leeuwarden draait een succesvolle pilot via een verwijsindex, een vlaggensysteem om het 

shoppen van loket naar loket te signaleren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zien dat er al meerdere 

beschikkingen bij een gezin zijn. Vervolgens wordt op zoek gegaan naar het volledige verhaal 

van het gezin om daarop te kunnen handelen.  

• De gemeente Lelystad heeft voor bepaalde gezinnen die formeel geen recht op een 

bijstandsuitkering zouden hebben, op grond van artikel 16 (humanitaire gronden) toch een 

uitkering toegekend omdat de situatie met minderjarige kinderen schrijnend was. Tot op het 

niveau met de wethouder is voor deze oplossing steun en draagvlak gecreëerd.  

 

Condities  

Expertise naar de voorkant  

Regisseurs en professionals met specifieke expertise zijn ook bij de ‘voorkant’ van het proces nodig. 

Juist om te zorgen dat de ‘vraag achter de vraag’ gesignaleerd wordt. Of om te voorkomen dat 

enkelvoudige adviezen worden gegeven die niet passen bij de complexe situatie van de gezinnen. Deze 

professionals komen vaak te laat aan zet. Door deze regelruimte en vaardigheden aan de voorkant te 

organiseren wordt de slagvaardigheid efficiënter benut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In de wijk van het gezin zijn bijenkorven opgezet. Dit zijn laagdrempelige 

ontmoetingsplekken in de buurt. In bijenkorven zijn professionals aanwezig 

van onder andere Werk & Inkomen, woningbouwcorporaties, UWV en de 

wijkteams. Het gezin kan er terecht voor informatie en een luisterend oor. 

Ook kunnen ze professionals ontmoeten, vragen stellen en kan direct samen 

met anderen overlegd worden over de juiste route. Gezinnen kunnen via deze 

professionals ook in contact komen met de juiste contactpersonen binnen 

organisaties.” 

 

Wijkteammedewerker 

“Er zijn checklists ontworpen om te kijken of iemand in aanmerking komt voor 

dienstverlening, maar het is niet de bedoeling dat je die tegenover een klant 

invult, dat moet in je hoofd zitten.” 

 

Beleidsmedewerker gemeente 
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Begrijpelijke brieven en verwijzingen naar hulp  

Het begrijpelijk maken van brieven kan de kloof tussen systeemwereld en leefwereld verkleinen. Een 

bijlage met een begrijpelijke uitleg en verwijzing naar hulp kan al helpen. Daarnaast kan in 

afwijzingsbeschikkingen naast informatie over bezwaarprocedures ook verwezen worden naar 

inlooppunten of hulporganisaties in de wijk. Zo komen gezinnen eerder in beeld bij organisaties die 

kunnen meedenken.  

 

Vergroten reikwijdte en bekendheid van cliëntondersteuning 

Bekendheid van voorzieningen die als intermediair kunnen dienen vergroten zoals de onafhankelijke 

Cliëntondersteuning als voorziening vanuit de WMO en WLZ. Deze functie zou verrijkt kunnen worden, 

daarnaast zou een verbreding van de reikwijdte zinvol zijn om versnippering tussen WLZ, WMO, ZVW 

enzovoorts te voorkomen.  

 

Signaleringsstructuur voor hulpzoekende gezinnen 

De zoektocht van het gezin kan gesignaleerd worden wanneer er een overzicht is waar de loket-

bezoeken samenkomen of wanneer een loketmedewerkers de ‘vraag achter de vraag’ kunnen 

signaleren en tijd hebben om te zorgen dat het gezin op de juiste plek terecht komt. Daarnaast hebben 

hulpverleners kaders en ondersteuning nodig om te weten wat mogelijk is om deze gegevens te 

kunnen uitwisselen.  

Familie Hermsen - Opmaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De familie Hermsen - Opmaat bestaat uit een moeder en een zoon. Zoon komt al jaren 

niet meer buiten, eet alleen op zijn kamer en heeft overgewicht. Er wordt uiteindelijk 

vastgesteld dat sprake is van een verstandelijke beperking. Moeder heeft moeite de 

diagnose te accepteren, ze heeft een specifiek toekomstperspectief voor haar zoon in 

gedachten en overschat zijn mogelijkheden. Hulpverleners adviseren om haar zoon 

begeleid te laten wonen. Hierdoor voelt moeder zich niet begrepen: Welke moeder zet 

nu haar zoon op straat? Wel vindt ze dat hulpverleners hem moeten helpen werk te 

vinden en wil ze graag extra hulp thuis omdat de zorg voor haar zoon te zwaar wordt. 
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Situatie: Wie niet in het systeem past loopt vast  

Bij deze gezinnen spelen vaak structurele problemen, zoals psychische problemen, een 

ontwikkelingsstoornis, verstandelijke- of lichamelijke beperkingen. Deze gezinnen hebben vaak een 

duidelijk beeld van hun situatie en soms ook van de oplossing. De redenen hiervoor verschillen:  

1. Sommige gezinnen hebben veel ervaring doordat zij (door de structurele problematiek) al lang 

in dezelfde situatie zitten of al lang gebruik maken van hulpverlening. Hierdoor weten ze 

steeds beter wat ze willen of juist niet willen.  

2. Andere gezinnen hebben meer (communicatieve) vaardigheden en kunnen daardoor zelf goed 

bedenken en benoemen wat zij nodig hebben.  

 

Bij deze gezinnen ontstaat een mismatch, omdat zij een ander perspectief hebben op hun situatie dan 

de hulpverlening. Zo kan bijvoorbeeld uit een diagnose blijken dat de situatie niet ‘opgelost’ kan 

worden. Zolang het gezin zich nog een acceptatieproces bevindt, kunnen hun wensen (tijdelijk) niet 

overeenkomen met de hulp die nodig is.  

 

Ook aan de kant van oplossingen kan een mismatch ontstaan wanneer de oplossing niet bestaat. Of 

wanneer de oplossing wel bestaat, maar het gezin niet voldoet aan de toekenningscriteria. De situatie 

is bijvoorbeeld te zwaar voor het ene aanbod, maar te licht voor het andere. Of het aanbod sluit niet 

aan bij de dynamiek van het gezin. Bijvoorbeeld als het gezin als gezinssysteem geholpen wil worden, 

maar het aanbod is individueel ingesteld is. Tot slot geven gezinnen aan dat cultuursensitief aanbod 

soms ontbreekt.  
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Het gezin loopt vast omdat er geen eenduidig beeld is van de problematiek en bijbehorende oplossing 

of omdat passende zorg ontbreekt. Er ontstaat een impasse doordat de hulpverlening niet aansluit en 

het gezin de interventies niet aanneemt. Het gezin voelt zich niet begrepen of gezien en raakt 

gefrustreerd, maar blijft wel met een zorgvraag achter.  

Behoefte: Help door samen oplossingen te zoeken en ervaringsdeskundigheid te erkennen 

Deze gezinnen hebben door de duur van hun hulpvraag veel kennis en ervaring opgebouwd. Ze 

hebben behoefte aan erkenning van deze ervaringsdeskundigheid en aan aandacht voor hun verhaal. 

Voor hen is het belangrijk dat er iemand naar hun wensen luistert en meedenkt over alternatieve 

mogelijkheden of out-of-the-box oplossingen. Ze willen niet direct geconfronteerd worden met wat 

niet mogelijk is of overtuigd worden van bestaande oplossingen.  

 

Van ‘nee, want..’ naar ‘ja, en..’ 

Gezinnen hebben baat bij hulpverleners die vraaggericht denken in plaats van het bestaande aanbod 

als uitgangspunt te nemen. De gesprekken richten zich dan op de ervaring van het gezin en hun beeld 

van de situatie. De oplossing die het gezin voor ogen heeft is het vertrekpunt om samen te 

onderzoeken wat onderliggende behoeften en wensen zijn. Het gesprek krijgt de vorm “ja, en.. “ in 

plaats van “nee, want’. Er wordt gezamenlijk en gelijkwaardig gezocht naar mogelijkheden die daarbij 

passen. Dit is een proces van ‘trial and error’.  

 

  

“Wat mist is een passende woonplek voor mijn broer [met autisme] en 

hulpverlening die bij mijn moeder past. De interculturele GGZ sloot niet aan 

omdat ze alleen één op één werken en zich alleen richten op mijn moeder. Het 

wijkteam heeft bij de GGZ gevraagd om een systeemgesprek maar dat is niet 

gelukt. De GGZ gaf het advies om mijn broer op straat te zetten. Daardoor voelde 

mijn moeder zich niet begrepen, dat is niet wat ze wilde.”  

 

 Gezin 1  



 

44 

De route van overleven naar leven  

 

 

● Het gezin heeft door hun eigen ervaring of eerdere hulpverlening een duidelijk beeld van wat 

er moet gebeuren, maar er is geen passend aanbod. 

● Gesprekken lopen moeizaam als het gezin vasthoudt aan hun wens en de hulpverlening 

vasthoudt aan het bestaande aanbod. Er ontstaat een impasse en het gezin valt stil.  

● Het gezin raakt gedesillusioneerd. Gesprekken waarin een andere visie of oplossing 

opgedrongen wordt zijn frustrerend. Het gezin voelt zich niet gehoord en niet gezien.  

● Wanneer er een hulpverlener gevonden wordt die samen met het gezin middels trial and error 

aan de slag gaat en de mogelijkheden onderzoekt, ontstaat er weer ruimte voor verandering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deskundigen hebben iets geleerd, dat willen ze graag overdragen. Er wordt 

niet geluisterd: Wat weten die ouders? Ik moet ze instrueren. Communicatie 

met ouders is heel denigrerend. ‘Wij weten het’.” 

 

Gezin 3 

“Als we hadden geluisterd had hij [zoon] ergens opgesloten gezeten. Toen hij 

3 werd kwam [hulpverleningsorganisatie] thuis en die zeiden: je kunt je zoon 

beter uit huis plaatsen. (…) Je moet niet bij iemand thuiskomen en zeggen: 

laat hem uit huis plaatsen, dan heeft u een rustig leventje.” 

 

Gezin 3 
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Waar zoeken deze gezinnen antwoorden? 

● Internet 

● Het zorgkantoor 

● Maatschappelijke initiatieven 

 

Waar bereik je deze gezinnen?  

● Themabijeenkomsten en cursussen 

● Patiëntenverenigingen  

 

Kans: Van overtuigen naar onderzoeken 

Deze gezinnen zoeken meestal op eigen initiatief contact. Ze zijn dus makkelijk te bereiken, maar de 

uitdaging ligt in het maken en behouden van het contact. Het gezin vraagt om een specifiek aanbod 

dat niet binnen de mogelijkheden valt. Gezinnen haken af wanneer hulpverleners ze proberen te 

overtuigen dat hun oplossing niet bestaat of onmogelijk is. Ze haken ook af wanneer een aanbod 

opgedrongen wordt en hulpverleners hen proberen te overtuigen dat die oplossing de beste keuze is. 

Denk niet vanuit het aanbod, maar neem de vraag, ervaring en de behoefte van het gezin als 

uitgangspunt voor het gesprek. Het erkennen van ervaringsdeskundigheid biedt een opening om 

samen verschillende opties te onderzoeken. 

 

Best Practices  

Vraaggericht maatwerk  

Best practices voor deze gezinnen hangen samen met hulpverleners die weten hoeveel regelruimte er 

is. Hulpverleners zijn een sleutelfiguur in het behartigen van belangen van het gezin en de toegang tot 

maatwerkoplossingen. Gezinnen kunnen deze voorzieningen zelf meestal niet aanvragen. Ze zijn dus 

afhankelijk van de vraaggerichtheid, kennis en de belangenbehartiging van hun hulpverleners.  

• ‘Citydeal de inclusieve stad’ en de doorstart: ’Eenvoudig maatwerk bij ingewikkelde 

problemen’ binnen het Programma Sociaal Domein. Citydeal is een experiment in Zaanstad, 

Leeuwarden, Enschede, Utrecht en Eindhoven waarbij een flexibel (ontkokerd) budget 

beschikbaar is voor wijkteams om vanuit de leefwereld van gezinnen naar alternatieve 

ondersteuningsvormen te zoeken en zo tot innovaties te komen. Daarvoor wordt per gezin 

een alternatief ondersteuningsplan gemaakt. In dit maatwerkplan wordt volgens de peilers 

van de waardendriehoek van IPW een afweging gemaakt tussen de effecten en de kosten van 

maatwerk en de effecten en kosten van reguliere oplossingen. 

• Ondanks dat budgetten van gemeenten gelabeld zijn, mogen ze ontschot ingezet worden. Dit 

worden vaak regelvrije, flexibele of innovatieve budgetten genoemd. Hierdoor kan een 

passende voorziening geboden worden die niet alleen beter past voor het gezin, maar ook 

effectiever is dan een combinatie van bestaande voorzieningen. Diverse gemeenten hanteren 

inmiddels een vorm van deze budgetten. 

 

Condities  

Maatwerkoplossingen kennen en benutten 

Om professionals vraaggericht en out-of-the-box te kunnen laten werken moeten helder zijn hoeveel 

ruimte zij hebben. Onduidelijkheid hierover veroorzaakt handelingsverlegenheid of ondergebruik van 

mogelijkheden. Daarnaast is belangrijk dat hulpverleners geïnformeerd worden over de 
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maatwerkoplossingen die er in hun werkgebied mogelijk zijn en voor welke situaties dit ingezet kan 

worden. Die kansen om (financieel) af te wijken moeten er dan dus ook zijn. 

Praktische toepassing van de persona’s  

Bovenstaande subpersona’s zijn in de eerste plaats bedoeld om inzicht te geven in verschillende ‘type’ 

gezinnen. Door de situatie en behoeften als vertrekpunt te nemen wordt duidelijk welke 

ondersteuning en kansen hierbij passen en hoe beter aangesloten kan worden bij de gezinnen. Dat 

biedt evenzeer kansen voor de hulpverlening: Je bereikt écht iets. 

 

Tijdens de validatiesessies en werkbijeenkomsten vertelden professionals vanuit hun eigen 

perspectief hoe de persona’s hen kunnen helpen in hun dagelijkse werkpraktijk:  

 

De subpersona’s helpen..  

● professionals om in gesprek te gaan met beleidsmedewerkers aan de hand van concrete 

situaties; 

● gesprekken tussen partijen aan de voorkant versnellen. Ze helpen om direct tot de kern te 

komen omdat ze snel zichtbaar maken wat het gezin nodig heeft en waar hulpverleners mee 

te maken hebben; 

● de situatie breder te trekken. Het geeft zicht op belangrijke professionals en ketenpartners 

om de hulpvraag van een gezin heen; 

● in cliëntbesprekingen en bij het overdragen van cases. Het gesprek gaat vanzelf over het gezin 

als geheel in plaats van individuele gezinsleden. Ook legt het de aandacht bij het integrale plan 

in plaats van losse problemen; 

● om naar het totaalplaatje te kijken omdat het over domeinen heen gaat. Het is dan ook een 

krachtig instrument dat helpt tegen de verkokering; 

● om bewustwording en inzicht creëren bij collega’s zonder ‘zorgachtergrond’. Je kan ze beter 

meenemen in de casus en een gezin een gezicht geven.   
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Conclusie 

 

In dit hoofdstuk:  

● Beantwoording van de onderzoeksvraag 

● Drie gouden regels 

● Wat gaan we morgen anders doen? 

 

Beantwoording van de onderzoeksvraag 

Door in gesprek te gaan met zowel professionals als met de gezinnen zelf kregen we een goed beeld 

van de context van meervoudige domeinoverstijgende hulpvragen. Daarbij hebben we ons gericht op 

de behoeften van de doelgroep. Hoe kunnen we zorgen dat zij van overleven naar leven gaan? Daar 

gaat de onderzoeksvraag over. Daar is niet één antwoord op. Omdat niet ieder mens, en dus ook niet 

ieder gezin, hetzelfde is. We kwamen tot vier begeleidingsbehoeften die aansluiten bij vier 

verschillende ‘typen’ gezinnen.  

 

Dat is belangrijk, want... 

● oog hebben voor de mens achter de hulpvraag vergroot de kans op succesvolle en duurzame 

hulpverlening. Dat voorkomt kosten in de toekomst, maar het bespaart vooral veel vervelende 

geëscaleerde situaties voor gezinnen; 

● de gewenste benadering kan veranderen afhankelijk van de fase waarin het gezin zit. Door op 

deze manier te kijken naar hoe situaties zich ontwikkelen, wordt meteen duidelijk waar de 

kansen liggen; 

● de persona’s geven inhoud aan algemene begrippen die vaak genoemd worden in andere 

onderzoeken en aanbevelingen. Gezinnen hebben bijvoorbeeld rust nodig, maar wat nu 

daadwerkelijk rust geeft verschilt per gezin. Waar familie Hermsen - Weder rust krijgt van een 

vast aanspreekpunt, heeft familie Hermsen - Domino behoefte aan overzicht. Familie 

Hermsen - Lost heeft duidelijkheid nodig en Familie Hermsen - Opmaat wil erkenning en 

gelijkwaardigheid. Die diepere betekenis is van grote invloed op het plan van aanpak. 

Drie gouden regels 

Bij een eerste kennismaking weet je nog niet meteen met welk ‘type’ gezin je als professional te maken 

hebt. Wij zien daarentegen drie gouden regels die je altijd toe moet passen, waarmee je goed 

binnenkomt bij de gehele familie Hermsen: 

1. Werk gezinsgericht 

De behoefte en het welzijn van het gezin moet centraal staan. Denk niet: 

● Aanbodgericht,  

vanuit het aanbod dat je kunt bieden op basis van financiële potjes of domeinen om 

van daaruit de problematiek daarbinnen te framen; 

● Vraaggericht,  

want soms komt de vraag niet. Als professional moet je in staat zijn om ‘de vraag 



 

48 

achter de vraag’ te achterhalen. Wachten op de vraag kan vergaande gevolgen 

hebben; 

● Klantgericht,  

omdat een persoon onderdeel is van een gezinsleven. Als één kind of ouder een 

probleem heeft, heeft dat invloed op het hele gezin. Ga na hoe het met hen gaat en 

of zij het nog volhouden.  

2. Sluit aan bij de dynamiek van het gezin 

Het gezin is een systeem op zichzelf. Met eigen normen, waarden en gewoonten. En 

bovendien moeten ze het uiteindelijk toch met elkaar doen. Soms komen professionals binnen 

met het voornemen om de problemen op te lossen, waardoor de situatie (onbedoeld) wordt 

overgenomen. Dat werkt verstorend op het dagelijks leven. Sluit aan als begeleider in plaats 

van ‘probleemoplosser’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Onderzoek de onderliggende oorzaken 

Wanneer je als professional in contact komt met de doelgroep is het vaak op een moment dat 

er een crisis verholpen moet worden. Daar gaat dan ook alle aandacht naar toe. Ga echter wel 

altijd na hoe de situatie is ontstaan. Wat ligt er achter? We trappen op dit moment nog te 

vaak collectief in de valkuil dat we ‘pleisters plakken’ en aan symptoombestrijding doen. 

Daarmee is de oplossing zeer kwetsbaar en zie je als professional dan ook dat je steeds 

dezelfde mensen terug. Gezinnen komen in feite niet vooruit. 

Wat gaan we morgen anders doen? 

 

1. Persona’s in de praktijk brengen 

Laat het werken 

De hulp aan gezinnen is lokaal georganiseerd. Ook de samenwerking met ketenpartners zal 

op iedere locatie anders zijn, al is het maar omdat er andere partners aanhaken en er ander 

(in)formeel aanbod beschikbaar is. Op dit decentrale niveau moet er zodoende praktische 

invulling worden gegeven aan de subpersona’s door allereerst met beleid, uitvoering en 

overige relevante stakeholders aan tafel te gaan. Om met elkaar na te gaan: Hoe gaan we dit 

organiseren?  

 

Vervolgens van de tekentafel naar de praktijk. Maak geen mooie convenanten, maar laat 

hulpverleners en stakeholders hiermee aan de slag gaan. Wat komen zij tegen? Welke 

obstakels nog moeten verholpen worden? Die kunnen we niet vooraf voorzien, dat is iets dat 

echt ervaren moet worden. Maar als we dergelijke pilots in meerdere gemeenten in 

“Ik stap niet in jouw team, jij stapt in mijn team. En ik ben degene die deze 

toko - dit gezin - runt.”  

 

Gezin 9 
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verschillende samenstellingen evalueren, kunnen we wel degelijk komen tot een 

overdraagbaar stappenplan voor implementatie. 

 

Maak het werkbaar 

Om uitvoering te geven aan de resultaten van dit onderzoek, zijn de condities benodigd die 

beschreven staan bij de verschillende typen. Zoals: 

● Legitimatie en middelen om gezinnen te blijven volgen.  

● Steunnetwerk/maatjes/sleutelfiguren in de buurt. 

● Afspraken rondom vroegsignalering. 

● Ruimte om outreachend te werken. 

● Kennis en expertise naar de voorkant (zoals inloopspreekuren). 

● Begrijpelijke brieven en verwijzingen naar hulp. 

● Vergroten reikwijdte en bekendheid cliëntondersteuning. 

● Signaleringsstructuur zoekende gezinnen. 

 

2. Aansluiten bij kansen in het gezin 

Laat het werken 

De situatie van gezinnen is voortdurend in beweging. Ook in de problemen die ze ervaren is 

sprake van een dynamiek; ze zijn niet altijd op de voorgrond of tegelijk aanwezig. De 

subpersona’s laten zien waar de kansen liggen in deze ontwikkelingen. Zo kan beter 

aangesloten worden bij wat het gezin vraagt. Waar en wanneer het gezin het nodig heeft.  

 

Aansluiten bij het gezin begint bij aanwezig zijn op plaatsen waar gezinnen vanzelfsprekend 

komen, zoals op scholen of bij huisartsen. Zo zet je een stap dichter naar de gezinnen toe en 

weten gezinnen je makkelijk te vinden. Laagdrempelig aanwezig zijn maakt gezinnen 

vertrouwd met de ondersteuning en geeft het een gezicht waardoor de stap om hulp te vragen 

kleiner wordt.  

 

De routes van overleven naar leven maken zichtbaar op welke momenten hulp nodig is om 

erger te voorkomen. Door op tijd te signaleren dat problemen ontstaan en hulp aan te bieden 

worden nieuwe problemen en stress in het gezin voorkomen. Ook is het gezin daardoor meer 

in staat om zelf bij te dragen aan de oplossing en daar weer van te leren.  

 

Maak het werkbaar  

De routes laten ook zien dat er verschillende manieren zijn om eerder in contact te komen 

met gezinnen: op basis van beginnende schulden, life-events die leiden tot aanvragen van 

voorzieningen of door het vroegtijdig achterhalen van de-vraag-achter-de-vraag. Om hier in 

praktijk mee aan de slag te kunnen is het volgende nodig:  

● Zorg voor goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen.  

● Om een beeld te kunnen vormen van wat er precies speelt moeten verschillende 

signalen samengebracht worden. Hiervoor zijn afspraken nodig over privacy en 

gegevensuitwisseling.  

● Stem af wie de signalen interpreteert, of waar ze besproken worden, en op welke 

signalen actie ondernomen wordt.  
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● Geef de professionals die contact gaan leggen met gezinnen tijd om op signalen af te 

gaan. Besef dat het extra tijd kan kosten om contact te leggen en dat vervolgaanbod 

ook extra inzet zal vragen.  

● Soms hebben die professionals extra training nodig over outreachend werken en is er 

aandacht nodig voor drempels die zij zelf ervaren, zoals angst voor agressie aan de 

voordeur. 

● Om de beweging naar de voorkant te maken zal over domeinen en budgetten heen 

gekeken moeten worden om de voordelen te zien, ruimte te creëren en echt winst te 

boeken.  

● Er zijn verschillende best practices van organisaties die al goed met vroegsignalering 

bezig zijn. Het blijven echter ‘losse’ voorbeelden en het wiel wordt vaak opnieuw 

uitgevonden. Een goede inventarisatie naar deze initiatieven moet de geleerde lessen 

inzichtelijk maken. 

 

3. De vindingrijke professional 

Laat het werken 

Faciliteer professionals, zodat zij weten wat de mogelijkheden zijn:  

● Train professionals op de specifieke mogelijkheden voor maatwerk binnen de eigen 

gemeente.  

● Zorg voor een handleiding als naslagwerk. 

● Creëer expliciet ruimte in werkprocessen en functieomschrijvingen voor out-of-the-

box oplossingen.  

 

Stimuleer professionals om de regelruimte te durven gebruiken.  

● Niet iedere professional heeft hetzelfde nodig om dit te doen. Het is dus belangrijk 

om te weten welke afwegingen zij maken en hoe zij gestimuleerd kunnen worden om 

de regelruimte te benutten. Zoals er verschillende ‘typen’ gezinnen zijn, zijn er 

verschillende typen professionals die elk een ander duwtje in de rug nodig hebben.  

● Geef aandacht aan de implicaties. Professionals kunnen zich zorgen maken over een 

aanzuigende werking of vinden het lastig om zelf te moeten beslissen voor wie de 

regelruimte benut wordt en voor wie niet.  

 

Maak het werkbaar 

● Onderzoek met professionals, beleidsmedewerkers en stakeholders welke 

protocollen en wetten knellen of botsen in de werkpraktijk. Bepaal vervolgens samen 

welke invloed er is om deze beter af te stemmen of op te rekken.  

● Ontschot financiële regelingen of verruim de labels wanneer dit mogelijk is. Bepaal 

aan de hand van afwegingskaders of verwachte effecten welke aanvragen toegekend 

worden.  

 

Want als het gaat om de vindingrijke professional, dan geldt kennis + mandaat = kwaliteit.   
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