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Dankwoord

Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn we veel mensen dank verschuldigd. Een eerste 
woord van dank gaat uit naar Elisabeth Rietdijk en Wendy Scholten-Kluitenberg van de 
gemeente Leeuwarden voor de geweldige manier waarop de interviews – in korte tijd – op 
het stadhuis zijn gepland.

Herdrik Wegter van Radar zorgde ervoor dat we ook een gesprek met direct betrokken 
familieleden konden voeren, waarvoor dank.

Een laatste woord van dank gaat uit naar de 35 respondenten die hebben meegewerkt aan 
een interview. Hun namen staan weergegeven in bijlage 1.

Het onderzoeksteam,
Henk Ferwerda, Ilona van Kampen en Tjaza Appelman
Arnhem, juni 2014
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Een casus om van te leren1

De afgelopen jaren, en vooral vanaf de tweede helft van 2013, hebben diverse personen en 
instanties zich beziggehouden met het vinden van oplossingen voor de problemen rondom 
het gezin X. en zijn gezinsleden. Het gezin X. woont in Leeuwarden en bestaat uit vader, 
die tot de zomer van 2014 in detentie zit, moeder en zes kinderen. Het gezin zorgt voor 
overlast in de wijk, bij professionals is er al jaren zorg over de kinderen en in de loop van 
2013 komt het gezin onder aandacht van het veiligheidshuis. Met diverse partners (zowel 
hulpverlening als strafrechtelijk) is een plan van aanpak voor het gezin opgesteld. In juli 
2013 heeft de familie een waarschuwing ontvangen van de burgemeester op grond van 
artikel 174a gemeentewet.1 De overlast is hierna, ondanks meerdere gesprekken en hulp 
in het gezin, doorgegaan. De kinderen gaan onregelmatig naar school en sommige kin-
deren uit het gezin zijn hele perioden in het geheel niet op school, het gezin heeft diverse 
schulden en is geen stabiele leefomgeving. Er kan dus met recht gesproken worden van 
een multiprobleemgezin.

Na de zomer van 2013 heeft de woningbouwvereniging Elkien moeder aangezegd 
dat zij – vanwege de door het gezin veroorzaakte overlast – het huurcontract wil ontbin-
den, maar dat moeder nog een laatste kans kan krijgen in een andere woning van Carex. 
Onderdeel van deze laatste kans is tevens vrijwillige hulpverlening. Vanuit de nieuwe 
woning gaat de overlast door. In december 2013 is de situatie geëscaleerd, nadat de woning 
(al dan niet moedwillig) onbewoonbaar werd. Vanaf dat moment heeft het gezin rondge-
zworven en heeft moeder een eigen plan getrokken en daarbij actief de media betrokken. 
Na veel omzwervingen is het gezin eind december 2013 ondergebracht in een woonvorm 
van Jeugdhulp Fryslân.
Natuurlijk is ieder multiprobleemgezin uniek in zijn soort, maar er zijn in Leeuwarden en 
in de provincie Fryslân2 meer gezinnen die in meer of mindere mate te kampen hebben 
met problemen en/of die problemen veroorzaken. Kenmerkend voor dergelijke gezinnen 
is dat vanwege de complexiteit van problemen meerdere professionals vanuit verschillende 
instanties betrokken zijn bij de aanpak. Het gaat dan om organisaties vanuit een tweetal 
ketens, te weten de keten van zorg, onderwijs en welzijn en de veiligheidsketen.
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1.1  De onderzoeksopdracht en de vragen
Voorgaande is voor de gemeente Leeuwarden aanleiding geweest om, met als uitgangs-
punt de casus van de familie X., een studie te laten verrichten om van te leren. Wat ging 
er op welk moment niet goed en wanneer had welke partij (vrijwillig of via drang en 
dwang) actie kunnen of behoren te nemen? Op basis van deze en eventueel andere tijdens 
het onderzoek aangedragen voorbeelden kunnen er dan conclusies worden getrokken en 
een handelingsprotocol of stappenplan worden opgesteld, zodat herhaling in de toekomst 
voorkomen wordt, dan wel dat er adequater gereageerd kan worden.

De studie is van extra belang in het licht van de komende drie decentralisaties3, 
waarbij meer verantwoordelijkheid bij de gemeente komt te liggen en er – onder andere 
door bezuinigingen – het nodige gaat veranderen met betrekking tot de aanpak van jeugd, 
zorg en werk.

Voor het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
 � Hoeveel van dit type gezinscasus telt de gemeente Leeuwarden naar schatting?
 � Zijn er op basis van een reconstructie van de gezinscasus X. momenten aan 

te wijzen of signalen waarop door de (welke) organisaties in de keten (anders) 
gehandeld had moeten worden?

 � Is er voor dergelijke casus een protocol van aanpak?
 � Is (of had) er vanuit een vrijwillig kader actie ondernomen (of moeten worden 

ondernomen), op welk moment, door wie en met welk resultaat?
 � Is (of had) er vanuit een gedwongen kader (drang en dwang) actie ondernomen 

(of moeten worden ondernomen), op welk moment, door wie en met welk resul-
taat?

 � Wat wordt door respondenten als het ‘flitsmoment’ in de casus gezien? Is er des-
tijds adequaat gehandeld en zo niet, wat had er beter of anders gekund?

 � Hoe verliep de samenwerking tussen de partijen?
 � Wat zijn de rol en het effect geweest van de media en de sociale media en hoe 

evalueren de respondenten de wijze waarop professionals daarmee zijn omge-
gaan en/of erop hebben gereageerd?

 � Wat valt er – ook in het licht van de decentralisaties – te leren van deze casus 
over de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen, de regierol, de aanpak, 
de professionele autonomie en wanneer er door wie doorzettingsmacht ingezet 
kan/moet worden?

1.2  Methoden van onderzoek
In de basis bestaat het onderzoek uit het voeren van gesprekken met sleutelinforman-
ten uit de zorg- en welzijnsketen en de veiligheidsketen die met de casus van de familie 
X. te maken hebben gehad en die ook bij de aanpak van andere multiprobleemgezinnen 
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betrokkenheid (kunnen) hebben. Op basis van een reconstructie van de casus van de fami-
lie X. zijn de opvallende punten in deze casus als leidraad voor de gesprekken gebruikt. 
De bevindingen ten aanzien van deze casus zijn met de sleutelinformanten telkens ver-
breed c.q. op een hoger geaggregeerd niveau van de omgang met multiprobleemgezinnen 
gebracht. In de rest van dit rapport wordt dan ook niet gerapporteerd op het niveau van de 
casus van de familie X., maar op een algemener niveau als lessen voor de aanpak.

Zoals aangegeven, is door onderzoekers van Bureau Beke een reconstructie gemaakt 
van de casus van de familie X. Het gaat dan om het opstellen van een tijdlijn en daarbinnen 
de gebeurtenissen en de interventies.4 Voor deze reconstructie is een LexisNexis-analyse 
5 uitgevoerd, omdat er over de familie in het najaar van 2013 de nodige stukken in lokale 
en landelijke kranten zijn verschenen. Daarnaast zijn diverse rapportages geanalyseerd.6

Om de betrokken personen van de diverse instanties te benaderen om deel te nemen 
aan het onderzoek is door de burgemeester van Leeuwarden een introductiebrief opgesteld 
en verstuurd. Dit bleek een goede manier, want uiteindelijk heeft iedereen die Bureau 
Beke wilde spreken ook meegewerkt.

De interviews – variërend van een uur tot twee uur – zijn afgenomen op het stadhuis 
in Leeuwarden en betreffen gesprekken per organisatie, waarbij er soms sprake was van 
meerdere respondenten per organisatie (groepsinterview). Een groot deel van de respon-
denten is benaderd vanwege hun kennis over de casus en anderen vanwege hun (strategi-
sche) positie in de organisatie. Alle interviews zijn afgenomen door de hoofdonderzoeker 
van Bureau Beke en de gesprekken zijn digitaal opgenomen.

Uiteindelijk is er gesproken met 35 personen. Het betreft vertegenwoordigers van 
het Veiligheidshuis Fryslân, het sociaal wijkteam, het interventieteam, Woningcorporatie 
Elkien, het Leger des Heils, de Raad voor de Kinderbescherming, de Politie-eenheid 
Noord-Nederland, Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling (AMHK), Gemeente Leeuwarden, Jeugdhulp Fryslân, Radar 
(gezinsondersteuning), scholen én de moeder en de twee oudste kinderen.7

1.3  Leeswijzer
De rest van dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 staan we stil bij twee 
kernthema’s met betrekking tot deze studie: de decentralisatie en het fenomeen multi-
probleemgezin. In hoofdstuk 3 worden de geaggregeerde bevindingen uit de afgenomen 
interviews op een rij gezet, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen signalering 
en aanpak. We besluiten dit rapport in hoofdstuk 4 met een aantal lessen op basis van de 
bevindingen.
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Eindnoten
1. De Wet Victoria, zoals artikel 174a Gemeentewet is gaan heten, richt zich op het sluiten van woningen. De Wet Victoria 

geeft de burgemeester de bevoegdheid tot sluiting van een woning, of een niet voor het publiek toegankelijk lokaal bij 
verstoring van de openbare orde rond die woning door gedragingen in die woning of dat lokaal. Om tot sluiting van de 
woning of het lokaal (en bijbehorend erf ) over te kunnen gaan, moeten de effecten van de verstoring van de openbare 
orde rond de woning of het lokaal te kenmerken zijn als ernstige overlast.

2. We beperken ons in deze studie tot Leeuwarden en de Provincie Fryslân, omdat we alleen respondenten hebben gespro-
ken die binnen dit gebied werkzaam zijn.

3. Zie ook hoofdstuk 2.
4. De reconstructie is niet in deze rapportage opgenomen. Dit heeft enerzijds te maken met het vertrouwelijke karakter 

ervan, maar vooral ook omdat het in dit onderzoek niet gaat om de concrete casus, maar wat er van het verloop en de 
gebeurtenissen in deze en andere casus geleerd kan worden.

5. LexisNexis is een digitale krantenbank waarmee gezocht kan worden naar artikelen in een groot aantal Nederlandse 
dagbladen (zowel landelijk als regionaal) en een aantal opiniebladen.

6. Het betreft rapportages van leerplicht, van Carex, het Meldpunt Overlast Leeuwarden, het veiligheidshuis en van de 
zorgmeldingen.

7. In bijlage 1 staat een overzicht van alle respondenten.
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Over de decentralisaties en 
multiprobleemgezinnen2

Voor het onderzoek zijn twee onderwerpen in randvoorwaardelijke zin – als kader – van 
belang geweest. Het betreft de enerzijds aanstaande decentralisaties en anderzijds wat we 
onder multiprobleemgezinnen moeten verstaan. Deze onderwerpen staan centraal in dit 
hoofdstuk.

2.1  De drie decentralisaties
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van 
jeugd, zorg en werk. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over prak-
tisch het hele sociaalmaatschappelijke domein. De voornaamste reden voor de decentra-
lisaties is om het sociaalmaatschappelijke domein beter en overzichtelijker te regelen voor 
de burgers door inhoudelijke en bestuurlijke concentratie bij de gemeente.1 Tevens wordt 
hiermee invulling gegeven aan de veranderende maatschappij: van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij. In een participatiemaatschappij wordt van iedereen die dat kan, 
gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.2 
Optimale maatschappelijke participatie beperkt daarnaast de economische kosten.3 Met 
het overhevelen van de verantwoordelijkheid wordt tegelijkertijd ook bezuinigd.4 Het 
doorbreken van de groei in de uitgaven van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ), Jeugdzorg en de sociale zekerheid is noodzakelijk om ook op langere termijn de 
financiering door het Rijk te kunnen waarborgen.5 Gemeenten moeten een en ander op 
een andere, efficiëntere manier organiseren. Gemeenten gaan daarbij uit van normalisatie 
en kijken gerichter naar het probleem. Uitgaande van het probleem wil men de burger en 
zijn omgeving laten zoeken naar oplossingen. Indien nodig ondersteunt de gemeente dat 
proces. Gemeenten zetten in op preventie en vroegsignalering, maar zullen ook niet moe-
ten schromen om in te grijpen dan wel te escaleren.

Zoals hierboven vermeld, worden gemeenten verantwoordelijk voor alle taken op het 
gebied van jeugd, zorg en werk. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel 
nemen zij over van de Rijksoverheid. De drie decentralisaties zullen we hierna afzonder-
lijk toelichten.
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2.1.1.  Decentralisatie jeugdzorg
Tot op heden zijn provincies, zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk verantwoorde-
lijk voor de zorg voor jeugd. Het gaat hierbij om alle problemen in het gezond en veilig 
opgroeien van kinderen tot volwassenheid. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd 
in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (Wjz).6 
Om de zorg voor jeugd zo goed en eenvoudig mogelijk te organiseren, legt het kabinet de 
verantwoordelijkheid bij gemeenten.7 Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk 
voor het geheel aan preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling 
bij problemen in het gezond en veilig opgroeien van kinderen tot volwassenheid.8 Het 
gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-
ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.9 Dit komt bovenop de taken 
die gemeenten al hadden in het preventief lokaal jeugdbeleid (zoals het zorg dragen voor 
de kwaliteit van het hulpaanbod), de jeugdgezondheidszorg en ondersteuning bij (lichte) 
opvoedingsvragen via het Centrum voor Jeugd en Gezin.10

Bij de stelselwijzing van de jeugdzorg worden twee processen onderscheiden: een 
transitieproces en een transformatieproces. Enerzijds gaat het om een transitie: een wij-
ziging van de structuur van de jeugdhulp. Deze transitie wordt ook wel ‘decentralisatie’ 
van de jeugdzorg genoemd. De gehele jeugdzorg komt onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeenten. De transitie houdt tevens in dat de verschillende geldstromen binnen de 
jeugdhulpverlening worden gebundeld tot één geldstroom en er komt één wettelijk kader: 
de Jeugdwet. Vanaf 2017 moet met de Jeugdwet structureel 450 miljoen euro (15%) op de 
jeugdzorg bezuinigd worden.11 Met het nieuwe stelsel wordt meer doelmatigheid en inte-
grale zorg van meervoudige problematiek beoogd door één wettelijk kader en één finan-
cieringssysteem voor de jeugdzorg te ontwikkelen.12

Anderzijds is er sprake van een transformatie: een inhoudelijke zorgvernieuwing. 
Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de 
eigen kracht van gezinnen. Er wordt beoogd om ondersteuning eerst te zoeken in het 
eigen netwerk. Bij transformatie gaat het om gedragsverandering bij burgers en profes-
sionals binnen en buiten de overheid. De transformatie heeft als doel het terugdringen 
van het beroep op de zwaardere specialistische jeugdzorg. De zwaardere specialistische 
jeugdzorg staat ook wel bekend als tweedelijnsvoorzieningen, waarop vanuit doorverwij-
zing van de eerstelijnsvoorzieningen een beroep kan worden gedaan. Er komt dus een 
grotere verantwoordelijkheid voor de eerstelijnsvoorzieningen, zoals scholen en huisart-
sen. Het streven is minder doorverwijzen (en dus meer normaliseren) en meer samenwer-
ken.13 Het doorbreken van de groei naar de tweedelijn14 is een ingrijpende wijziging omdat 
deze ontwikkeling samenhangt met de huidige, steeds verdergaande professionalisering 
en specialisering in de jeugdzorg.15 De afgelopen jaren werden cliënten vaak en gemakke-
lijk doorverwezen naar tweedelijnsvoorzieningen. Die ontwikkeling wil men keren door 
minder door te verwijzen en meer samen te werken. De gemeente staat hier dus voor een 
uitdaging.
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Na de decentralisatie zijn gemeenten zowel bestuurlijk als financieel verantwoordelijk 
voor alle vormen van jeugdhulp. Voor bepaalde vormen van zorg en voor jeugdbescher-
ming en jeugdreclassering is bovenlokale samenwerking van gemeenten noodzakelijk.16 
Gemeenten krijgen een grote mate van beleidsvrijheid van het Rijk.17

De verantwoordelijkheid van de gemeente bestaat onder andere uit:18

 � Het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, 
scholen en kinderopvang;

 � Het geven van advies over en het bepalen en inzetten van de meest passende 
vorm van jeugdhulp, op een laagdrempelige en herkenbare wijze;

 � Verzoek tot onderzoek indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming indien 
dit noodzakelijk geacht wordt.

Om de voortgang van de decentralisatie jeugdzorg te volgen, is de Transitiecommissie 
Stelselherziening Jeugd ingesteld door de Rijksoverheid, de VNG en het Inter Provinciaal 
Overleg. De Transitiecommissie is een onafhankelijke commissie.

De Transitiecommissie stelt vast dat met betrekking tot de voortgang van het decen-
tralisatieproces de conclusie getrokken moet worden dat op cruciale punten forse vertra-
ging is opgetreden ten opzichte van de planningen, zoals opgenomen in onder andere het 
Transitieplan. Op basis van dit gegeven stelt de Transitiecommissie dat met de huidige 
aanpak en het tempo daarvan de transitie per 1 januari 2015 niet op verantwoorde wijze 
kan worden gerealiseerd.

Daarom wordt er een aanbeveling gedaan aan gemeenten om prioriteiten te stellen en 
met een basisscenario te gaan werken. Concreet betekent dit dat gemeenten zich moeten 
focussen op de zaken die in ieder geval voor 1 januari 2015 gerealiseerd moeten zijn. Dit 
sluit aan bij de strategie die veel gemeenten nu al kiezen. Gemeenten moeten tezamen met 
partners prioriteiten stellen, keuzes maken en besluiten nemen om te zorgen dat zij op tijd 
klaar zijn om hun nieuwe verantwoordelijkheid op het gebied van jeugdzorg te nemen.19

Het beeld over de actuele stand van zaken, zoals geschetst in het derde rapport van 
de Transitiecommissie dat in februari 2014 verscheen, levert voor de VNG een herken-
baar, maar geen verrassend beeld op. De zorgen omtrent de in het rapport beschreven 
voortgang van de decentralisatie zijn volgens de VNG terecht. Alhoewel er op een aantal 
terreinen sprake is van vertraging, deelt de VNG de conclusie van de Transitiecommissie 
dat de datum 1 januari 2015 zeker haalbaar is.20 Inmiddels – eind april 2014 – is ook de 
Tweede Kamer van mening dat de datum van 1 januari 2015 haalbaar moet zijn.
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2.1.2.  Decentralisatie zorg (AWBZ - nieuwe Wmo)
De AWBZ vergoedt langdurige zorg voor mensen met ernstige beperkingen. Het gaat 
om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. De AWBZ vergoedt 
verschillende soorten zorg, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling en 
verblijf in een zorginstelling.21 Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, 
hevelt het kabinet de verzorging, begeleiding en ondersteuning uit de AWBZ in 2015 
over naar de Wmo. De AWBZ wordt verder beperkt en omgevormd tot een landelijke 
voorziening voor alleen de zwaarste, langdurige zorg.22

Deze decentralisatie omvat een aantal veranderingen met betrekking tot verschil-
lende doelgroepen. Deze zullen ieder afzonderlijk kort toegelicht worden.23

Gemeenten en zorgverzekeraars worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de zorg 
en ondersteuning bij burgers thuis die nu nog in instellingen (zoals een verzorginghuis) 
worden geleverd. Het kabinet heeft het streven om buiten de muren van een instelling 
gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld door middel van thuiszorg. Dit heet ook 
wel extramurale zorg. Ook binnen dit domein is er sprake van een verminderd budget. 
Vanaf 2015 geeft het Rijk gemeenten 40 procent minder budget voor de voorziening 
Huishoudelijke Hulp.

Door het beleid van extramuraliseren, zijn er in gemeenten steeds meer thuiswonen-
de mensen die gemeentelijke voorzieningen, zoals aangepaste woningen, thuiszorg en ver-
voer, nodig hebben. De gemeenten zullen samen met woningcorporaties meer geschikte 
woningen voor mensen met beperkingen moeten realiseren.

De landelijke inkomensregelingen voor financiële compensatie voor chronisch zieken 
en gehandicapten is per 1 januari 2014 afgeschaft. Gemeenten kunnen maatwerk bieden 
door Wmo-voorzieningen, zoals het installeren van een traplift, of door het geven van 
bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een uitkering – inkomenssteun – waarmee extra 
of hoge kosten betaald kunnen worden. Om bijzondere bijstand te ontvangen, moet er aan 
bepaalde voorwaarden voldaan worden, deze verschillen per gemeente.

Binnen de nieuwe Wmo wordt van families en bekenden verwacht dat zij elkaar naar 
vermogen ondersteunen. Het kabinet benadrukt dat mantelzorg nooit verplicht kan wor-
den. Het doel is mantelzorg gericht te stimuleren. Mogelijk lopen gemeenten tegen pro-
blemen aan als blijkt dat de cliënt het met zijn omgeving wel kan, maar niet wil regelen.

MEE ondersteunt mensen met een beperking. De cliëntondersteuning richt zich op 
het versterken van de eigen kracht en het versterken van het netwerk.24 

Per 1 januari 2015 zullen de middelen voor cliëntondersteuning uitgevoerd door 
MEE, nu nog gefinancierd uit de AWBZ, overgeheveld worden naar de Wmo. De 
gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de uitvoering. Om de gemeenten en MEE-
organisaties voor te bereiden op de transities worden MEE-organisaties verplicht gesteld 
om in 2014 afspraken te maken met gemeenten.

Het persoonsgebonden budget (PGB) is bedoeld voor personen die vanwege hun ziek-
te of beperking in het dagelijks leven gebruikmaken van verschillende voorzieningen. 
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Om fraude met PGB’s te voorkomen, wordt het trekkingsrecht ingevoerd. Het trekkings-
recht betekent dat gemeenten verplicht worden het PGB naar een onafhankelijke organi-
satie over te maken, en niet meer op de bankrekening van de cliënt te storten. De cliënt 
geeft deze organisatie de opdracht om betalingen te doen aan de zorgverleners. Door 
middel van het trekkingsrecht wordt voorkomen dat burgers het PGB uitgeven aan andere 
dingen dan voorzieningen voor hun ziekte of beperking.

Deze tweede decentralisatie vraagt om een nauwe samenwerking tussen gemeenten, 
marktpartijen en maatschappelijke instanties.25 Zorginstanties moeten hun dienstenaan-
bod vernieuwen (onder andere ten gevolge van de extramuralisering) en op zoek gaan naar 
nieuwe samenwerkingsvormen in de regio.26 Voor gemeenten betekenen de veranderingen 
dat zij met nieuwe doelgroepen te maken krijgen waarmee zij tot nu toe nog geen ervaring 
hebben. Op grond van de nieuwe Wmo worden gemeenten in 2015 verplicht om toezicht-
houders aan te stellen die bij burgers met een Wmo-voorziening aan huis kunnen contro-
leren of deze voorziening aan de gewenste kwaliteit voldoet.

2.1.3.  Decentralisatie werk – participatiewet
Het kabinet voegt de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorzieningen en een deel 
van de Wajong samen tot één nieuwe wet: de Participatiewet. De Participatiewet bun-
delt de regelingen op het terrein van werk en inkomen. Het doel van de wet is om meer 
burgers, waaronder burgers met een arbeidsbeperking, aan werk te helpen. De reden dat 
de participatiewet wordt ingevoerd, heeft te maken met het feit dat de eigen kracht en 
mogelijkheden van burgers onvoldoende worden benut, waardoor een te grote groep bur-
gers onnodig niet werkt of niet in een reguliere baan werkt. Daarnaast is er sprake van een 
te complex stelsel van voorzieningen. Als het beleid ongewijzigd zou blijven, zouden de 
kosten voor deze voorzieningen te veel stijgen.27 De uitvoering van de Participatiewet ligt 
vanaf 2015 bij gemeenten.28 Per 1 januari 2015 wordt de toegang tot de Wajong beperkt 
tot mensen zonder arbeidsvermogen.

In de Participatiewet wordt het instrument loonkostensubsidie opgenomen. Doel van 
het instrument is burgers met een arbeidsbeperking de kans te bieden een baan te vin-
den en werkgever deels te compenseren voor het verminderde arbeidsvermogen. Burgers 
met een arbeidsbeperking krijgen een combinatie van loon en uitkering. Werkgevers heb-
ben (oplopend naar 2026) toegezegd 100.000 extra banen te creëren en de overheid voegt 
daar 25.000 banen aan toe. Deze bepalingen van de garantiebanen zijn opgenomen in de 
Quotumwet. Door concurrentie tussen regelingen weg te nemen en werkgevers de gele-
genheid te bieden om burgers met een arbeidsbeperking tegen realistische loonkosten aan 
de slag te laten gaan, krijgen alle uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeids-
markt betere kansen.29

De Participatiewet dwingt tot regionale samenwerking van gemeenten, doordat er 
gekeken moet worden naar de kansen binnen de regionale arbeidsmarkt.30 
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De wet kent weinig beleidsruimte en veel regionalisatie/concentratie van taken en rege-
lingen. Dit vraagt om scherpe regionale en gemeentelijke keuzes in beleid en uitvoering. 
In de uitvoering raken de Participatiewet en de Wmo elkaar, bijvoorbeeld doordat burgers 
die vallen onder de Participatiewet (vrijwilligers)taken zouden kunnen vervullen in het 
kader van de Wmo.31

Een stelselwijziging alleen is niet voldoende om de opgave die volgt uit de 
Participatiewet te laten slagen. De wet vergt een transformatie naar een nieuwe cultuur: 
een verandering in mindset van gemeenten, sociale diensten en burgers. Het moet normaal 
worden dat mensen met een arbeidsbeperking deel uit maken van het arbeidsproces.32 
Gemeenten moeten meer maatwerk leveren en verantwoordelijkheid bij de burger leggen. 
De burger is probleemhouder en vooral zelf aan zet. Het belang van werk moet worden 
ingezien, ondanks dat sommigen er door arbeidsdeelname mogelijk niet (direct) financieel 
op vooruit gaan. Er is een belangrijke taak weggelegd voor sociale wijkteams, werkgevers, 
wijkorganisaties, wijkbedrijven en burgerinitiatieven om deze cultuuromslag mogelijk te 
maken. Werken is het doel, participeren de norm.33

Gemeenten worden met andere woorden verantwoordelijk voor de begeleiding 
en ondersteuning van mensen die een opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt. 
Tegelijkertijd wordt er op het budget gekort.34 De creativiteit van gemeenten om die din-
gen te doen die aansluiten op de mogelijkheden van de werkzoekenden en op de kansen 
op de (regionale) arbeidsmarkt wordt tot een uiterste gedreven.35

2.1.4.  Gevolgen decentralisaties voor gemeenten
De decentralisaties vormen een uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe 
taken op gemeenten af, tegelijkertijd wordt er flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus 
meer gaan doen met minder geld en ze moeten de zelfredzaamheid van burgers aan gaan 
spreken. Dat vraagt dus om andere manieren  van werken en om het genereren van andere 
oplossingen voor vragen en problemen. Maar het nieuwe stelsel biedt ook kansen. Door 
het sociaalmaatschappelijke domein dicht bij de burger te organiseren, zijn er mogelijk-
heden om maatwerk te leveren en bureaucratie te voorkomen. Het is aan de gemeenten 
om de complexe decentralisaties te volbrengen. Het leggen van dwarsverbanden tussen de 
betrokken instanties op alle niveaus van de decentralisaties is daarvoor van groot belang.36

2.2  De literatuur over multiprobleemgezinnen
Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig 
kampt met een combinatie van maatschappelijke, sociaaleconomische en psychosociale 
problemen.37 Naast problemen met de kinderen spelen er binnen en rondom het gezin 
ook andere problemen waarvoor hulp nodig is. Problemen doen zich doorgaans voor op de 
volgende gebieden:
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 � Wonen38

 � Dagbesteding ouders
 � Dagbesteding kinderen
 � Leerplicht en werk
 � Financiën
 � Geestelijke gezondheid39

 � Lichamelijke gezondheid 
 � Verslaving
 � De relatie tussen de (ex-)partners40

 � Gezin en opvoeding41

 � Contacten politie en justitie
 � Meemaken van ingrijpende gebeurtenissen42

Bij multiprobleemgezinnen is er dus sprake van problemen op meerdere terreinen die 
nauw met elkaar samenhangen. Multiprobleemgezinnen hebben met elkaar gemeen dat 
er op een gegeven moment problemen ontstaan die groter worden of zich opstapelen waar-
door de draagkracht van het gezin aangetast wordt.43

Uit onderzoek is bekend dat de complexe problemen van multiprobleemgezinnen van 
intergenerationele aard zijn. De problemen – zoals criminaliteit – worden vaak van de ene 
generatie op de volgende overgedragen.44 Bepaalde kenmerken van multiprobleemgezin-
nen kunnen als risicofactoren worden aangeduid voor het ontstaan van problemen bij de 
volgende generatie.45

Voor een kind dat opgroeit in een gezin dat zich kenmerkt door meerdere en com-
plexe problemen op een aantal terreinen, bestaat er een groter risico op het ontwikkelen 
van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. De kans op problemen in de ontwikkeling 
van een kind wordt substantieel (meer dan 30%) groter naarmate er meer risicofactoren 
in het spel zijn.46 Het gaat hierbij niet zozeer om welke (combinaties van) risicofactoren, 
maar om het aantal risicofactoren. Het aantal risicofactoren bepaalt de kans dat er pro-
blemen optreden. Concreet kan gesteld worden dat de kans op de aanwezigheid van een 
probleem substantieel wordt wanneer er sprake is van een opeenstapeling van ten minste 
vier risicofactoren in de directe omgeving van het kind.47 Deze relatie tussen het aantal 
risicofactoren en problemen in de ontwikkeling is voor kinderen (0-19 jaar) onder andere 
aangetoond voor psychische problemen, gedragsproblemen, intelligentieontwikkeling en 
delinquentie.48

Naast risicofactoren zijn er ook beschermende of protectieve factoren. Deze kunnen 
jongeren ‘behoeden’ voor crimineel gedrag. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar 
beschermende factoren. Op basis van onderzoek zou het gaan om eigenschappen als veer-
kracht, zelfstandigheid, positieve oriëntatie op de mensen in de omgeving, hoge intel-
ligentie, toezicht van de ouders, een evenwichtige opvoedingssituatie, een positief gevoel 
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van eigenwaarde, goede prestaties op school, positieve relaties met leeftijdgenoten en vol-
wassenen en een goede hechting met de ouders 49

Multiprobleemgezinnen zijn over het algemeen afhankelijk van dienst-, hulp- en 
zorgverlening. Het ontbreekt dergelijke gezinnen veelal aan voldoende inkomen en het 
vermogen om hun eigen problemen op te lossen.50 Kenmerkend voor multiprobleemgezin-
nen is dat ze problemen hebben in het gezin, problemen veroorzaken waar de omgeving 
hinder of last van heeft en dat dergelijke gezinnen problemen hebben met de hulpver-
lening. De gezinsleden hebben vaak een moeizame relatie met hulpverleners. Ze zijn 
teleurgesteld in de hulpverlening, en ontwikkelen een diepgaand wantrouwen richting 
hulpverleners.51 Elke hulpverleningsinterventie wordt door het gezin ervaren als een vijan-
dige actie van de buitenwereld.

Ondanks de moeizame relatie die multiprobleemgezinnen vaak hebben met hulpver-
lening, zijn de gezinnen gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken instanties nauw 
samenwerken.52 Verder dienen de interventies zo vroeg mogelijk te starten, moeten ze 
zoveel mogelijk plaatsvinden in de omgeving waar de jongere opgroeit, dienen de ouders 
erbij betrokken te zijn en dienen ze op maat gesneden te zijn.53

In Nederland betekenen meerdere problemen vaak meerdere organisaties. Voor 
ieder probleem bestaat een afzonderlijke instantie of spelen meerdere instanties een rol. 
Gedacht kan worden aan jeugdzorg, GGZ, strafrecht, gemeente/werk en inkomen, UWV 
en onderwijs. De instanties richten zich slechts op een deel van de problemen, namelijk 
dat deel waar zij gespecialiseerd in zijn. De werkzaamheden van de betrokken instanties 
zijn niet op elkaar afgestemd. In de praktijk komt de samenwerking nog onvoldoende tot 
stand. Vaak heeft daardoor geen enkele instelling een totaalbeeld van de bestaande proble-
matiek binnen een gezin. Er kan dus gesteld worden dat er vaak onvoldoende zicht is op 
de integrale aanpak van de problematiek binnen een multiprobleemgezin. Daardoor is de 
effectiviteit van de aanpak onvoldoende en werkt het probleemgedrag van de gezinnen in 
de hand. Het lijkt erop dat het ontbreken van regie, adequate hulp- en dienstverlening aan 
multiprobleemgezinnen belemmert. Met veel betrokken instanties neemt tevens de kans 
op botsende belangen, tegenstrijdige adviezen, gebrekkige coördinatie en afstemming en 
overlap in hulpverlening toe. Er is regelmatig sprake van een gebrek aan samenwerking en 
soms werkt men elkaar ook tegen.54

Doordat de samenwerking onvoldoende tot stand komt, worden de problemen bin-
nen de gezinnen niet voldoende aangepakt en wordt er elk jaar 2,5 miljard euro inef-
fectief besteed in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. Een multiprobleemgezin 
ontvangt per jaar tussen de 40.000 en 100.000 euro aan hulpverlening e.d., waarbij de 
kosten van bijvoorbeeld een uithuisplaatsing niet in dit bedrag zijn opgenomen.55 Naast 
de gebrekkige samenwerking, geven sommige onderzoekers aan dat de helft van de mul-
tiprobleemgezinnen met de helft minder aan hulpverleningsinstanties toe zou kunnen: het 
kan met andere woorden efficiënter.
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De roep om vroegsignalering van en regie op de aanpak wordt de laatste jaren steeds ster-
ker. Redenen hiervoor zijn niet alleen de kosten van hulpverlening, maar ook het voorko-
men van erger. Hoge kosten kunnen worden voorkomen door sneller en geregisseerd in te 
grijpen.56
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De bevindingen op een rij3

Het hart van het onderzoek bestaat uit de gesprekken met 35 personen. In dit hoofdstuk 
zetten we de bevindingen uit die gesprekken op een hoger geaggregeerd niveau en tegen 
het licht van de komende decentralisaties op een rij. We maken daarbij een onderscheid 
tussen bevindingen die enerzijds te maken hebben met de signalering van multiprobleem-
gezinnen en anderzijds met de aanpak van dergelijke gezinnen.

Als het gaat om het aantal multiprobleemgezinnen in Leeuwarden dan schatten de 
meeste respondenten dit tussen de 10 en 25.1 Een aantal respondenten geeft wel aan dat 
deze aantallen vooral betrekking hebben op de gezinnen die ook externaliserend pro-
bleemgedrag vertonen, waardoor ze makkelijker in beeld komen bij de instanties. Het 
aantal gezinnen waar alleen sprake is van probleemgedrag ‘achter de voordeur’ is veel 
moeilijker te schatten.

3.1  Bevindingen met betrekking tot de signalering
In deze paragraaf gaan we in op de onderzoeksbevindingen die te maken hebben met de 
signalering van probleemgedrag van gezinsleden en gezinnen.

Omstandersdilemma
Uit de reconstructie van de onderzochte casus en op basis van de gesprekken met de pro-
fessionals is het een reëel gevaar dat er in het geval van complexe gezinscasus versnipperd 
bij diverse organisaties en professionals wel indicaties zijn dat er het nodige aan de hand 
is binnen het gezin en er sprake is van de nodige zorg, maar dat uiteindelijke gestructu-
reerde aanpak uitblijft. Tijdens het onderzoek werd dit ook bevestigd door professionals 
met uitspraken als ‘…Ik dacht dat organisatie X er wel mee aan de slag zou gaan’ of ‘ …De 
casus is besproken in overleg Y en ik ging ervan uit dat persoon Z wel een zorgmelding zou doen’. 
Beide uitspraken illustreren het probleem, want zekerheid over aanpak en melding is er 
niet, waardoor er uiteindelijk weinig of niets gebeurt. In die zin kan er gesproken worden 
van het in de psychologie bekende omstandersdilemma. In essentie stelt het omstanders-
dilemma dat als je in het water valt en hulp nodig hebt, er beter één persoon op de kant 
kan staan dan drie. Het idee hierachter is dat als er meerdere mensen zijn die hulp kunnen 
bieden, al deze mensen afzonderlijk ervan uitgaan dat een ander het zal doen. Hierdoor 
komt in een groep mensen niemand ertoe om daadwerkelijk hulp te bieden, omdat  
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niemand zich verantwoordelijk voelt. Daarentegen zal, als er slechts één persoon op de 
kant staat om hulp te bieden, deze persoon alleen wél in actie komen.

Waar ligt de informatie over problemen van gezinnen en gezinsleden?
Tijdens het onderzoek komt naar voren dat relevante informatie over de problemen van 
gezinnen en gezinsleden op meerdere plekken te vinden is.2 Het gaat om (1) het Meldpunt 
Overlast Leeuwarden (MOL), (2) zorgmeldingen bij het Advies- en Meldpunt Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling (AMHK), (3) de verwijsindex, (4) het registratiesysteem 
van de sociale wijkteams en (5) interne systemen bij diverse organisaties.3 Op zich is 
het logisch dat informatie verspreid ligt, maar het is volgens veel respondenten van het 
grootste belang dat er op een centrale plaats – tenminste op hoofdlijnen – een monitoring 
plaatsvindt van de problematiek binnen de gezinnen. De organisatie die dit informatiesys-
teem gaat beheren, zou ook zelf actief informatie moeten verzamelen bij andere organisa-
ties. Naast de beheerder zijn er ook gebruikers van het systeem, zoals het sociale wijkteam, 
het veiligheidshuis en Bureau Jeugdzorg. Bij een systeem en het beheer daarvan hoeft er 
niet direct aan iets nieuws gedacht te worden, omdat het MOL, de verwijsindex of Gecos 
van het veiligheidshuis in de basis gebruikt zouden kunnen worden.

Onafhankelijk van de systemen is het daarnaast van groot belang dat iedereen in de 
keten van signalering en aanpak weet hoe en waar hij/zij een melding kan doen of zijn/
haar informatie kwijt kan. Het mag niet zo zijn dat professionals op een ‘…rode knop druk-
ken waar geen snoer aan zit’ .

Deskundigheid en een screeningsinstrument voor de sociale wijkteams
De sociale wijkteams krijgen per 1 januari 2015 een belangrijke rol als het gaat om het 
signaleren van en acteren op signalen die wijzen op probleemgedrag binnen gezinnen en/
of van gezinsleden. Heel vaak zal het sociale wijkteam minder complexe situaties in gezin-
nen (denk aan een probleem op een of twee leefgebieden) adequaat signaleren en kunnen 
aanpakken. Bij multiprobleemgezinnen ligt dit evenwel anders. Zoals in hoofdstuk 2 naar 
voren kwam, is de problematiek van multiprobleemgezinnen namelijk complex en strekt 
zich veelal uit over meerdere leefgebieden. Om op een goede manier inhoud te geven aan 
de signalerende taak en recht te doen aan de complexiteit van de problematiek binnen 
multiprobleemgezinnen, is het in de eerste plaats van belang dat er regelmatig aandacht is 
voor deskundigheidsbevordering en coaching van de leden van sociale wijkteams.4 Zeker 
in de opstart van een team, maar ook als de achtergrond van de leden van een sociaal wijk-
team min of meer hetzelfde is, wordt dit nog belangrijker.

Een tweede belangrijk punt op het grensvlak van signalering naar aanpak is het hui-
dige gebrek aan instrumentarium op basis waarvan een gezin door het sociale wijkteam in 
beeld kan worden gebracht als het gaat om de problemen op de diverse leefgebieden. Op 
basis van de literatuur is bekend dat wanneer een gezin op vier of meer leefgebieden pro-
blemen ondervindt, er sprake is van een multiprobleemgezin waarop een gedegen aanpak 
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gezet zou moeten worden. In bijlage 2 wordt een voorbeeld van een screeningsinstrument 
gegeven.5 In de volgende paragraaf (3.2) wordt ingegaan op het mogelijke gebruik van een 
dergelijk screeningsinstrument in de praktijk.

De drempel om een zorgmelding te doen is hoog: de puzzel wordt niet gelegd
Zonder zorgmelding(en) is het lastig om kinderen binnen multiprobleemgezinnen in beeld 
te krijgen en aan de slag te gaan met de problemen. Door verschillende organisaties wordt 
aangegeven dat ze terughoudend zijn met het doen van een zorgmelding bij het AMHK 
over een kind. Dit heeft te maken met de angst dat door het melden de relatie met de 
ouders en het kind onder druk komt te staan (breukfactor), waarbij angst voor ouders soms 
op de achtergrond een rol speelt. Ook is er soms sprake van professionele autonomie, wat 
zoveel inhoudt dat professionals de mening toegedaan zijn dat zij het probleem met het 
kind en/of het gezin zelf wel zullen of kunnen oplossen.

Het grote nadeel van het achterwege blijven van zorgmeldingen is dat het mogelijk is 
dat er bij diverse professionals zorg is over een of meerdere kinderen (puzzelstukjes), maar 
dat de puzzel door Bureau Jeugdzorg (AMHK) niet kan worden gelegd en een interventie 
achterwege blijft. Hier kan dan met recht over het kind van de rekening gesproken wor-
den: die rekening wordt daarbij – zowel financieel als wat betreft de mate van de proble-
matiek – hoger naarmate de aanpak later tot stand komt. Of op z’n Cruijffiaans’: ‘Je moet 
het weten om iets te kunnen doen’.

3.2  Bevindingen met betrekking tot de aanpak
In deze paragraaf gaan we in op de onderzoeksbevindingen die te maken hebben met de 
aanpak van probleemgedrag van gezinsleden en gezinnen.

Complexiteit van problematiek leidend voor de aanpak: opschalen indien nodig
Op dit moment is niet duidelijk op welk moment een casus niet alleen binnen het soci-
ale wijkteam, maar ook breder, aandacht behoeft. Een constatering die we binnen het 
onderzoek op dit punt hebben gedaan, is wat wel ‘professionele autonomie’ genoemd kan 
worden. Professionals kunnen te lang met alle goede bedoelingen, maar zonder een goed 
totaalbeeld van de problematiek – en zonder tegenspraak – bezig zijn met een deel van de 
aanpak. Sommige respondenten verwoordden dit negatiever met: ‘…soms wordt er te veel 
en te lang gepamperd’.

We hebben hier dus te maken met een lastig fenomeen, wat deels een cultuurpro-
bleem is. Om deze problematiek te tackelen, is het van belang om methodisch te werken 
en gebruik te maken van een screeningsinstrument. De werkwijze zou dan uit de volgende 
stappen kunnen bestaan.6
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1. Problematiek binnen gezinnen die zich afspeelt op maximaal twee leefgebieden 
of domeinen wordt in principe in het sociale wijkteam geanalyseerd en aange-
pakt. Daarbij is het wel van belang dat sociale wijkteams op basis van aanwezig 
probleemgedrag binnen een gezin ook een aanbod kunnen doen. Een respon-
dent hierover: ‘…als je als sociaal wijkteam iets nodig hebt dan moet het er ook zijn en 
er moet ook vertrouwen in de beslissingen van het sociale wijkteam zijn’.

2. Gezinnen die op drie of meer leefgebieden of domeinen problemen ondervin-
den, worden niet alleen in het sociaal wijkteam geanalyseerd, daarvoor wordt 
ook inhoudelijke tegenspraak georganiseerd van buiten7. Te denken valt aan 
inhoudelijke tegensprekers met een gedragskundige achtergrond. Een respon-
dent zei hierover: ‘…het sociale wijkteam is de huisarts, maar bij complexe problemen 
is er soms ook een specialist nodig’.

3. Op basis van de inhoudelijke tegenspraak wordt besloten of de casus wordt opge-
schaald richting het veiligheidshuis waarbij de insteek bij zeer complexe casus8 
zou moeten zijn: ‘opschalen tenzij’.9

4. Bij de aanpak in het veiligheidshuis is ook een lid van het sociaal wijkteam 
betrokken en op het moment dat de problemen, of delen ervan, zijn aangepakt 
c.q. verminderd, wordt de casus afgeschaald en ‘teruggegeven’ aan het sociaal 
wijkteam.

Het veiligheidshuis voor complexe gezinscasus
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er veel draagvlak is voor het onderbrengen van com-
plexe gezinscasus in het veiligheidshuis. Op basis van een gedegen gezinsdossier dient 
vanuit de partners in het veiligheidshuis nagegaan te worden op welke wijze er inhoud 
kan worden gegeven aan een plan van aanpak. Zeker bij complexe problematiek is het 
van belang om de aanpak vanuit een punt te coördineren en monitoren. Het is daarbij van 
belang dat er sprake is van één plan en dat er ook iemand mandaat heeft en aanspreekbaar 
en verantwoordelijk is voor de aanpak. De persoon vanuit het veiligheidshuis die de regie 
op het dossier en de aanpak voert, nodigt de op het dossier relevante partners uit en die 
zouden verplicht moeten aanschuiven.10 Verder is het essentieel dat de problematiek lei-
dend moet zijn en niet de belangen van individuele organisaties.

Randvoorwaarde voor een aanpak van multiprobleemgezinnen vanuit het veilig-
heidshuis is evenwel dat de nadruk niet alleen ligt op veiligheid, maar dat er vanaf het 
begin – zowel in de keuze van de partners, de probleemanalyse als de aanpak – breed 
wordt gekeken naar zorg, welzijn, gezondheid, opvoeding, onderwijs, schulden, wonen en 
veiligheid. Partijen zoals de dienst welzijn van de gemeente en Bureau Jeugdzorg moeten, 
naast de ‘usual suspects’ in het veiligheidshuis, van meet af aan betrokken worden.

Tegen de achtergrond van de afspraak één kind, één gezin, één plan en één regis-
seur c.q. aanspreekpunt is het van belang dat het plan van aanpak wordt voorzien van een 
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einddoel: wat willen we bereiken? Het gaat hierbij om het formuleren van een doel waar 
iedereen in de aanpak hetzelfde beeld bij heeft en zich aan conformeert.

Een sociale aanbodskaart
Vanuit de analyse van de problematiek en het plan van aanpak is het zowel voor de sociale 
wijkteams als het veiligheidshuis (in geval van opschalen) belangrijk dat er een sociale 
kaart is van het aanbod in de regio.11 Het is daarbij een aandachtspunt of er nu voldoende 
aanbod is en/of er ook ander aanbod nodig is. 

Voor de sociale wijkteams en het veiligheidshuis is het daarbij van belang dat er bud-
get en mandaat is om aanbod bij de vraag te brengen.

Meningen, overspannen verwachtingen en respect
Over de aanpak van een multiprobleemgezinnen zijn veel meningen, zo blijkt uit de 
gesprekken. Wat ook naar voren komt, is dat er regelmatig meningen zijn over wat er zou 
moeten gebeuren in de aanpak zonder dat de professional zelf contact heeft gehad met het 
gezin. Wees zuinig met het geven van meningen over de aanpak als er geen adequate dos-
sierkennis is, zo is het devies.

Het werken aan complexe gezinscasus legt verder ook bloot dat organisaties niet 
altijd weten wat er wel en niet kan bij andere organisaties. Wanneer kan de Raad voor 
de Kinderbescherming een basisonderzoek uitvoeren? Waarom komt er geen gedwongen 
hulpverlening in het gezin? Op basis waarvan komt er een ondertoezichtstelling van de 
kinderen? Wat betekent een voorwaardelijke uithuisplaatsing? Wat gebeurt er als ik een 
zorgmelding doe bij het AMHK?

Uit de gesprekken blijkt dat er sprake kan zijn van een discrepantie als het gaat om 
verwachtingen en meningen tussen de zorg- en veiligheidsketen. Dit is reden temeer om 
het in een ketenoverleg te hebben over de onderlinge verwachtingen over wat kan en niet 
kan. Daar komt bij dat de partners in de keten hierdoor ook meer respect zullen (moeten) 
krijgen voor elkaars expertise.

#Durftevragen
Iedereen in de keten die zich bezighoudt met de signalering en aanpak van probleemge-
zinnen zou de houding moeten hebben om te durven vragen. Zo kunnen professionals 
op scholen gerust bellen met de afdeling leerplicht voor advies of met het AMHK om te 
vragen hoe het werkt met een zorgmelding. Leden van sociale wijkteams kunnen vanzelf-
sprekend aankloppen bij de Raad voor de Kinderbescherming met het verzoek om voor-
lichting over de werkwijze van de Raad. Kwetsbaar opstellen en durven vragen, is geen 
diskwalificatie maar juist een kwaliteit. Het gaat immers om complexe problemen van 
gezinnen en kinderen in risicosituaties.
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Rol gemeente bij multiprobleemgezinnen en een sociale crisis
De rol van de gemeente als regisseur van de problematiek van multiprobleemgezinnen zal 
vanaf 1 januari 2015 maximaal zijn. Maar wat zou die rol dan moeten inhouden? In de 
gevoerde gesprekken is iedereen van mening dat het bestuur vertrouwen moet hebben in 
de opgezette structuur en de daarbinnen werkzame professionals. Gezinscasus die naar 
het veiligheidshuis worden opgeschaald, zouden ter monitoring via de ambtenaren wel-
zijn en veiligheid teruggekoppeld moeten worden naar het bestuur in de personen van de 
burgemeester en de verantwoordelijke wethouder(s). Vanzelfsprekend kan er bij de analyse 
van een casus in het veiligheidshuis een beroep worden gedaan op de inzet van gemeen-
telijke instrumenten. Op het moment dat er rondom een casus maatschappelijke onrust 
ontstaat (in de wijk of in de media), zou dit gelabeld moeten worden als een sociale cri-
sis en zou er op gemeenteniveau een crisisteam met mandaat operationeel moeten zijn. 
Het crisisteam bestaat uit: de burgemeester, de verantwoordelijke wethouder(s), ambtelijke 
ondersteuning, de politiechef, de regisseur vanuit het veiligheidshuis en de voorlichter van 
de gemeente (zie ook het kopje crisiscommunicatie). Zolang er sprake is van een crisissi-
tuatie komt het team dagelijks bijeen en zal op basis van overleg met de ketenpartners de 
beslissingen nemen die noodzakelijk en gewenst lijken. De richting van de escalatie en de 
verantwoordelijkheden worden afhankelijk van de inhoud van de casus afgestemd tussen 
de wethouder(s) en de burgemeester.

Het hiervoor geschetste model is afgeleid van de werkwijze van het scenarioteam 
maatschappelijke onrust bij geweldsmisdrijven in de gemeente Leeuwarden.

Te veel blijft binnen de scholen
Uit het onderzoek komt naar voren dat basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs 
zeer goed in staat zijn om probleemgedrag bij kinderen of gezinnen te signaleren. Zij zien 
dat kinderen structureel te laat komen, dat ze veelvuldig spijbelen, er onverzorgd uitzien, 
lastig of agressief zijn in de klas of geen boeken bij zich hebben. Ook ziet de school of 
ouders op uitnodigingen van de school ingaan, meewerkend of juist zorg- en hulpmijdend 
zijn.

Kortom: de kinderen en de gezinnen zijn binnen scholen vaak al onderwerp van 
gesprek in bijvoorbeeld een Zorg- en AdviesTeam (ZAT), maar te vaak wordt deze infor-
matie niet gedeeld met andere professionals. Enerzijds is dit – zo is ons gebleken – van-
wege gebrek aan kennis over hoe dit dan moet en met welke consequenties, maar er is 
anderzijds ook handelingsverlegenheid bij scholen om naar buiten te treden. De relatie 
met het gezin of angst kan daar debet aan zijn (zie ook de passage over de zorgmeldingen 
in 3.1). Tot slot kan het zijn dat scholen verzuim niet melden, omdat het ook gaat om las-
tige leerlingen, die de school soms liever kwijt dan rijk is.
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Een gezinscoach met mandaat
Vanuit de analyse van de problematiek binnen een multiprobleemgezin is het van belang 
dat er een coach aan de slag gaat met de problemen die er zijn. Uit de gesprekken is naar 
voren gekomen dat te veel hulpverleners tegelijk en te veel wisselende hulpverleners (bij-
voorbeeld door ziekte of vervanging) vanuit een organisatie de aanpak van de problema-
tiek in het geheel geen goed doen.

Om adequaat te kunnen opereren, heeft die ene gezinscoach mandaat nodig. Voor de 
aanpak door de gezinscoach kan het – zeker bij zeer complexe problematiek en wanneer 
hulp vanuit een vrijwillig kader lastig is – van belang zijn om na te gaan of het mogelijk is 
of hij/zij vanuit een gedwongen kader kan werken. Te denken valt aan het werken vanuit 
een reclasseringsmaatregel, een ondertoezichtstelling, leerplicht of de wet bijzondere bij-
stand. Een respondent: ‘…in het belang van het kind of van de kinderen zou het goed zijn om 
eerder een OTS op te leggen. Nu modderen we soms te lang door. Zeker bij hulpverleningsresis-
tente gezinnen zouden we eerder een preventieve OTS moeten inzetten’.

Wonen is een essentiële randvoorwaarde
Bij veel multiprobleemgezinnen is in de optiek van de respondenten huisvesting een 
aandachtspunt. Problemen kunnen ontstaan door huurachterstand of vanwege de ver-
oorzaakte overlast voor de buurt. Het betrekken van verhuurders van woningen in een 
vroeg stadium (door de sociale wijkteams of het veiligheidshuis) is dan ook belangrijk. 
Verhuurders hebben niet alleen mogelijkheden in de aanpak, maar beschikken ook over de 
nodige informatie over het gedrag van hun huurders.

Diverse respondenten hebben ten aanzien van wonen aangegeven dat het aanbieden 
van een antikraakwoning aan een gezin met zes kinderen dat overlast veroorzaakt een 
slecht alternatief is. Meerdere respondenten hebben dan ook aangegeven dat het op de 
schaal van de provincie Fryslân voor de hand ligt om bijvoorbeeld een aantal Skaeve Huse 
voor overlastgevende individuen en gezinnen voorhanden te hebben.12

Het Deense Skaeve Huse betekent letterlijk rare huizen en daarom worden ze ook wel 
freak houses genoemd. Het gaat om sobere, vrijstaande eenpersoons woningen of gezins-
woningen, gelegen op een locatie buiten, maar wel in de nabijheid van een woonwijk. Het 
doel, minder overlast in woonbuurten, wordt er behaald, en ook de bewoners zijn tevre-
den, zo blijkt uit Deens onderzoek. Woonbuurten worden er rustiger van en de onaange-
paste bewoners komen er tot rust.

Er is geen crisisopvang voor gezinnen
Op dit moment beschikt de gemeente Leeuwarden niet over een plek voor gezinnen die 
vanwege een crisis in, door of rond het gezin tijdelijk zonder woonruimte zitten. Een der-
gelijke crisisopvang is een must om rust in het gezin te krijgen (cooling down), waardoor 
er onderzoek door professionals kan worden verricht om te komen tot een oplossing c.q. 
vervolgstappen.13
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Het belang van crisiscommunicatie
Uit de gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat er in het geval van een crisissitu-
atie met een gezin waar ook de pers weet van heeft te kiezen voor een gezamenlijke en 
onderling afgestemde woordvoering. Het afbreukrisico van publicaties in de media voor 
de aanpak, maar ook voor de impact daarvan op een gezin en de gezinsleden, kan zeer 
groot zijn en dit rechtvaardigt coördinatie. Het ligt voor de hand om dit te laten uitvoeren 
door de uiteindelijk verantwoordelijke voor de aanpak: de gemeente. De kern van de com-
municatie is dat het moet gaan over feiten waarbij het gezin en zijn problematiek ‘niet op 
straat komen te liggen’.

Eindnoten
1. Uitschieter naar beneden is 3 en naar boven 50.
2. Een melding in de verwijsindex, bij het MOL, in het systeem van het sociale wijkteam of in andere systemen van orga-

nisaties is niet hetzelfde als een zorgmelding.
3. Te denken valt aan de verslaglegging in de Zorg-AdviesTeams binnen het onderwijs.
4. Dit zou georganiseerd kunnen worden via de bestaande vakgroepen op stedelijk niveau.
5. Het betreft de zelfredzaamheidmatrix van de GGD Amsterdam (Lauriks et al., 2012; Fassaert et al., 2013). Vanzelfspre-

kend kan de gemeente Leeuwarden ook voor een ander instrument kiezen.
6. We gaan uit van een instrument met scores op leefgebieden/domeinen. Er zijn ook screeningsinstrumenten – zoals de 

Delta Veiligheidslijst of Deltamethode – die uitgaan van risicofactoren en veiligheidsindicatoren.
7. In Fryslân zijn voorstellen gedaan om in het kader van de transitie jeugdzorg een regionale expertpool voor consultatie 

en advies in te richten waar het sociale wijkteam een beroep op kan doen.
8. Complexe problemen op vier of meer leefgebieden waaronder veiligheidsproblemen.
9. Het ‘tenzij’ om niet op te schalen, moet goed gemotiveerd kunnen worden.
10. Als werkwijze zou gekeken kunnen worden naar de werkwijze van het scenarioteam ‘Maatschappelijke onrust bij ge-

weldsdelicten in Fryslân’.
11. De gemeente Leeuwarden zal naar verwachting met betrekking tot het aanbod meer gaan aanbesteden en selecteren op 

prijs/kwaliteit.
12. In dit kader kan ook gewezen worden op de ideeën die er in Leeuwarden zijn op het gebied van woonvormen voor 

zorgmijders, zoals Housing First en containerwoningen.
13. In het geval van een crisissituatie met een aanwijsbare dader binnen het gezin is het van belang om ernaar te streven 

om niet de kinderen of slachtofferouder uit huis te plaatsen, maar om de dader elders onder te brengen. Een voorbeeld 
hiervan is het inzetten van het huisverbod in geval van huiselijk geweld.



Lessen voor de toekomst    29

Lessen voor de toekomst4

In dit laatste hoofdstuk brengen we op basis van de diverse uitgevoerde onderzoeksacti-
viteiten de lessen met betrekking tot de signalering en aanpak van aanpak van multipro-
bleemgezinnen bij elkaar. Het betreft overigens een fenomeen dat in Leeuwarden 10 tot 
25 gezinnen betreft.

4.1  De lessen uit het onderzoek beschreven
In deze paragraaf beschrijven we de lessen zoals ze uit het onderzoek naar voren komen. 

Ga niet uit van aannames
Bij complexe gezinscasus waar veel professionals bij betrokken zijn, is het risico aanwezig 
dat iedereen afzonderlijk van elkaar denkt en verwacht dat de andere partij meldt of han-
delt. Dit wordt ook wel het omstandersdilemma genoemd. Vanuit de zorg voor opgroei-
ende kinderen in probleemsituaties zou het voor professionals een stelregel moeten zijn 
om niet uit te gaan van aannames, maar om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om te 
melden en na te gaan of er al sprake is van een aanpak. Communicatie hierover en cul-
tuurverandering bij ketenpartners zijn hier op zijn plaats.

Heb zorg over de zorgmeldingen
Zorg dat alle instanties in de keten, die kunnen signaleren en zorgmeldingen bij het 
AMHK kunnen doen, wanneer zij te maken hebben met multiprobleemgezinnen het 
belang inzien van de zorgmelding. Het belang van het kind moet daarbij altijd voorop 
staan. Overwogen kan worden (verlagen van de drempel) om via een intermediair of ano-
niem een zorgmelding te doen, waardoor Bureau Jeugdzorg wel in staat is puzzelstukjes te 
verzamelen en actie te ondernemen. Uitleg (opfrissen) van wat een zorgmelding is en hoe 
deze werkt, lijkt zeker op zijn plaats.
Tot slot is het te overwegen om professionals – in het geval van zorgsignalen – te verplich-
ten om te melden en te registreren: ‘…weten is registeren’. Hiermee ontneem je de profes-
sional weliswaar handelingsruimte, maar hij/zij krijgt er een instrument richting ouders 
voor terug: de boodschap dat hij/zij moet melden.
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Voor scholen – de plaats waar veel gesignaleerd wordt, maar waarvoor het soms lastig is te 
melden – is het een mogelijke oplossing om een lid van het sociale wijkteam actief te laten 
deelnemen aan de ‘probleembesprekingen’ in het primair en voortgezet onderwijs.1 Een 
andere optie is om per school een vaste leerplichtambtenaar te hebben die te benaderen is 
als er sprake is van handelingsverlegenheid binnen de school. Hij of zij kan dan adviseren.

Informatie over probleemgezinnen op een plaats verzamelen
Het onderzoek leert dat informatie over probleemgezinnen nu op diverse plaatsen en bin-
nen diverse systemen verborgen is. Het verdient aanbeveling om op een plek en binnen 
een systeem op hoofdlijnen alle informatie bij elkaar te brengen. Dit vraagt om beheer 
(onderhouden van het systeem, monitoren en signaleren van probleemgezinnen en actief 
informatie ophalen), maar ook om afspraken rondom gebruik (wie kan welke informatie 
inzien). Als onderzoekers geven wij er de voorkeur aan om een bestaand systeem als basis 
te gebruiken.2

Communiceer met professionals
Naast het nadenken over een systeem om informatie op te slaan en beschikbaar te maken, 
is het ook van het grootste belang om vanuit de gemeente richting de leveranciers van 
informatie (primaire en secundaire signaleerders) te communiceren waar en onder welke 
voorwaarden ze hun informatie kwijt kunnen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat niet 
iedereen de weg weet en omdat professionals komen en gaan, verdient het ook aanbeveling 
om dit onderwerp periodiek onder de aandacht te brengen. 

Kennis en cultuur zijn essentiële onderwerpen voor de sociale wijkteams
De komende tijd gaat er veel veranderen als het gaat om de samenstelling en taken van de 
sociale wijkteams. Om de leden van de sociale wijkteams hun werk goed te kunnen laten 
doen, is het van belang dat er geïnvesteerd wordt in de kennis en de cultuur bij de leden 
van de teams. Het betreft enerzijds inhoudelijke kennis over probleem- en risicogedrag en 
anderzijds de kennis, maar ook de cultuur, om met betrekking tot probleemgedrag bin-
nen gezinnen methodisch te werken. Dit laatste punt vertaalt zich in het gebruik van een 
screeningsinstrument waar ook professionele consequenties aan verbonden worden. Op 
het moment dat er sprake is van problemen op meer dan vier leefgebieden zou er – naast 
interne casusbespreking binnen het wijkteam – ook van buitenaf, door bijvoorbeeld een 
gedragsdeskundige of een psychiater, inhoudelijk meegekeken dienen te worden. Op basis 
van deze ‘inhoudelijke tegenspraak’ wordt besloten om de aanpak vanuit het wijkteam 
vorm te geven dan wel de casus – vanwege zijn complexiteit – op te schalen richting het 
veiligheidshuis.

In de basis is het daarbij van belang dat iedereen zich realiseert dat complexe casus 
in de aanpak verschillende soorten deskundigheid vragen. Er zou dus een grondhouding 
moeten zijn om complexe casus samen aan te pakken.
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Complexe casus in het veiligheidshuis, de gemeente monitort
Vanuit de gedachte dat er opgeschaald moet worden bij complexe gezinscasus en er sprake 
moet zijn van één gezin, één plan, één aanpak en één regisseur is het van belang om der-
gelijke casus onder te brengen in het veiligheidshuis. Partners in de keten van veiligheid, 
welzijn en zorg werken hier vanuit de inhoud aan de aanpak. De gemeente wordt op de 
hoogte gehouden van dergelijke complexe casus en zet waar mogelijk – op verzoek van de 
regisseur – gemeentelijke instrumenten in. Ingeval van een sociale crisis rondom een gezin 
in de wijk of in de media zal de gemeente een sociaal crisisteam moeten inrichten dat – 
totdat de crisissituatie voorbij is – dagelijks bij elkaar komt en in overleg met de partners in 
de keten beslissingen neemt.

In het geval van zeer complexe gezinscasus is het van belang dat er een gezinscoach is 
die belast is met de aanpak binnen het gezin, daartoe het mandaat van de andere partijen 
heeft en aanspreekbaar is op de voortgang.

Naar een regionale menukaart
Gezien de op stapel staande veranderingen door de decentralisaties is het van belang om 
een goed overzicht te hebben van het aanbod van interventies voor gezinnen en kinde-
ren. In dat kader zou er door de gemeente Leeuwarden – eventueel in samenwerking met 
gemeenten in de provincie – een sociale aanbodskaart opgesteld moeten worden. Een 
dergelijke menukaart kan zowel in de sociale wijkteams als binnen het veiligheidshuis 
gebruikt worden bij de aanpak van multiprobleemgezinnen.

Mogelijkheden in de aanpak
Voor de aanpak door sociale wijkteams en het veiligheidshuis is het niet alleen van belang 
dat men zicht heeft op de interventiemodaliteiten (regionale menukaart), maar dat er ook 
mandaat en budget zijn om interventies snel uit te voeren.

Crisisplekken en Skaeve Huse
Creëer binnen de provincie Fryslân een tweetal crisisplekken voor gezinnen. Deze tijdelij-
ke voorziening kan door gezinnen met kinderen benut worden op het moment dat er in de 
eigen woningomgeving – om welke reden dan ook – sprake is van een onhoudbare situatie 
en er noodzaak is voor een cooling down en nader onderzoek door professionals.
Daarnaast zou het voor de opvang van overlastgevende individuen en gezinnen ook wen-
selijk zijn om op de schaal van de provincie een aantal Skaeve Huse of andere woonvormen 
(Housing First) voor zorgmijders te realiseren.
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4.2  De lessen samengevat
We besluiten dit hoofdstuk met een samenvatting van de 15 belangrijkste lessen die op 
basis van dit onderzoek zijn te trekken.

1. Zorg ervoor – via informatie en communicatie - dat professionals het belang inzien 
van melden, registreren en het doen van zorgmeldingen. Het doorbreken van pro-
fessional autonomie is essentieel. Uitleg over wat een zorgmelding is en hoe een en 
ander werkt, is daarbij op zijn plaats.

2. Ga na of het mogelijk is om de drempel om een zorgmelding te doen te verlagen en 
het doen van een zorgmelding – door professionals – eventueel te verplichten.

3. Bevorder dat professionals in de ketens van veiligheid, zorg en welzijn beter op de 
hoogte zijn van elkaars organisaties, werkwijzen en mogelijkheden. Stimuleer dat 
er een klimaat ontstaat waarbij de drempel om bij elkaar te informeren verdwijnt en 
om advies vragen normaal is (#durftevragen).

4. Zorg ervoor dat er voor de leden van de sociale wijkteams sprake is van permanente 
deskundigheidsbevordering en coaching.

5. Laat een lid van het sociale wijkteam actief deelnemen aan de ‘probleembesprekin-
gen’ binnen het primair en secundair onderwijs. 

6. Zorg ervoor dat iedere school een vaste leerplichtambtenaar heeft die ook een advi-
serende taak heeft.

7. Kies ervoor om in de signalering en aanpak van multiprobleemgezinnen metho-
disch te gaan werken. Elementen van de methodiek zijn: (1) het gebruikmaken 
van een screeningsinstrument op het niveau van domeinen of leefgebieden, (2) een 
gemeenschappelijk registratiesysteem,3 (3) het organiseren van professionele tegen-
spraak en (4) het opschalen van complexe casus.

8. Probeer de informatie over probleemgezinnen en gezinsleden op een centrale plaats 
te verzamelen, beheren en monitoren.

9. Breng de (opgeschaalde) complexe casus vanuit het sociale wijkteam richting het 
veiligheidshuis voor een analyse en geregisseerde aanpak. Maak daarbij gebruik 
van de werkwijze van het scenarioteam ‘geweld en zeden’ en zorg dat relevante 
organisaties vanuit zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting en veiligheid om tafel zit-
ten.

10. De gemeente monitort de casus die in het veiligheidshuis zijn gebracht en zet waar 
mogelijk op verzoek van de regisseur van het veiligheidshuis gemeentelijke instru-
menten in.

11. In het geval van een sociale crisis rondom een multiprobleemgezin wordt er onder 
regie van de gemeente (burgemeester en/of wethouder(s)) een crisisteam operati-
oneel en vindt er gecoördineerde crisiscommunicatie plaats. Afhankelijk van de 
inhoud van de casus wordt de wethouder of de burgemeester ingezet.

12. Zorg ervoor dat de sociale wijkteams en het veiligheidshuis beschikken over man-
daat en budget om (snel) een interventie of aanpak in te zetten.
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13. Zorg voor een goed overzicht van het aanbod als het gaat om interventies en aan-
pakken: een regionale menukaart.

14. Bij complexe casus – vanuit het veiligheidshuis – wordt er gestreefd naar de inzet 
van één gezinscoach met mandaat.

15. Het is van belang om op het niveau van de provincie Fryslân de beschikking te 
hebben over een tweetal crisisplekken voor gezinnen en voor de opvang van over-
lastgevende individuen of gezinnen over een aantal Skaeve Huse of andere woon-
vormen voor zorgmijders.

Eindnoten
1. Op sommige scholen wordt dit al gedaan en als zeer positief ervaren.
2. Dit kan ook een registratiesysteem zijn dat elders in het land gebruikt wordt en zeer geschikt is.
3. Zie ook les 8.
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Nawoord van de onderzoekers

In de afgelopen maanden zijn er in het kader van het onderzoek veel gesprekken gevoerd 
met professionals uit de ketens van veiligheid, zorg, welzijn en onderwijs. Wat ons als 
onderzoekers is opgevallen, is dat er sprake is van zeer gedreven en betrokken profes-
sionals die bereid zijn om in alle openheid te spreken over de problematiek en aanpak van 
multiprobleemgezinnen.

Leeuwarden – zo constateren wij – heeft een professioneel netwerk waarbinnen de meeste 
professionals elkaar kennen en elkaar kunnen vinden en aanspreken. Er staat nog een 
muurtje tussen de keten van veiligheid enerzijds en de keten van welzijn, onderwijs en 
zorg anderzijds, maar de wil en bereidheid zijn aanwezig om samen te werken en het 
muurtje ‘af te breken’.

Heel positief is dat er in Leeuwarden al veel werk is verricht in het kader van de drie 
decentralisaties. De komende periode staat dan ook in het teken van fine-tuning en daar-
naast is men zich ervan bewust dat er vanaf 1 januari 2015 werk aan de winkel zal zijn. 
Men realiseert zich terdege dat een aantal zaken zich gaandeweg zal moeten (door)ont-
wikkelen en derhalve kiest men voor een groeimodel.

In het onderzoek hebben we een casus als uitgangspunt genomen. We hebben gemerkt dat 
de professionals in Leeuwarden het vermogen hebben om ook vanuit de eigen rol zelfkri-
tisch te zijn, open te staan voor kritiek en verbetering. Dat is een goede basis om veel te 
leren en verbeteren.





Geraadpleegde bronnen    37

Atlas van zorg en hulp. (2014). Veranderingen AWBZ (via: www.zorghulp-atlas.nl).

Besjes, G. & R. van Gaalen (2008). Jong geleerd, fout gedaan? Bevolkingtrends CBS, 56 
(2), pp. 23 - 31.

Bodden, D. & M. Dekovic (2010). Multiprobleemgezinnen ontrafeld. In: Tijdschrift voor 
Orthopedagogiek, 49, pp. 259 - 271.

Bol, M.W. (2002). Jeugdcriminaliteit over de grens: Een literatuurstudie naar ontwikkeling, 
wetgeving, beleid, effectieve preventie en aanpak (ten aanzien) van jeugdcriminaliteit buiten 
Nederland. Den Haag: WODC.

Boven, J. van & P. Gunst (2013). Grondslag samenwerken Zorg en Veiligheid. Naar een han-
delingskader gegevensdeling.

Broek, A. van den, E. Kleijnen & S. Bot (2012). Kwetsbare gezinnen in Nederland. In: 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling - Ontzorgen en normaliseren: Naar een sterke eers-
telijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, pp. 
60 - 126.

Divosa (2014). Samenhang drie decentralisaties (via: www.divosa.nl).

Divosa (2014a). Intergemeentelijke samenwerking werk en inkomen (via: www.divosa.nl).

Farrington, D., D. Jolliffe, R. Loeber, M. Stouthamer-Loeber & L. Kalb (2001). The 
concentration of offenders in families, and family criminality in the prediction of boy’s 
delinquency. In: Journal of Adolescence, 24 (5), pp. 579 - 596.

Fassaert, T., S. Lauriks, M. Buster, M. de Wit, S. van de Weerd & M. Schönenberger 
(2013). ZRM-supplement: Ouderschap. Amsterdam: GGD.

Geraadpleegde bronnen



38    Een casus om van te leren

Ferwerda, H., J. Jakobs & B. Beke (1996). Signalen voor toekomstig crimineel gedrag. Een 
onderzoek naar de signaalwaarde van kinderdelinquentie en probleemgedrag op basis van case-
studies van ernstig criminele jongeren. Den Haag: Ministerie van Justitie.
 
Ferwerda, H., B. Beke & E. Bervoets (2013). Jeugdgroepen van toen. Een casuson-
derzoek naar de leden van drie criminele jeugdgroepen uit het einde van de vorige eeuw. 
Uitgegeven in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap, nummer 
59. Amsterdam: Reed Business.

Gemeente Kerkrade (2012). Raadsinformatiebrief Transitie Jeugdzorg (via: www.kerkrade.
nl).

Gemeente Leeuwarden (2014). Koersdocument hervorming sociaal domein onderdeel 
Participatie. 
 
Herder, O., F. Vos, A. Geurden, A. van der Bij & S. Bruinsma (2011). Welzijn Nieuwe 
Stijl & de 3D’s. Leeuwarden: Welzijn, gemeente Leeuwarden.

Hermanns, J. (2001). Kijken naar opvoeding: Opstellen over jeugd, jeugdbeleid en jeugdzorg. 
Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Interwerk (2014). Samenvatting Participatiewet (via: www.interwerk.nl).

Invoorzorg (2014). Impactmonitor Decentralisatie Begeleiding AWBZ naar Wmo (via: 
www.invoorzorg.nl).

Junger-Tas, J. & W. Slot (2001). Preventie van ernstig delinquent en gewelddadig gedrag. 
In: Loeber. R., Slot., W. en A. Sergeant (red.) – Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. 
Omvang, oorzaken en interventies. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, pp. 265 - 291.

Lauriks, S., M. Buster, M. de Wit, S. van de Weerd, G. Tigchelaar & T. Fassaert (2012). 
Zelfredzaamheidmatrix, Amsterdam: GGD.

Leiden, I. van & H. Ferwerda (2004). Een integrale aanpak van multiprobleemgezinnen in 
Enschede. Terugkijken en vooruitzien. Arnhem: Bureau Beke.

Lier, M. van (2006). Scenario Maatschappelijke onrust bij geweldsdelicten in Fryslân. 
Zedenzaken, mishandeling, moord. Leeuwarden: Partoer CMO Fryslân & GGD Fryslân.

MEE (2014). Wat is cliëntondersteuning? (via: www.mee.nl).



Geraadpleegde bronnen    39

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(2012). Factsheet Hoofdlijnen concept Jeugdwet.

Movisie (2012). Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning (via: www.movi-
sie.nl).

Nederlands Jeugd Instituut (2012). Transitieagenda Jeugdzorg (via: www.nji.nl).

Nederlands Jeugd Instituut (2012a). Kenmerken en risicofactoren van multiprobleemge-
zinnen (via: www.nji.nl).

Nicis (2008). De rotonde van Hamed. Maatwerk voor mensen met meerdere problemen 
(via www.dkdd.pleio.nl).

Ploeg, J. van der & E. Scholte (1997). Homeless Youth. London: Saga.

Putters, K., E. J. T. Van Hout & T. Cardoso Ribeiro (2007). De zorg van het lokaal bestuur. 
Assen: Van Gorcum.

Rakt, M. van de, P. Nieuwbeerta & N.D. de Graaf (2006). Zo vader, zo zoon? De inter-
generationele overdracht van crimineel gedrag. In: Tijdschrift voor Criminologie, 48 (4), pp. 
345 - 360.

Rijksoverheid (2013). Troonrede 2013 (via: www.rijksoverheid.nl).

Rijksoverheid (2013a). Wetsvoorstel invoering Participatiewet (via: www.rijksoverheid.nl).

Rijksoverheid (2014). Jeugdzorg in de wet (via: www.rijksoverheid.nl).

Rijksoverheid (2014a). Veranderingen in de AWBZ (via: www.rijksoverheid.nl).

Schouten, R. (2013). Beleid ‘Eigen kracht’ door de jaren heen. Utrecht: Nederlands Jeugd 
Instituut. 

Steege, M. van der (2009). Multiprobleemgezinnen. In: Handboek kinderen & adolescenten. 
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Steketee, M. & M. Vandenbroucke (2010). Typologie voor een strategische aanpak van mul-
tiprobleemgezinnen in Rotterdam: Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR. 
Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.



40    Een casus om van te leren

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (2012). 1 gezin 1 plan van aanpak voor multipro-
bleemgezinnen (via: www.sbo.nl).

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (2014). Derde rapportage (via: www.vng.nl)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2012). Factsheets Samenhang Decentralisaties 
(via: www.nji.nl).

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2013). Drie decentralisaties (via www.vng.nl).

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2014). Reactie VNG op rapport Transitie-
commissie Jeugd (via www.vng.nl).

Vliet, M. van (2010). Intergenerationele overdracht van delinquentie binnen gezinnen in 
Amsterdam West. Amsterdam: Politie Amsterdam-Amstelland.

Weijer, S.G.A. van de (2014). The intergenerational transmission of violent offending. 
Alblasserdam: Haveka.

Wientjes, J. & R. de Kemp (2007). Risicofactoren. In: Van Wijk, A., E. Bervoets (red.). 
Politie en jeugd. Inleiding voor de praktijk. Den Haag: Elsevier, pp. 189 - 202.



De bevindingen op een rij    41

Bijlagen





Bijlagen    43

Bijlage 1
Lijst met respondenten

Marijke Booij      - Amaryllis Interventieteam
Erik Boven       - Amaryllis Interventieteam
Astrid Bue       - Sociaal wijkteam
Ellen de Bruin      - Gemeente Leeuwarden
Eelco Bruinsma     - CSG Comenius
Ferd Crone       - Gemeente Leeuwarden
Willem Feenstra     - Politie-eenheid Noord-Nederland
Sabine Frieszo      - Bureau Jeugdzorg
Annette Geurden     - 3D, Gemeente Leeuwarden
Feikje Gjaltema      - Leerplicht, Gemeente Leeuwarden
Aksel van der Honing    - Politie-eenheid Noord-Nederland
Marjan Houkes      - Veiligheidshuis Fryslân
Jeroen Janssen      - Politie-eenheid Noord-Nederland
Nynke Jongsma      - Raad voor de Kinderbescherming
Bas Kalkman      - Leerplicht, Gemeente Leeuwarden
Hedzer Klarenbeek     - Voorlichting, Gemeente Leeuwarden
Frans Kloosterman    - Jeugdhulp Fryslân
Sjoerd Koster      - CSG Comenius
Jacobien Lugtenburg    - Bureau Jeugdzorg (AMHK)
Fettje Nolles      - Sociaal wijkteam
Jeroen van Ooijen     - Jeugdhulp Fryslân
Harry Oppenhuizen    - Elkien (woningcorporatie)
Herman Riezenbosch    - Bureau Jeugdzorg
Marloes Schreur     - 3D, Gemeente Leeuwarden
Wendy Scholten     - Gemeente Leeuwarden
Betsy Schuiling      - Bureau Jeugdzorg
Marianne Sinot      - Bureau Jeugdzorg
Annemarie Klein Wassink  - Leger des Heils
Herdrik Wegter      - Radar
Berdine Wijmenga     - SBO Aquamarijn
Gezin X        - Moeder, dochter en zoon
Jelle van der Zee     - Raad voor de Kinderbescherming 
Jaap Zuidema      - SBO Aquamarijn
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Bijlage 2
Voorbeeld van een screeningsinstrument

In deze bijlage geven we een voorbeeld van een screeningsinstrument dat door de sociale 
wijkteams gebruikt zou kunnen worden bij het inschatten van de complexiteit van een 
casus. Op een methodische manier kan vervolgens bepaald worden of er een deskundige 
geraadpleegd zou moeten worden en/of de casus zou moeten worden opgeschaald.

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) van de GGD Amsterdam* is een instrument 
waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, 
maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaam-
heid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.

Op de website www.zelfredzaamheidmatrix.nl kan de ZRM 2013 inclusief de bijbe-
horende nieuwe handleiding gedownload worden. Verder is er informatie voorhanden over 
de ontwikkeling, samenstelling en toepassing van het instrument.

De ZRM bestaat uit de volgende domeinen waarop de gebruiker – via een vijfpunts-
schaal – een individu of gezin kan scoren:

 � Financiën 
 � Dagbesteding
 � Huisvesting 
 � Huiselijke relaties
 � Geestelijke gezondheid
 � Lichamelijke gezondheid
 � Verslaving
 � Activiteiten dagelijks leven
 � Sociaal netwerk
 � Maatschappelijke participatie
 � Justitie

Sinds kort is er ook een ZRM-supplement ouderschap en dat levert de volgende extra 
domeinen op:

 � Lichamelijke verzorging
 � Sociaal-emotionele ondersteuning
 � Scholing
 � Opvang

* = Lauriks et al., 2012; Fassaert et al., 2013.
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Hieronder is als voorbeeld een deel van het instrument opgenomen.
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