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1 Inleiding 
 
Het gezinsdrama dat zich vorig jaar in Roermond afspeelde waarbij het huis door 
de vader in brand was gestoken en zes kinderen om het leven kwamen, heeft bij 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de discussie over 
probleemgezinnen weer doen oplaaien. Uit onderzoek bleek dat de hulpverlening 
aan het gezin te wensen had overgelaten, omdat instanties langs elkaar heen 
werkten en onvoldoende met elkaar communiceerden. Naar aanleiding van dit 
ernstige incident heeft het ministerie zich gebogen over de vraag hoe ze de 
jeugdzorg kunnen veranderen zodat incidenten als in Roermond zich niet meer 
voor zullen doen. Vastgesteld werd dat er meer behoefte was aan feitelijke 
begeleiding (coaching) van probleemgezinnen. Als er sprake is van ernstige 
gezins- of jeugdproblemen zou er eerder en actiever in het gezin moeten worden 
ingegrepen. In gezinnen waarin de ouders en/of de kinderen hun eigen 
problemen ontkennen of niet serieus nemen, mag hulpverlening niet achterwege 
blijven. Bij gezinnen waarbij sprake is van meervoudige problematiek en 
betrokkenheid van verschillende hulpverlenende instanties, zou één begeleider 
ingezet moeten worden die het gezin ondersteunt en zorg draagt voor de 
onderlinge afstemming van de hulpverlening. Dit idee van het aanwijzen van 
‘gezinscoaches’ aan probleemgezinnen in de vrijwillige hulpverlening is verder 
uitgewerkt en is in december 2003 als experiment in de provincie Limburg van 
start gegaan. Twintig gezinnen in Limburg krijgen een gezinscoach die 
hulpverlening aan de gezinnen coördineert. Wanneer de gezinscoach in Limburg 
positieve resultaten boekt, zal het later in heel Nederland worden ingevoerd. 
Duidelijk is dat er grote politieke aandacht is voor een effectieve aanpak van 
gezinnen die kampen met meervoudige problematiek. 
 
1.1 De aanpak in Enschede 
In Enschede bestaat al sinds 1997 een project voor multiprobleemgezinnen; het 
zogeheten MPG-project. De aanleiding voor het project was de signalering van in 
aantal en complexiteit toegenomen hulpvragen van gezinnen en de daarmee 
gepaard gaande overlast van deze gezinnen. Als antwoord op deze 
zorgwekkende ontwikkeling is het MPG-project in het leven geroepen. Het MPG-
project maakt onderdeel uit van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 
Enschede-Haaksbergen (SMD E-H). Sinds 2001 loopt het project in alle 
stadsdelen van Enschede. Het project biedt langdurige(r) begeleiding en 
ondersteuning van multiprobleemgezinnen en een integrale aanpak van de 
problematiek.  
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1.2 Evaluatie van de aanpak in Enschede 
In dit onderzoek is onderzocht of de huidige integrale aanpak van het MPG-
project in Enschede voldoende resultaten boekt. Hiertoe zijn enerzijds de 
effecten van het project inzichtelijk gemaakt en is anderzijds de professionaliteit 
en efficiëntie van de integrale aanpak van multiprobleemgezinnen onderzocht. 
 
1.2.1 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd. 
 
Onderzoeksvragen 
 Hoeveel multiprobleemgezinnen zijn er en hoe zijn deze verspreid over 

Enschede? 
 Hoeveel van deze gezinnen worden bereikt en behandeld door het MPG-

project? 
 Op welke wijze komen de multiprobleemgezinnen in beeld? 
 Wat is de aard van de problematiek van de multiprobleemgezinnen? 
 Wat zijn de resultaten van het MPG-project op korte en lange termijn? 
 Hoe functioneert de samenwerking op uitvoerings- en beleidsniveau? 
 Wat zijn de knelpunten en de succes- en faalfactoren van het MPG-project? 

 
1.2.2 Methode van onderzoek 

Om bovenstaande onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn 
verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Allereerst zijn bestaande 
stukken over het MPG-project bestudeerd om inzicht te krijgen in het project. 
Dit betreft onder andere het projectplan en voortgangsrapportages van het 
project. Vervolgens is bekeken in hoeverre gebruik kon worden gemaakt van 
documentatie en informatie uit het registratiesysteem (IVIT) dat door het 
project wordt gehanteerd. Door middel van kwalitatieve dossieranalyse van 
twintig gezinnen die door het MPG-project begeleid zijn geweest, is inzicht 
verkregen in de werkwijze van het project, de problematiek van 
multiprobleemgezinnen en de resultaten van de begeleiding door het project. In 
groepsinterviews met medewerkers van hulpverlenende instanties en andere 
disciplines die betrokken zijn bij de doelgroep is het proces en de samenwerking 
in het kader van het MPG-project in kaart gebracht. In een groepsinterview met 
de projectleider en alle casemanagers van het MPG-project is de visie van de 
projectmedewerkers op de aanpak van multiprobleemgezinnen inzichtelijk 
gemaakt. Aanvullend zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van 
betrokken instanties op beleidsniveau. Om inzicht te krijgen in de visie op het 
MPG-project van de doelgroep, multiprobleemgezinnen, zijn interviews 
gehouden met vijf gezinnen die in het verleden door het MPG-project begeleid 
zijn geweest.  
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Tenslotte is van de twintig geselecteerde gezinnen informatie omtrent politie- en 
hulpverleningscontacten geraadpleegd over de periode nadat het MPG-project bij 
de gezinnen is beëindigd. Hiermee is een beeld gekregen van hoe het met de 
gezinnen gaat na begeleiding door het MPG-project en daarmee van de lange- 
en kortetermijneffecten van het project.  
 
1.3 Leeswijzer 
In het hiernavolgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden onder andere de 
doelgroep, de doelstellingen en de aanpak van het MPG-project nader 
beschreven. In de hoofdstukken daarna worden de bevindingen van het 
onderzoek besproken. In hoofdstuk 3 wordt de procesevaluatie beschreven. 
Hierin worden de resultaten van de (groeps-)interviews en de deskresearch 
weergegeven en wordt er ingegaan op de succesfactoren en knelpunten van het 
project. Hoofdstuk 4 omvat de resultaten van de effectevaluatie. Hierin worden 
allereerst de ervaringen en meningen van de doelgroep met betrekking tot het 
MPG-project beschreven. Daarnaast worden in dit hoofdstuk uitgebreid de 
effecten van het MPG-project op de situatie van een twintigtal 
multiprobleemgezinnen beschreven, waarbij wordt ingegaan op in hoeverre de 
geboekte successen van het project op korte -en middellange termijn na 
beëindiging van de begeleiding door het MPG-project beklijven. Het rapport 
wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de slotbeschouwing wordt gegeven en 
aanbevelingen worden gedaan ter professionalisering van het MPG-project. Dit 
hoofdstuk kan tevens als een samenvatting gelezen worden.  
Bijlage 1 betreft een lijst van geïnterviewde personen. In Bijlage 2 worden de 
voor het onderzoek geraadpleegde bronnen weergegeven. Bijlage 3 betreft het 
analyseschema waarmee de dossiers van de gezinnen zijn geanalyseerd. Bijlage 

4 en 5 omvatten een korte omschrijving van de resultaten van respectievelijk de 
leefgebiedenanalyse en de subdoelstellingenanalyse op gezinsniveau. Bijlage 6 
geeft twee illustraties van de hulpverlenings- en politiecontacten na afloop van 
de begeleiding door het MPG- project van een succesvol afgesloten gezin en een 
niet-succesvol afgesloten gezin.  
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2 Het MPG-project 
 
Het MPG-project is in Enschede in december 1997 als pilotproject gestart in de 
stadsdelen Noord en Zuid. De pilot is in 2000 geëvalueerd en in 2001 is het 
project uitgebreid naar alle stadsdelen van Enschede. Het project zal lopen tot 
januari 2006.  
   
2.1 Doelgroep 
De doelgroep van het MPG-project betreft gezinnen die vanwege complexe, 
meervoudige problematiek aan de onderkant van de samenleving zijn geraakt 
en waarbij een toekomstperspectief ontbreekt. Kenmerkend voor de 
multiprobleemgezinnen is dat de zelfredzaamheid ontbreekt; men heeft niet 
geleerd hoe om te gaan met problemen en wat er aan te doen. Het gezin raakt 
als het ware in een vicieuze cirkel van problemen verstrikt waar het op eigen 
houtje niet uit weet te komen. Daarbij is de problematiek vaak van 
transgenerationele aard; de problematiek gaat over van generatie op generatie. 
De definitie van de doelgroep multiprobleemgezinnen is in het MPG-project als 
volgt geformuleerd: 
 
Werkdefinitie 
“Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder of verzorger en 
minimaal één kind onder de 18 jaar, waarbij door de complexiteit en chroniciteit 
van de problematiek het sociaal netwerk is weggevallen of marginaal aanwezig 
is in negatieve zin, waarbij het toekomstperspectief is weggevallen en de 
zelfredzaamheid niet tot nauwelijks aanwezig is”. 

 
Het project hanteert enkele insluitings- en uitsluitingscriteria die aan deze 
definitie ontleend zijn. Op basis van deze criteria wordt bepaald of een gezin wel 
of niet in aanmerking komt voor begeleiding door het MPG-project. Op de 
volgende pagina zijn deze criteria beschreven. Het insluitingscriterium dat de 
problematiek van transgenerationele aard moet zijn, dus van generatie op 
generatie overgaat, en het criterium dat het gezin niet of onvoldoende gebruik 
kan maken van reguliere hulpverlening zijn op een later moment toegevoegd.  
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Volgens de insluitingscriteria moet er sprake zijn van het volgende. 
 
Insluitingscriteria 
 Een gezin 
 Een complexe problematiek, op te vatten als samengestelde, meervoudige 

problematiek 
 De problematiek moet chronisch van aard zijn 
 De problematiek moet van transgenerationele aard zijn 
 Het sociale netwerk is weggevallen of nog slechts marginaal, in niet-

steunende maar negatieve zin aanwezig 
 Er is geen toekomstperspectief meer 
 De zelfredzaamheid is niet of nauwelijks aanwezig 
 Het gezin kan niet of onvoldoende gebruik maken van de reguliere 

hulpverlening 

 
De uitsluitingscriteria zijn gebaseerd op de stelling dat er een redelijke kans van 

slagen (preventief en curatief) dient te zijn dat het gezin door casemanagement 

vanuit een eerstelijnsinstelling te helpen is.  
De concrete uitsluitingscriteria zijn als volgt geformuleerd. 
 
Uitsluitingscriteria 
 Bij het gezin is geen enkele motivatie met betrekking tot het accepteren van 

hulp- en dienstverlening en deze valt evenmin te ontwikkelen. 
 Ieder eigen aandeel in ontstaan en in stand blijven van door anderen 

gesignaleerde problematiek wordt door het gezin blijvend ontkend.  

 
2.2 Doelstellingen 
Het concrete doel van het MPG-project is het aantal multiprobleemgezinnen te 

stabiliseren en de problematiek van de gezinnen te verminderen of beheersbaar 

te maken. De subdoelstellingen van het project zijn als volgt geformuleerd. 
 
Subdoelstellingen 
 Vergroten van de zelfredzaamheid van de gezinnen 
 Herstel van het sociaal netwerk  
 Bieden van toekomstperspectief 
 Preventie van escalatie van de problematiek 
 Doorbreken van de vicieuze cirkel  
 Voorkomen en verminderen van overlast door de gezinnen. 
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2.3 Werkwijze 
Het MPG-project wordt gekenmerkt door een integrale, outreachende en 
intensieve werkwijze. Het project is gebaseerd op een intensieve, 
multidisciplinaire samenwerking tussen de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H) en verschillende instanties 
en disciplines waaronder de Regiopolitie Twente, de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling (DMO), Bureau Jeugdzorg, Stichting Thuiszorg Enschede-
Haaksbergen en het Welzijnswerk. De casemanager heeft een sleutelrol om te 
zorgen dat er rondom de gezinnen samenhang en afstemming komt in de 
aanpak van de problematiek van de gezinnen. De caseload van de 
casemanagers is gezien de problematiek en de intensieve en langdurige 
begeleiding van de gezinnen gesteld op achttien gezinnen per jaar bij een full-
time dienstverband. 
 
Instanties die signaleren dat een gezin kampt met meervoudige en/of complexe 
problemen kunnen het gezin voordragen bij het project. Gezinnen kunnen zich 
niet zelf aanmelden. Het project werkt stadsdeelgericht. In elk stadsdeel bestaat 
een uitvoerendenoverleg (UVO) waarin uitvoerenden van verschillende 
betrokken instanties en disciplines vertegenwoordigd zijn. Naast de betreffende 
casemanager(s) van het MPG-project hebben onder andere wijk- en 
jeugdagenten, seniorconsulenten van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling,  
welzijnwerkers en medewerkers van de Ouder en Kindzorg (Stichting Thuiszorg 
Enschede-Haaksbergen) zitting in het uitvoerendenoverleg. De samenstelling 
van de uitvoerendenoverleggen varieert per werkgebied. In dit overleg worden 
gezinnen besproken waarvan het vermoeden bestaat dat zij tot de doelgroep 
van het MPG-project behoren. In overleg wordt bekeken of de gezinnen voldoen 
aan de criteria. Daarnaast wordt in het uitvoerendenoverleg de voortgang 
besproken van de gezinnen die al begeleid worden door het MPG-project. Binnen 
de overleggen zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de privacy van 
(gegevens over) gezinnen. Eens in de vier weken komen de 
uitvoerendenoverleggen bijeen.  
 
Wanneer een aangemeld gezin voldoet aan de criteria die voor het project 
gelden, wordt er in samenwerking met de aanmelder een ingang gezocht in het 
gezin. Zo mogelijk wordt de casemanager van het MPG-project door de 
aanmelder in het gezin geïntroduceerd. Wanneer er echter moeilijk ingang te 
vinden is in het gezin wordt, via samenwerking met hulpverleners die al 
betrokken zijn bij het gezin, geprobeerd het gezin binnen te komen. Eventueel 
probeert de casemanager zonder tussenkomst van anderen contact te leggen 
met het gezin.  
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Wanneer het contact met het gezin tot stand is gebracht, wordt de intakefase 
gestart. Deze beslaat een periode van acht weken. In deze fase inventariseert 
de casemanager de problematieken van het gezin volgens vast omschreven 
leefgebieden. Deze leefgebieden zijn de volgende.  
 
Leefgebieden 
 Wonen/woonomgeving    
 Financiële situatie 
 Opvoedingssituatie 
 Relaties binnen en buiten het gezin 
 School/werk 
 Vrije tijd 
 Instanties en organisaties 
 Huishouding en hygiëne 
 Gezondheid en uiterlijk 
 Psychisch functioneren 

 
Op basis van deze inventarisatie worden de hulpvragen, van waaruit gewerkt 
gaat worden, vanuit het gezin opgesteld. In de intakefase wordt daarnaast 
onderzocht met welke hulpverleningsinstanties het gezin contacten heeft 
(gehad). Met deze instanties vindt informatie-uitwisseling plaats over het gezin. 
De intakefase wordt afgesloten met het opstellen van een werkplan voor de 
eerste drie maanden. Hierin worden in samenspraak met het gezin de 
hulpverleningsdoelen geformuleerd en wordt de samenwerking met instanties 
uiteengezet. Eens in de drie maanden wordt het werkplan samen met het gezin 
en de betrokken hulpverlening geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie wordt 
het werkplan zo nodig aangepast met wederom een geldigheidsduur van drie 
maanden waarna weer een evaluatie plaatsvindt. Dit herhaalt zich totdat de 
hulpverlening aan het gezin door het MPG-project afgesloten kan worden.  
Van elk gezin wordt een dossier samengesteld dat ondermeer alle werkplannen, 
evaluaties en verslagen van afstemmingsoverleggen bevat. 
 
Een belangrijk kenmerk van het project is dat het vrijwillige hulpverlening 
betreft. Zo mogelijk en waar nodig kan echter ook met hulpverleningscontracten 
worden gewerkt, waarin afspraken met het gezin worden vastgelegd. Dit kan 
een stok achter de deur betekenen om de hulpverlening een kans van slagen te 
geven. Aangezien het vrijwillige hupverlening betreft, heeft de casemanager 
echter geen mogelijkheid om sancties aan het gezin op te leggen wanneer het 
contract niet goed wordt nageleefd. De casemanager kan echter wel - waar 
nodig - gebruik maken van op te leggen sancties door andere organisaties zoals 
de politie, de woningbouwvereniging of de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling.  
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Een onderdeel van de begeleiding door het project is het werken aan een 
ondersteunend sociaal- en/of hulpverleningsnetwerk. De begeleiding door het 
MPG-project wordt beëindigd wanneer het werkplan is uitgevoerd en de gestelde 
doelen zijn behaald. Het gezin wordt op dat moment niet direct geheel 
losgelaten door het project maar wordt nog voor een vastgestelde tijd gevolgd 
om te bewaken dat het goed blijft gaan. Zo nodig wordt de begeleiding en de 
nazorg van een gezin overgedragen aan een andere hulpverlenende instantie.  
 
2.4 Uitgangspunten 

De werkwijze van het project is gestoeld op een integrale aanpak van de 
problematiek van multiprobleemgezinnen. Met betrekking tot deze werkwijze is 
een aantal uitgangspunten in de aanpak geformuleerd. Belangrijke 
uitgangspunten zijn de volgende. 
 
Uitgangspunten 
 Het bereiken van synergie op basis van intercollegiale samenwerking 
 Een zowel preventieve als curatieve insteek van de werkwijze 
 Een integrale samenwerking door samenhang en afstemming tussen 

verschillende instanties en organisaties en werksoorten 
 De regiefunctie van de integrale samenwerking ligt bij de casemanager 
 Een stadsdeelgerichte aanpak, letterlijk dicht bij het leefgebied van de 

doelgroep 

 
De integrale aanpak wordt gerealiseerd door ten eerste op beleidsniveau 
afspraken te maken, veelal in de vorm van convenanten, met relevante 
instellingen en personen over samenwerking en taakafbakening met betrekking 
tot de aanpak van multiprobleemgezinnen. In de convenanten staat beschreven 
wat de medewerking van de instantie aan het MPG-project inhoudt en wat de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de casemanager zijn. Daarnaast is 
er een privacyreglement ondertekend door de instanties waarin uitgangspunten, 
voorwaarden en afspraken met betrekking tot geheimhouding en privacy zijn 
vastgelegd.  
Op cliëntniveau wordt de integrale aanpak gerealiseerd doordat aandacht wordt 
besteed aan alle problemen van het gezin, waarbij de casemanager de inzet van 
alle betrokken instellingen regisseert. Bij het gezin wordt geprobeerd om naast 
het formele netwerk van instanties ook het informele sociale netwerk te 
activeren. Op uitvoeringsniveau heeft de casemanager een breed netwerk van 
professionals opgebouwd, waarbinnen zowel signalering als behandeling van 
multiprobleemgezinnen plaatsvindt.  
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3 Procesevaluatie 
 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek naar de aanpak van 
multiprobleemgezinnen door het MPG-project in Enschede beschreven. Aan de 
hand van (groeps)interviews met medewerkers van betrokken instanties en 
organisaties op uitvoeringsniveau, gesprekken met personen van instanties en 
organisaties op beleidsniveau, een groepsinterview met de projectleider en 
casemanagers van het MPG-project en bestudering van bestaande stukken over 
het MPG-project is inzicht verkregen in het procesmatig verloop. 
 
3.1 Doelgroep  

Het MPG-project richt zich op multiprobleemgezinnen in alle stadsdelen van 
Enschede. De doelgroep is volgens onderstaande definitie afgebakend.  
 

Definitie multiprobleemgezin 
“Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder of verzorger en 
minimaal één kind onder de 18 jaar, waarbij door de complexiteit en chroniciteit 
van de problematiek het sociaal netwerk is weggevallen of marginaal aanwezig 
is in negatieve zin, waarbij het toekomstperspectief is weggevallen en de 
zelfredzaamheid niet tot nauwelijks aanwezig is”. 

 
Bij de start van het project was het bij medewerkers van instanties en 
organisaties in Enschede niet altijd duidelijk wat de criteria waren waaraan een 
gezin moest voldoen om in aanmerking te komen voor opname in het project. 
Als gevolg hiervan werden veel gezinnen voorgedragen die niet tot de doelgroep 
behoorden zoals gedefinieerd door het project. Er moest voor gewaakt worden 
dat het MPG-project gezinnen zou opnemen die door andere organisaties 
afgeschoven werden en feitelijk niet tot de doelgroep behoorden. Het project 
moest daarom insluitings- en uitsluitingscriteria gaan hanteren. Al snel bleek dat 
het aspect van transgenerationaliteit van de problematiek binnen de 
multiprobleemgezinnen zwaar woog. De problemen waarmee de gezinnen 
kampten, bleken van generatie op generatie doorgegeven te worden. Om de 
doelgroep strakker af te bakenen, is het criterium van aanwezigheid van 
transgenerationele problematiek later toegevoegd aan de bestaande 
insluitingscriteria. De casemanagers overleggen onderling regelmatig over de 
werking van de criteria en over hoe ze aan te scherpen. Het blijkt dat 
verwijzende instanties vooral moeite hebben met het criterium 
transgenerationaliteit. Door de jaren heen is het met de ontwikkeling van het 
project duidelijker geworden voor samenwerkende instellingen en organisaties 
wat de doelgroep van het project is.  
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Hiermee wordt voorkomen dat de reguliere hulpverlening problematische 
gezinnen die feitelijk niet aan de definitie van multiprobleemgezin voldoen, kan 
plaatsen. Er wordt nu streng aan de criteria getoetst of een gezin al dan niet kan 
worden opgenomen in het project.  
De doelgroepdefinitie en daarmee de insluitings- en uitsluitingscriteria zijn een 
aantal jaren geleden opgesteld. Omdat de maatschappij zich ontwikkelt en 
verandert, is het belangrijk steeds weer de afweging te maken of de criteria die 
toen zijn opgesteld nog werkbaar zijn en de doelgroep ermee bereikt wordt. De 
criteria werken wel, maar moeten steeds weer tegen het licht gehouden worden.  
 

3.1.1 Problematiek van de doelgroep 

Uit de interviews kwam naar voren dat multiprobleemgezinnen in het algemeen 
met de volgende problemen kampen.  
 
Problematiek multiprobleemgezinnen 
 Financiële problemen 
 Werkloosheid 
 Laag opleidingsniveau 
 Relatieproblemen 
 Psychische problematiek 
 Middelengebruik en verslaving 
 Opvoedingsproblematiek 
 Verwaarlozing van de kinderen 
 Huiselijk geweld 
 Schoolverzuim 
 Criminaliteit en overlast 

 
Daarnaast is er vaak sprake van een zwak sociaal netwerk en weinig of geen 
toekomstperspectief. Typerend voor de gezinnen in het algemeen is het 
transgenerationele en chronische karakter van de problemen. Hierdoor is de 
problematiek moeilijk te doorbreken. Steeds weer ontstaan er op allerlei 
leefgebieden problemen en de gezinnen hebben onvoldoende ervaren hoe zij zelf 
effectief invloed kunnen uitoefenen op hun levenssituatie. In de omgang met 
instanties en organisaties ontstaan snel misverstanden, conflicten en 
onzekerheden waardoor de gezinnen door de hulpverlening gestigmatiseerd zijn 
geworden. De casemanagers van het MPG-project schatten dat een derde van 
de gezinnen die door het project worden opgenomen allochtone gezinnen 
betreft.  
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3.1.2 Trends in de problematiek 

In de gemeente Enschede is de laatste jaren het aandeel eenoudergezinnen met 
kinderen sterk toegenomen van twintig naar dertig procent 1. Het aantal 
eenoudergezinnen dat in het MPG-project wordt opgenomen, neemt daarmee 
ook toe. De idee bestaat dat er steeds meer multiprobleemgezinnen ontstaan als 
gevolg van economische recessie; steeds meer gezinnen kampen met schulden. 
De drugsproblematiek lijkt ook toe te nemen onder multiprobleemgezinnen. Het 
gaat hierbij vooral om de handel in softdrugs en het gebruik van harddrugs. 
 

3.1.3 Bereik van de doelgroep 

Het project is begonnen in de gezinnen die wat makkelijker te bereiken waren, 
maar de casemanagers geven aan dat het project nu ook steeds meer bij de 
doelgroep komt waarvoor het project bedoeld is. Door het project komen 
gezinnen beter in beeld en door de multidisciplinaire aanpak kunnen gezinnen 
niet wegduiken in de anonimiteit. Een gezin wordt in de gaten gehouden door de 
vele instanties die betrokken zijn bij het project.  
De doelgroep van het project betreft de moeilijkste en meest problematische 
gezinnen in Enschede. Niet alle gezinnen die gezien de definitie tot de categorie 
multiprobleemgezinnen gerekend kunnen worden, kunnen echter worden 
bereikt. De groepen die moeilijk te bereiken zijn, zijn zigeuners, allochtone 
gezinnen en zorgmijders. In allochtone gezinnen maken de verschillen in taal en 
cultuur het moeilijk om vertrouwen te winnen van het gezin. In allochtone 
gezinnen is het daarom belangrijk dat hulpverleners de taal enigszins 
beheersen. In gezinnen die de Nederlandse taal niet beheersen, kan wel met 
een tolk gewerkt worden, maar het hangt dan heel erg van de tolk af of er een 
relatie ontstaat en of deze relatie goed is. Een van de casemanagers van het 
MPG-project beheerst de Turkse taal en wordt dan ook gericht ingezet in Turkse 
gezinnen. Wat bij allochtone gezinnen ook nog meespeelt, is dat het moeilijk te 
controleren is of de problemen van transgenerationele aard zijn, omdat de 
eerste generatie soms weer terug is naar het geboorteland. Voorheen werden 
weinig allochtone gezinnen begeleid door het MPG-project, maar tegenwoordig is 
echter een stijging van het aantal aanmeldingen van deze groep te zien. 
Zorgmijders staan niet open voor hulpverlening waardoor het moeilijk is om bij 
deze gezinnen een ingang te vinden om binnen te komen. Ook zijn er 
multiprobleemgezinnen die ontkennen dat ze problemen hebben en moeilijk zijn 
te motiveren tot hulpverlening. De vraag is daarom of het MPG-project de 
moeilijkste en meest problematische doelgroep bereikt. In de interviews is dit 
ter discussie gesteld.  

                                                 
1 Bron: I&O Research, Gemeente Enschede 
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In het algemeen kan uit de interviews geconcludeerd worden dat de meeste 
gezinnen die in het MPG-project worden opgenomen, behoren tot de meest 
problematische gezinnen. De moeilijkste doelgroep wordt daarmee niet gemist. 
Een aantal gezinnen blijkt echter toch moeilijker te bereiken. Bij 
multiprobleemgezinnen die onderdeel uitmaken van vaste familienetwerken 
blijkt het voor de hulpverlening soms moeilijk een ingang te vinden. Aangezien 
het MPG-project vrijwillige hulpverlening biedt, is het lastig gezinnen te bereiken 
die geen enkele vorm van hulp accepteren en de eigen problematiek ontkennen; 
de zogeheten zorgmijders.  
Het is voor de geïnterviewden moeilijk een schatting te maken van het aantal 
multiprobleemgezinnen dat er leeft in Enschede. Veel van de problematiek van 
deze gezinnen speelt zich binnenshuis af en gezinnen komen pas in beeld 
wanneer hulp urgent is.  
 

3.1.3.1 Stadsdeel Noord 

Stadsdeel Noord bestaat uit de wijken: Roombeek, Mekkelholt/Deppenbroek en 
Twekkelerveld. Volgens de respondenten is de meeste problematiek in het 
stadsdeel nog steeds te wijten aan de vuurwerkramp die hier heeft 
plaatsgevonden. Gezinnen die hiervan slachtoffer waren, bevinden zich nu elders 
buiten Roombeek. Daarom levert Roombeek momenteel relatief de minste 
multiprobleemgezinnen binnen het gebied Noord. Zwervers en prostitutie zorgen 
in parken in en net buiten de wijk voor verloedering van de wijk.  
Twekkelerveld kenmerkt zich door weinig nieuwbouw en weinig sociale 
voorzieningen. Het is een laag sociaal-economische wijk. De bewoners tonen 
volgens de wijkagent een lage onderlinge tolerantie. Toch zijn er binnen de wijk 
niet veel multiprobleemgezinnen bekend. De bewoners trekken bij problemen op 
tijd aan de bel waardoor ze minder snel voldoen aan de criteria van het project. 
De meeste multiprobleemgezinnen die aangemeld worden bij het MPG-project 
komen uit de wijk Mekkelholt/Deppenbroek. Er is hier veel nieuwbouw en een 
aantal van de rampslachtoffers is hier terecht gekomen. De samenstelling van 
de wijk is hierdoor veranderd. De wijk wordt bewoond door de lagere sociale 
klassen. Over stadsdeel Noord in z’n geheel genomen, is er niet een specifieke 
problematiek te noemen die het gebied kenmerkt. Qua samenstelling is 
opvallend dat er veel allochtone gezinnen wonen in stadsdeel Noord. Voor veel 
van deze gezinnen was de ramp de druppel. Het MPG-project begint deze 
gezinnen steeds meer te bereiken. Dit in tegenstelling tot de zigeunergezinnen.  
Gedurende de periode van de ramp werd het stadsdeel overladen met hulp 
waardoor het MPG-project minder nodig was. Ook het feit dat getroffen gezinnen 
nu ergens anders wonen, maakt dat het aantal multiprobleemgezinnen is terug 
gelopen.  



Een integrale aanpak van multiprobleemgezinnen in Enschede: terugkijken en vooruitzien  
 

 

15 

In stadsdeel Noord zijn veel zigeunergezinnen waar men in de toekomst 
problemen mee voorziet. Het blijkt moeilijk te zijn een ingang te vinden bij deze 
gezinnen omdat zij geen hulp accepteren, tenzij het op hun voorwaarden is. Dit 
heeft volgens MPG-medewerkers en werknemers van andere betrokken 
instanties vooral te maken met grote verschillen in waarden en normen, 
waardoor het contact stroef loopt en het moeilijk is vertrouwen te winnen. Dit 
bemoeilijkt de hulpverlening. Wanneer het MPG-project de beschikking zou 
hebben over dwangmiddelen, zouden deze gezinnen volgens de respondenten 
beter bereikt kunnen worden.  
 
Men heeft in stadsdeel Noord wel het idee dat het merendeel van het aantal 
multiprobleemgezinnen dat er woont door het MPG-project bereikt wordt. In 
2003 waren er 3515 gezinnen met kinderen woonachtig in Enschede-Noord. Een 
schatting maken van het aantal MPG-gezinnen wordt moeilijk gevonden. Er 
worden op jaarbasis ongeveer twintig gezinnen bereikt en begeleid door het 
MPG-project en men heeft het idee (hier worden geen harde uitspraken over 
gedaan) dat dit het merendeel van het aantal multiprobleemgezinnen in het 
stadsdeel is.  
 
3.1.3.2 Stadsdeel Oost 2 

Stadsdeel Oost is onderverdeeld in Oost Buiten (bestaande uit de wijken 
Glanerbrug en Dolphia) en Velve Lindehof. In het gebied Oost Buiten maken de 
multiprobleemgezinnen veelal deel uit van vaste familienetwerken. Het vaste 
netwerk van gezinnen (families) is historisch gegroeid en moeilijk binnen te 
dringen.  

                                                 
2 Uit een onderzoek van de Regiopolitie Twente naar kwam naar voren dat 

samenwerkende partners in het PSI project (Probleemgerichte Sociale Interventies voor 

criminele multiprobleemgezinnen) dat in Enschede Oost is bestudeerd de huidige 

werkwijze van het MPG-project niet positief beoordeelden. De werkwijze van het project 

was in hun ogen niet intensief genoeg, te vrijblijvend, te traag met gerichte 

doorverwijzingen en te zakelijk. Voor de doelgroep waar het PSI zich op richt zou een 

meer intensievere hulpverlening passender zijn. Door de ontwikkeling van de werkwijze 

van het project van reisgenotenmodel naar makelaarsmodel wordt de doelgroep van het 

PSI-project onvoldoende intensief gestuurd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het 

PSI-project een zeer specifieke aanpak voor een specifieke doelgroep betrof. De 

verwachtingen ten aanzien van het MPG-project waren daarom wellicht niet geheel terecht 

en het MPG-project kon daarmee niet optimaal de rol vervullen die in het kader van het 

PSI-project verwacht werd.  
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Er is veel rivaliteit en criminaliteit. Alle problematiek is terug te voeren op 
machtsverhoudingen. Men staat niet open voor hulpverlening en ontkent de 
problematiek. Er moet bij wijze van spreke onderhandeld worden over de 
hulpverlening. Een bijkomend probleem bij dergelijke gezinnen is dat zodra de 
hulpverlening dichterbij komt de gezinnen gaan verhuizen. Dit is een vorm van 
vluchtgedrag. Velve Lindehof is een getraumatiseerde wijk met veel 
politiecontacten. Er worden twee soorten gezinnen onderscheiden: de sociaal 
zwakke gezinnen en de generatiegezinnen. De sociaal zwakke gezinnen moeten 
vanwege problemen uit de eigen wijk vertrekken en worden geplaatst tussen de 
generatiegezinnen in een zogenaamde ‘familiewijk’. Dit zorgt voor veel 
onveiligheid in de wijk en blijkt veel problemen te geven. De 
multiprobleemgezinnen in Stadsdeel Oost worden door de hulpverlening als een 
relatief zware doelgroep ervaren.  
 
In het jaar 2003 waren in heel stadsdeel Oost (Oost Buiten en Velve Lindehof)  
5842 gezinnen met kinderen woonachtig. Op jaarbasis worden in Enschede-Oost 
zo’n 20 gezinnen door het MPG-project opgenomen en begeleid. Men heeft het 
idee dat de meeste gezinnen die door het MPG-project bereikt worden, behoren 
tot de meest problematische gezinnen, zij het dat bepaalde gezinnen altijd 
moeilijk te bereiken zullen blijven. Er wordt geschat dat er 60 tot 70 
multiprobleemgezinnen in Oost Buiten woonachtig zijn die behoren tot de 
doelgroep van het MPG-project 3. Een deel hiervan wordt door het project 
bereikt, een deel hiervan niet omdat er geen ingang in het gezin te vinden is.  
 
In Velve Lindehof wordt geschat dat een vijfde deel van de gezinnen uit de 
meest problematische gebieden in Velve Lindehof 4 waar het project zich met 
name op richt, behoort tot de doelgroep multiprobleemgezinnen. Geschat wordt 
dat er daar 60 multiprobleemgezinnen zijn.  
 
3.1.3.3 Stadsdeel Zuid 

Stadsdeel Zuid bestaat uit drie wijken: de Stroinkslanden, Wesselerbrink en de 
Helmerhoek. De eerste twee zijn in de jaren zeventig gebouwd, de laatste in de 
jaren tachtig. In Stroinkslanden en Wesselerbrink komen de meeste 
multiprobleemgezinnen voor. Helmerhoek is een relatief rustige wijk. Het totale 
gebied kent een grote toestroom van gezinnen die door de vuurwerkramp 
moesten verhuizen. Kenmerkend voor het gebied is dat er veel hoogbouw is. Dit 
verklaart ook het hoge inwonersaantal.  

                                                 
3 Deze schatting is gebaseerd op registraties in het UVO-volgsysteem en het zorgoverleg 
dat in stadsdeel Oost bestaat.  
4 Dit betreft de gemeentelijke gebieden 1003 en 1004 
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Er wonen grote gezinnen met veel kinderen en relatief veel allochtonen (Syrisch-
orthodoxen en AMA’s). Daarnaast zijn er weinig sociale instellingen en 
recreatiemogelijkheden. De werkloosheid is er erg hoog en financiële problemen 
voeren de boventoon in Zuid.  
 
In 2003 waren in stadsdeel Zuid 6342 gezinnen met kinderen woonachtig. Per 
jaar worden er gemiddeld twintig multiprobleemgezinnen door het MPG-project 
begeleid. Men denkt dat het aantal gezinnen dat bereikt wordt door het MPG-
project slechts het topje van de ijsberg is, maar geen van de respondenten kan 
of durft een concrete schatting van het totale aantal multiprobleemgezinnen te 
geven. Wel heeft men het idee dat de meest problematische gezinnen met het 
project bereikt worden. Men merkt op dat er veel problematiek is die niet 
voldoet aan de criteria die het project hanteert. In de toekomst wordt er een 
toename van het aantal multiprobleemgezinnen in Zuid verwacht.  
 
3.1.3.4 Stadsdeel West 

In stadsdeel West betreft de doelgroep in de meeste gevallen gezinnen die 
teleurgesteld zijn geraakt in de reguliere hulpverlening. Verwacht wordt wel dat 
de meest problematische gezinnen worden bereikt. Sommige gezinnen komen 
echter niet in beeld, omdat ze ofwel geen hulp accepteren of door de instanties 
waarvan ze hulp krijgen niet worden gemeld bij het project. Kenmerk van de 
moeilijkste doelgroep is veel verhuizen: “Voordat je zicht begint te krijgen op de 
problematiek kan het gezin alweer verhuisd zijn”, merkte een respondent op. In 
bepaalde wijken -zoals in Pathmos- lossen gezinnen onderling problemen op. Er 
bestaat in sommige wijken een grote concentratie van multiprobleemgezinnen. 
In stadsdeel West zijn weinig allochtone gezinnen.  
 
In stadsdeel West woonden in 2003 3971 gezinnen met kinderen. Het MPG-
project begeleidt op jaarbasis ongeveer 15 gezinnen. Men vindt het ook hier 
moeilijk een schatting te maken van het aantal multiprobleemgezinnen. In de 
wijk Pathmos wordt het aantal door een respondent geschat op 25. Over heel 
stadsdeel West wordt tot een schatting gekomen van 80 tot 100 
multiprobleemgezinnen. Men heeft in West wel het idee dat de gezinnen die in 
het project worden opgenomen, behoren tot de meest problematische gezinnen.  
 
3.1.3.5 Stadsdeel Centrum 

Binnen stadsdeel Centrum is sprake van veel gezinnen die onderdeel uitmaken 
van vaste familienetwerken. Er heerst binnen deze families een cultuur dat je 
geen hulp van buiten af (buiten de familie) aanneemt. Wanneer je dat wel doet, 
word je uit de familie gezet.  
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Gezien de hechte banden en structuren binnen de families durven de meeste 
gezinnen daarom geen hulp te accepteren en zijn daarmee moeilijk bereikbaar 
voor de hulpverlening. De wijk Laares in het stadsdeel Centrum is een 
zogeheten aandachtswijk. Het betreft vooroorlogse wijken met goedkope 
woningen en een lage huur. In het kader van stadsvernieuwing, waaronder 
sanering van huizen, trekken enerzijds gezinnen weg uit de wijk. Ze krijgen 
elders een woning aangeboden. Anderzijds is de wijk Laares een plek waar 
‘moeilijke gezinnen’ een kans krijgen wat betreft woningtoewijzing. Er is in 
bepaalde straten een concentratie van multiprobleemgezinnen. Een van de 
respondenten merkte op: ‘In de Laares zouden we een dagtaak hebben aan alle 
multiprobleemgezinnen’. Hier is een aantal straten met veel sociaal-zwakke 
gezinnen. In de wijk Hogeland is de woningtoewijzing een probleem. Het lijkt 
erop dat de woningbouwvereniging bij het toewijzen van woningen bijvoorbeeld 
geen rekening houdt met het niet bij elkaar plaatsen van moeilijke gezinnen of 
gezinnen met een negatieve invloed. Men noemt de toewijzing van woningen nu 
een loterij. Volgens de respondenten was de woningtoewijzing tot anderhalf jaar 
geleden goed geregeld, waar het nu problemen oplevert. 
 
Stadsdeel Centrum telt 1941 gezinnen met kinderen in 2003. Er wordt door de 
respondenten tot een schatting gekomen van 50 tot 60 multiprobleemgezinnen 
in het stadsdeel. Per jaar worden er circa 15 gezinnen door het project bereikt 
en begeleid. In stadsdeel Centrum is men er trots op dat steeds meer moeilijke 
gezinnen in hun gebied toch bereikt worden. Met veel inspanningen krijgt men 
de gezinnen, zij het soms niet op geheel vrijwillige basis, uiteindelijk toch in het 
project. Men concludeert dat de meeste gezinnen die in het MPG-project zijn 
opgenomen, behoren tot de meest problematische gezinnen uit het stadsdeel.  
 

3.1.4 Spreiding van de doelgroep 

Het blijkt moeilijk te zijn een schatting te maken van het aantal en de spreiding 
van multiprobleemgezinnen in Enschede. Genoemde aantallen in de 
uitvoerendenoverleggen zijn slechts zeer voorzichtige schattingen. Duidelijk is 
dat er meer multiprobleemgezinnen in Enschede zijn dan bereikt worden door 
het MPG-project. Het aantal achterstandswijken –of straten in een stadsdeel is 
wellicht een goede indicator voor het aantal multiprobleemgezinnen dat er leeft. 
Een van de respondenten merkte op eens gelezen te hebben dat 0,1% van het 
aantal inwoners in een stad tot een multiprobleemgezin zou behoren. Hiervan 
uitgaande zou Enschede wanneer we het inwonersaantal van 2003 nemen 
(152.311), 152 multiprobleemgezinnen tellen.  
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De doelgroep van het project betreft alleen gezinnen met kinderen. In 2003 zijn 
er in totaal 21.611 gezinnen met kinderen in Enschede woonachtig.  
In tabel 1 is de spreiding van gezinnen over de stadsdelen weergegeven.  
 

Tabel 1: Het aantal gezinnen met kinderen per stadsdeel in Enschede in 2003 

Stadsdeel Centrum Noord Oost West Zuid Totaal 
Totaal 1941 3515 5842 3971 6342 21611 
Procentueel  9 16,3 27 18,4 29,3 100 

 
Ruim de helft van de gezinnen met kinderen woont, ongeveer gelijk verdeeld, in 
de stadsdelen Oost en Zuid. In de stadsdelen Noord en West woont, eveneens 
ongeveer gelijk gespreid, een derde van de gezinnen.  
 
In stadsdeel Centrum wonen relatief de minste gezinnen. Deze spreiding van 
gezinnen over de stadsdelen moet worden meegenomen bij de interpretatie van 
de spreiding van het aantal multiprobleemgezinnen over de stad.  
 
In onderstaande tabellen staat het aantal aanmeldingen bij het MPG-project van 
gezinnen naar stadsdeel weergegeven over de periode januari 2001 tot april 
2002, de periode van januari 2002 tot januari 2003 5 en de periode van januari 
2003 tot januari 2004.  
 

Tabel 2: Het aantal aanmeldingen per stadsdeel van januari 2001 tot april 2002 

Stadsdeel Centrum Noord Oost West Zuid Totaal 
Totaal 26 38 47 28 42 181 
Procentueel  14.4 21.0 26.0 15.5 23.2 100 

 
Tabel 3: Het aantal aanmeldingen per stadsdeel van januari 2002 tot januari 2003 

Stadsdeel Centrum Noord Oost West Zuid Totaal 
Totaal 12 14 22 14 23 85 
Procentueel  14.1 16.5 25.9 16.5 27.1 100 

 
Tabel 4: Het aantal aanmeldingen per stadsdeel van januari 2003 tot januari 2004 

Stadsdeel Centrum Noord Oost West Zuid Totaal 
Totaal 10 31 33 18 17 109 
Procentueel  9.2 28.4 30.3 16.5 15.6 100 

 

                                                 
5 De cijfers in deze periode overlappen die van de vorige periode gedeeltelijk. Het 
registratiesysteem van het MPG-project maakt het niet mogelijk deze overlap uit te 
filteren.  



Een integrale aanpak van multiprobleemgezinnen in Enschede: terugkijken en vooruitzien  
 

 

20 

Uit voorgaande tabellen blijkt dat in 2001 en 2002 relatief de meeste 
aanmeldingen van gezinnen uit de stadsdelen Oost en Zuid komen, wat een niet 
geheel verassende bevinding is aangezien hier ook de meeste gezinnen 
woonachtig zijn.  
 
Opvallend is dat er in 2003 relatief weinig aanmeldingen van gezinnen uit 
stadsdeel Zuid zijn gekomen in vergelijking met voorgaande jaren, terwijl hier 
de meeste gezinnen woonachtig zijn. Uit stadsdeel Noord zijn in 2003 relatief 
veel aanmeldingen geweest vergeleken met andere jaren. In Noord was de 
doelgroep sterk vertegenwoordigd tot voor de vuurwerkramp. Na de ramp zijn 
veel gezinnen, waaronder multiprobleemgezinnen, naar stadsdeel Zuid verhuisd 
wat een toename van het aantal aanmeldingen in dat stadsdeel na 2000 
verklaarde 6. In de komende jaren zal naar verwachting de helft van deze 
gezinnen weer terugkeren naar stadsdeel Noord, dit is in de cijfers van 2003 al 
terug te zien. Naast deze verschuiving in het aandeel van aangemelde gezinnen 
van Zuid naar Noord is in de tabellen te zien dat het aandeel aangemelde 
gezinnen uit stadsdeel West door de jaren gelijk is gebleven, het aandeel 
aangemelde gezinnen uit stadsdeel Centrum in het laatste jaar is afgenomen en 
het aandeel aangemelde gezinnen uit stadsdeel Oost is toegenomen.  
 
Een totaaloverzicht van het aantal multiprobleemgezinnen in Enschede zou pas 
verkregen kunnen worden wanneer alle netwerken die in een stadsdeel actief 
zijn, gebundeld zouden worden. In de UVO’s zijn niet alle organisaties 
vertegenwoordigd. Daarbij zijn registratiesystemen van instanties en 
organisaties die werkzaam zijn in Enschede niet op elkaar afgestemd en 
belemmeren privacyreglementen de uitwisselingen van informatie. Al deze 
factoren maken het lastig om uitspraken te doen over de omvang van het aantal 
multiprobleemgezinnen in Enschede.  
 

3.2 Doelstellingen 

De hoofddoelstelling van het MPG-project is het aantal multiprobleemgezinnen 

te stabiliseren en de problematiek van de gezinnen te verminderen of 

beheersbaar te maken. Hiervoor zijn een aantal subdoelstellingen geformuleerd, 
te weten: het vergroten van de zelfredzaamheid van de gezinnen, herstel van 
het sociaal netwerk, het bieden van toekomstperspectief, preventie van escalatie 
van de problematiek, het doorbreken van de vicieuze cirkel en het voorkomen 
en verminderen van overlast door de gezinnen. Daarnaast is de multidisciplinaire 
aanpak van multiprobleemgezinnen een doel op zich.  

                                                 
6 In deze rapportage zijn de cijfers van voor 2001 niet opgenomen omdat we ons slechts 
richten op de periode vanaf 2001. 
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In het kader van deze doelstellingen stelt de casemanager samen met het gezin 
een werkplan op met daarin probleemspecifieke doelen die met het gezin 
behaald moeten worden.  
Bij de effectevaluatie van twintig multiprobleemgezinnen die in het verleden 
begeleid zijn geweest door het project wordt verder ingegaan op in hoeverre de 
doelstellingen van het project behaald worden. Op de doelbereiking van een 
integrale aanpak van multiprobleemgezinnen wordt hieronder nader ingegaan. 
 
3.2.1 Integrale aanpak 

Het project richt zich in tegenstelling tot de meeste andere vormen van 
hulpverlening op alle aanwezige problemen van de doelgroep. De problematiek 
kan zich voordoen op de volgens het project vastgestelde leefgebieden: 
wonen/woonomgeving, financiële situatie, opvoedingssituatie, relaties binnen en 

buiten het gezin, school/werk, vrije tijd, instanties en organisaties, huishouding 

en hygiëne, gezondheid en uiterlijk en psychisch functioneren. Een integrale 
aanpak van problematiek op deze leefgebieden vraagt om een samenwerking 
met instanties die gericht zijn op een of meer van deze leefgebieden. Het MPG-
project is hiertoe samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende 
belangrijke instanties en organisaties. De integrale aanpak berust voornamelijk 
op de samenwerking met de volgende instanties. 
 
Hoofdpartners integrale aanpak 
 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD)  
 Stichting Thuiszorg Enschede-Haaksbergen 
 Bureau Jeugdzorg Overijssel 
 Gemeente Enschede, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
 Mediant 
 Regiopolitie Twente 
 Wijkwelzijnswerk 
 Woningbouwvereninigingen 
 Scholen 

 
Bovengenoemde instanties richten zich allen op een of meerdere van de 
vastgestelde leefgebieden. Met een goede samenwerking op beleids- en 
uitvoeringsniveau kan aan de integrale aanpak van de problematiek van 
multiprobleemgezinnen worden voldaan.  
 
Er zijn op beleidsniveau convenanten afgesloten met de Regiopolitie Twente, de 
Stichting Thuiszorg Enschede-Haaksbergen, de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Bureau Jeugdzorg Overijssel en de Stichting Wijkwelzijn (op 
stadsdeelniveau). Met Mediant is getracht een convenant op te stellen, maar dit 
is tot op heden niet gelukt.  
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Ook met Tactus Instelling voor Verslavingszorg is geen convenant afgesloten. 
Op beleidsniveau is de integrale samenwerking daarmee nog niet volledig 
afgedekt. Met Mediant en Tactus bestaan echter wel goede 
samenwerkingscontacten op uitvoeringsniveau.  
In het convenant staat niet beschreven hoeveel tijd de betreffende instantie of 
organisatie moet besteden aan het project en aan de doelgroep. Dit is 
afhankelijk van het budget en de tijd die een instantie bereid is ervoor vrij te 
maken. Hiermee is de inzet van de samenwerkende partners onvoldoende 
geëxpliciteerd en ontstaat er onduidelijkheid over wat men van elkaar kan 
verwachten.  
 
Om optimaal te kunnen samenwerken, is er een privacyreglement opgesteld. 
Hierin staat beschreven dat de betrokken samenwerkingspartners elkaar 
beschouwen als interne collega’s. Zonder toestemming van het gezin kan op 
basis van dit reglement informatie uitgewisseld worden. Dit reglement wordt als 
zeer prettig ervaren omdat er vrijuit gesproken kan worden en er constructief 
kan worden samengewerkt op gezinsniveau. Gezinnen worden bovendien uit de 
anonimiteit gehaald.  
 
Met de uitvoerendenoverleggen (UVO’s) die eens in de vier weken in elk 
stadsdeel 7 gehouden worden, wordt het doel van de integrale aanpak van de 
problematiek van multiprobleemgezinnen op uitvoeringsniveau nagestreefd. De 
UVO’s zijn geïnitieerd door de casemanagers en zij dragen zorg voor de 
organisatie en verslaglegging van de bijeenkomsten. In de UVO’s zijn personen 
van verschillende belangrijke instanties en organisaties vertegenwoordigd die 
gezamenlijk kijken naar nieuw aangemelde gezinnen en die elkaar ondersteunen 
in lopende casussen. De samenstelling van de UVO’s varieert soms sterk per 
werkgebied. In alle UVO’s zijn de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 
Stichting Thuiszorg Enschede-Haaksbergen en het Wijkwelzijnwerk 
vertegenwoordigd. In het UVO West is het opvallend dat daar geen wijkagent 
deelneemt aan het UVO in tegenstelling tot de andere UVO’s. Wel participeert in 
West, evenals in Zuid een jeugdagent in het UVO. Alleen in het UVO Oost Buiten 
en het UVO Veve Lindehof is het Algemeen Maatschappelijk Werk 
vertegenwoordigd en alleen in het UVO Oost Buiten is een basisschool 
vertegenwoordigd. In West en Oost Velve Lindehof neemt de 
woningbouwvereniging zitting in het UVO, in tegenstelling tot de andere UVO’s.  
 

                                                 
7 In stadsdeel Oost bestaan twee UVO’s: UVO Velve Lindehof en UVO Oost Buiten. 
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Ook het aantal personen dat namens een bepaalde instantie of organisatie 
zitting heeft in het UVO varieert over de werkgebieden. In Zuid en West hebben 
drie wijkagenten zitting, in Centrum en Oost Buiten twee en in Oost Velve 
Lindehof één wijkagent. Opvallend is dat in Zuid naast drie wijkagenten ook nog 
drie jeugdagenten participeren in het UVO. In geen enkel ander UVO heeft zowel 
een wijkagent als een jeugdagent zitting. Verder valt op dat in het UVO Centrum 
en UVO Zuid het Wijkwelzijnwerk door twee medewerkers is vertegenwoordigd, 
waar het in de andere UVO’s één medewerker betreft.  
 
Het is belangrijk de samenstelling van de UVO’s per werkgebied regelmatig te 
evalueren naar functionaliteit: welke organisatie is ondervertegenwoordigd of 
ontbreekt in het UVO en zou een wenselijke participant zijn? Een goede opkomst 
van de participanten aan de UVO’s is van groot belang om de integrale aanpak 
zo goed mogelijk te realiseren. Wanneer blijkt dat een bepaalde organisatie vaak 
afwezig is, dient er actie ondernomen te worden richting die organisatie. 
Wanneer er een convenant met de betreffende organisatie of instantie is 
afgesloten, kan er op de afspraken in het convenant gewezen worden. Bij een 
eventuele aanpassing of uitbreiding van de UVO’s is het wel belangrijk dat de 
overzichtelijkheid wordt behouden. Het is goed om alleen instanties en 
organisaties op signaleringsniveau in het UVO te betrekken. De participanten 
van het UVO Centrum vinden het wenselijk dat er een jeugdagent deel gaat 
nemen alsook een wijkagent van de wijk Lasonder-Zeggelt. Door het UVO West 
wordt het wenselijk geacht dat een jeugdinstelling zoals Bureau Jeugdzorg en 
Tactus Instelling voor Verslavingszorg in het UVO vertegenwoordigd zou zijn. 
Oost Velve Lindehof zou graag het Schoolgericht Maatschappelijk Werk in het 
UVO vertegenwoordigd zien.  
 
Ook op gezinsniveau is er sprake van een integrale aanpak, per gezin zijn er 
vaak verschillende hulpverleners uit verschillende gebieden actief om het gezin 
weer op de rails te krijgen. Naast het uitvoerendenoverleg is er een 
afstemmingsoverleg. Hierin nemen alle instanties die iets voor een gezin kunnen 
betekenen, zitting. Per gezin wordt een apart afstemmingsoverleg samengesteld 
meestal bestaande uit gemiddeld vijf à zes medewerkers van organisaties en 
instellingen.  
 
Los van de bestaande overlegvormen heeft de casemanager van het MPG-
project geregeld contact met betrokken instanties, dit kan ook met instanties 
zijn die niet in het uitvoerendenoverleg of afstemmingsoverleg vertegenwoor-
digd zijn.  
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3.3 Samenwerking  

Bij de start van het MPG-project is veel informatie over het project uitgewisseld 
met de verschillende betrokken instanties en organisaties. De samenwerking 
verloopt nu voornamelijk op uitvoerend niveau. Vanuit de Stichting 
Maatschappelijke Dienstverlening bestaat vertrouwen in de betrokken 
organisaties. De regie voor de hulpverlening vanuit de verschillende instellingen 
ligt bij de casemanagers van het MPG-project. Tussen de samenwerkende 
instellingen onderling is er weinig contact en op beleidsniveau wordt onderling 
nog weinig gecoördineerd.  
 
De convenanten zijn binnen de betreffende instanties en organisaties niet altijd 
bekend op uitvoerdersniveau waardoor de samenwerking niet altijd soepel 
verloopt. Omdat er bij de betrokken instanties en organisaties intern niet altijd 
goed gecommuniceerd wordt over de inhoud en het doel van het convenant, 
moeten de casemanagers van het MPG-project constant blijven investeren in 
contacten met de instanties. De medewerkers van de betrokken organisaties en 
instanties moeten op de hoogte zijn van de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de casemanagers van het MPG-project en de 
verwachtingen die het project aan de organisatie of instantie stelt. Van de 
organisaties en instanties wordt gevraagd te participeren in de UVO’s, intern te 
communiceren over het MPG-project en de MPG-cliënten als crisiscliënten te 
beschouwen. Vaak ontbreekt het de organisaties en instanties volgens de 
casemanagers echter aan middelen en tijd hiervoor.  
Het project deint mee op de pieken en dalen in de maatschappij. In tijden van 
economische recessie zijn instanties en organisaties genoodzaakt zich terug te 
trekken op hun kerntaken en zijn ze minder in staat tijd en middelen vrij te 
maken voor het MPG-project. De waarde van een convenant blijkt niet heel 
groot te zijn omdat capaciteitsproblemen, personeelswisselingen en 
reorganisaties binnen de betrokken instanties en organisaties het doel van het 
convenant belemmeren. Het convenant blijkt echter wel een goede stok achter 
de deur te zijn om de samenwerking met de medewerkers op uitvoerend niveau 
sterk te houden. De kracht van de samenwerking laat zich dan ook op 
uitvoerend niveau zien.  
 
Op uitvoeringsniveau wordt in de UVO’s veel informatie uitgewisseld tussen de 
medewerkers van de betrokken instellingen. Zaken die binnen de UVO’s 
besproken worden, dienen door de UVO-leden binnen de eigen organisatie te 
worden gerapporteerd. De ervaring van de casemanagers is dat organisaties en 
instanties weten dat het MPG-project een positief effect kan hebben op 
multiprobleemgezinnen en zijn daarom ook bereid om mee te werken.  
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Instanties zijn volgens de casemanagers sneller bereid multiprobleemgezinnen 
te helpen dan andere gezinnen. De kracht van de samenwerking is dat instanties 
versterkend naar elkaar toe werken. De beoogde synergie bij de hulpverlening 
aan multiprobleemgezinnen is met de sterke intercollegiale samenwerking 
bereikt. Deze samenwerking verloopt veelal op persoonsniveau.  
De casemanagers hebben hun eigen contactpersonen bij de verschillende 
instanties en organisaties wat de samenwerking heel sterk maakt maar 
tegelijkertijd ook kwetsbaar voor personeelswisselingen en reorganisaties.  
Vooral ook de samenwerking vanuit het MPG-project op wijkniveau, zoals met 
scholen en wijkagenten, verloopt zeer soepel omdat het korte lijnen zijn en men 
makkelijk aan te spreken is. Het succes van het MPG-project is volgens de 
respondenten vooral gelegen in de doeltreffendheid van de samenwerking. Door 
de korte lijnen kan er snel gesignaleerd en gehandeld worden. Een respondent 
merkte op dat hierdoor de hulpverlening is verbeterd en “ouders hierdoor meer 
betrokkenheid tonen en daarmee bijvoorbeeld een uithuisplaatsing van (een 
van) de kinderen beter voorkomen kan worden”. Omdat de gezinnen vanwege 
de integrale samenwerking vanuit verschillende instanties in de gaten gehouden 
worden, bestaat er bij de gezinnen een zachte dwang om afspraken na te 
komen. 
 
Een respondent merkt op dat de samenwerking met name sterk is geworden 
vanaf het moment dat het project over heel Enschede werkt: “eerder ontbrak de 
coördinatie wanneer gezinnen gedurende de begeleiding door het MPG-project 
verhuisden naar een ander stadsdeel van Enschede. Nu wordt dat opgevangen 
door met de gezinnen mee te gaan”. Een goede onderlinge bekendheid en 
samenwerking op uitvoeringsniveau is zeer belangrijk. Zeker zo belangrijk zijn 
echter goede bekendheid en afspraken met instanties op beleidsniveau. Door 
personeelswisselingen bij instanties kan het namelijk zo zijn dat het MPG-project 
opnieuw bij de instantie of organisatie geïntroduceerd moet worden wanneer het 
project niet voldoende bij een instantie of organisatie is ingebed. 
De moeilijkheden in de samenwerking doen zich dan ook veel meer voor met 
instanties en organisaties op regionaal niveau zoals Tactus Instelling voor 
Verslavingszorg en Bureau Jeugdzorg Overijssel. De lijnen zijn langer wat de 
directe samenwerking bemoeilijkt.  
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De samenwerking met een aantal instanties verloopt soms moeizaam vanwege 
lange wachtlijsten. De betreffende instantie kampt dan met 
capaciteitsproblemen en het convenant op basis waarvan het MPG-project 
voorrang verleend zou moeten worden, biedt hiervoor ook geen uitkomst. 
Momenteel kampen Bureau Jeugdzorg en de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling met capaciteitsproblemen waardoor de hulp- en dienstverlening 
aan het MPG-project op een laag pitje gezet is. Het gevolg hiervan is dat 
gezinnen niet door het MPG-project kunnen worden afgesloten.  
De samenwerking tussen de casemanagers onderling wordt als zeer positief 
ervaren: “Er wordt veel samen besproken en we kunnen bij elkaar terecht voor 
vragen of hulp”. 
  
3.4 Werkwijze  

Er zijn drie modellen te onderscheiden waarop casemanagement zich kan 
baseren.  
 

Werkmodellen casemanagement 
1. Het makelaarsmodel: de casemanager functioneert als bemiddelaar 

tussen het gezin en instellingen voor hulp- en dienstverlening. De 
casemanager is hier geen behandelaar of individueel begeleider voor het 
gezin.  

2. Het reisgenotenmodel: de casemanager vervult een begeleidende rol 
voor het gezin en onderhoudt de contacten tussen instellingen en het 
gezin. Daarnaast heeft de casemanager intensief contact met het gezin 
en zorgt voor de ontwikkeling en instandhouding van diens sociale 
netwerk.  

3. Therapeutisch casemanager: de casemanager heeft een duidelijke 
behandelrelatie met het gezin.  

 
De basis van het casemanagement in het MPG-project ligt voornamelijk in het 
reisgenotenmodel. Allereerst wordt er een vertrouwensband opgebouwd met het 
gezin om het te motiveren tot het werken aan de problematiek. Vervolgens vindt 
een geleidelijke overgang plaats naar het makelaarsmodel van waaruit adequate 
hulp- en dienstverlening aan het gezin wordt gecoördineerd. Bij de start van het 
project werd voornamelijk volgens het reisgenotenmodel gewerkt. Gedurende de 
loop van het project is men meer en meer volgens het makelaarsmodel gaan 
werken, waarbij de casemanager de centrale figuur is in het netwerk van de 
hulp-en dienstverlening aan het gezin en in mindere mate de begeleidende rol 
van het gezin vervult. Nu worden gezinnen meer doorverwezen naar andere 
instanties terwijl eerder de casemanager veel meer in het gezin werkzaam was 
waar hij de zaken in het gezin regelde en zelf meer hulp verleende.  
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De casemanagers werken nu meer overstijgend; ze coördineren voornamelijk. 
Waar men eerder meer aan de hulpverleningskant werkzaam was, wordt er nu 
meer in relaties geïnvesteerd. Doordat er nu meer op aansturing wordt gewerkt, 
blijkt het werk ook beter vol te houden voor de casemanagers. Het werk vergt 
veel inspanning van de casemanagers waardoor er na een tot anderhalf jaar 
gevaar op uitputting bestaat.   
 
Typerend voor de werkwijze van het casemanagement in het MPG-project is dat 
de casemanagers zich richten op de gezonde kant van het multiprobleemgezin: 
wat gaat er goed in het gezin? Samen met het gezin worden werkplannen 
opgesteld en hiervoor wordt een participerende houding van het gezin verwacht.  
Driemaandelijks vindt er een evaluatie van het werkplan plaats. Hierin wordt 
besproken hoe de hulpverlening verloopt en wat de visie van het gezin erop is.  
Een gezin wordt afgesloten wanneer het gezin over voldoende zelfredzaamheid 
beschikt en het netwerk rondom het gezin succesvol tot stand is gekomen.  
De intensiviteit van het daadwerkelijk hulpverlenen aan de gezinnen door de 
casemanagers varieert. Afhankelijk van het gezin en de situatie fungeert de 
casemanager naar eigen zeggen meer of minder als hulpverlener dan als 
gezinscoördinator.  
 
Volgens de respondenten is het een dilemma op welk moment de begeleiding 
door het MPG-project aan ernstig problematische gezinnen het beste beëindigd 
kan worden. Bij een groot aantal van deze gezinnen is de leerbaarheid niet 
voldoende waardoor ze naar verwachting snel weer zullen terugvallen. Na afloop 
van het MPG-project ervaart de casemanager soms angst bij de gezinnen ‘het 
draadje te verliezen’. In overleg met het gezin en het netwerk van betrokken 
hulpverleners wordt bekeken of en in welke vorm nazorg voor een gezin wordt 
opgezet. Het is belangrijk goede afspraken te maken over wie de nazorg op zich 
gaat nemen en voor hoe lang omdat de kans op terugval bij de gezinnen groot 
blijkt te zijn.  
 
Waar nodig wordt op de gezinnen afgestemd welke casemanager een gezin gaat 
begeleiden. Deelname aan het MPG-project is in principe vrijwillig, maar om ook 
de moeilijkste doelgroepen te kunnen bereiken, waaronder de zorgmijders, 
wordt het netwerk steeds meer verbreed om het project ook met 
dwangmaatregelen (opgelegd vanuit andere instanties) toe te kunnen passen. In 
dit kader wordt gewerkt met hulpverleningscontracten met organisaties als 
politie, justitie, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Advies & Meldpunt 
Kindermishandeling en Tactus Instelling voor Verslavingszorg.  
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Hiermee krijgt het project een meer verplicht karakter en komt men volgens de 
respondenten steeds beter bij de moeilijkste doelgroep binnen.  
Bij gezinnen waar een stok achter de deur nodig blijkt, wordt gebruik gemaakt 
van een hulpverleningscontract. Een contract wordt pas dan opgesteld wanneer 
bij de evaluatie van het werkplan van een gezin blijkt dat het gezin zich niet aan 
de afspraken houdt en er daarom geen progressie is. Zo kan er bijvoorbeeld met 
veelplegers een contract opgesteld worden dat hun straf wordt omgezet in een 
voorwaardelijke straf, mits zij zich aan de afspraken met het MPG-project 
houden. Het hanteren van een hulpverleningscontract ondermijnt echter het 
vrijwillige karakter van de hulpverlening; de hulpverlening wordt steeds minder 
vrijwillig en steeds meer voorwaardelijk. De casemanagers geven aan dat men 
voorzichtig moet omgaan  met het toepassen van contracten omdat het 
hulpverleningsproces daardoor vast kan lopen. Een goede afweging van het 
toepassen van de mogelijkheden die voorhanden zijn, is zeer belangrijk in het 
casemanagement. Zo ook dient er voorzichtigheid geboden te worden met het 
wel of niet melden van een gezin bij het Advies & Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK). De casemanager loopt de kans het vertrouwen van het gezin kwijt te 
raken wanneer hij deze melding maakt. Hierdoor is het mogelijk dat het gezin 
niet meer verder geholpen wil worden en loopt de hulpverlening spaak. 
Eventuele acties moeten daarom strategisch gepland worden. Het AMK kan als 
stok achter de deur functioneren voor gezinnen. Het blijkt daarom goed te zijn 
om het AMK nauw bij het project te betrekken.  
 
3.4.1 Expertise van de casemanagers  

De casemanagers hebben allen een achtergrond als maatschappelijk werker. 
Ten behoeve van deskundigheidsbevordering worden door de casemanagers 
aanvullende cursussen gevolgd, waaronder psychopathologie, diagnostiek en 
timemanagement. Ook zijn er praktische cursussen zoals computerles gevolgd. 
Een keer in de twee weken krijgen de casemanagers in tweetallen anderhalf uur 
werkbegeleiding. De werkbegeleiding wordt extern ingehuurd en gegeven door 
iemand die inhoudelijke kennis van het project heeft en veel ervaring heeft 
opgedaan in het werken met de doelgroep. De werkplannen worden op inhoud 
besproken en beoordeeld. Daarnaast is er een wekelijkse intervisie, als 
onderdeel van de teamvergadering, met alle casemanagers van het project. Op 
verzoek kunnen de casemanagers supervisie vragen. Momenteel hebben twee 
casemanagers supervisie. Ook deze supervisie wordt extern ingekocht. De 
casemanagers worden begeleid in het opstellen van het werkplan. Samen wordt 
bijvoorbeeld gekeken hoe interventies bij een bepaald gezin eruit moeten gaan 
zien.  
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Er bestaat voor de casemanager bovendien altijd de mogelijkheid om consultatie 
te vragen. Het deskundigheidsniveau verschilt per casemanager.  
Dit lijkt met name afhankelijk van de hoeveelheid ervaring van de casemanager. 
Het team functioneert goed, alle casemanagers zijn erg gemotiveerd.  
 

3.4.2 Caseload 

Momenteel beschikt het MPG-project over tien casemanagers, die verdeeld 
werken over de vijf stadsdelen. In stadsdeel Noord, Oost en Zuid werken elk 
twee casemanagers en in de stadsdelen West en Centrum is één casemanager 
werkzaam. Daarnaast zijn twee casemanagers afwisselend werkzaam in de 
stadsdelen waar dat op dat moment nodig is. Een van deze casemanagers 
spreekt Turks en richt zich specifiek op allochtone gezinnen. Momenteel wordt er 
met wachtlijsten gewerkt wat aangeeft dat de capaciteit van de casemanagers 
niet helemaal toereikend is. Op basis van een 36-urige werkweek heeft de 
casemanager een caseload van 18 gezinnen. Per casemanager blijkt de caseload 
echter te variëren, omdat het ene gezin meer tijdsinvestering vraagt dan het 
andere. In overleg wordt de caseload aangepast. De gemiddelde 
begeleidingsduur is anderhalf tot twee jaar. De caseload wordt door de 
casemanagers niet als te zwaar ervaren.  
 
3.4.3 Aanmelding van gezinnen 

Verschillende instanties en organisaties kunnen gezinnen aanmelden bij het 
project. In 2001 8 waren drie instanties in de registraties van het MPG-project 
grotendeels als aanmelder vertegenwoordigd. Ruim de helft (58%) van de 
aanmeldingen van gezinnen kwamen in die periode voornamelijk vanuit de 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (Algemeen Maatschappelijk Werk) 
(23%), de Regiopolitie Twente (19%) en de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling (16%). In 2002 kwamen eveneens relatief de meeste 
aanmeldingen vanuit deze instanties, zij het nu minder dan de helft (43%).  
De instanties die in het kader van convenanten sterk betrokken zijn bij het MPG-
project zijn duidelijk verantwoordelijk voor het grootste deel van de 
aanmeldingen van gezinnen.  
In de doorloop van de aanmeldingen van gezinnen van 2001 naar 2002 is een 
duidelijke positieve ontwikkeling te zien van meer spreiding van de 
aanmeldingen onder de overige betrokken instanties en organisaties waaronder 
het Advies & Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Wijkwelzijn en de Raad voor 
de Kinderbescherming.  

                                                 
8 Het betreft feitelijk de periode van januari 2001 tot en met april 2002, waardoor enige 
overlap bestaat met de periode in 2002. 
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Met name vanuit de Stichting Thuiszorg Enschede-Haaksbergen, Bureau 
Jeugdzorg Overijssel en het Advies & Meldpunt Kindermishandeling (AMK) was 
een relatieve toename van het aantal aanmeldingen te zien in 2002 ten opzichte 
van 2001. Mogelijk is een grotere bekendheid van het project en een verbeterde 
samenwerking in 2002 ten opzichte van 2001 hier een verklaring voor.  
 
Opvallend is dat het aandeel in de aanmeldingen vanuit het Schoolgericht 
Maatschappelijk Werk en het Wijkwelzijn zijn afgenomen in 2002 in vergelijking 
met 2001. Wanneer we de aanmeldende instanties en organisaties over de 
verschillende stadsdelen vergelijken in de periode 2002 valt een aantal dingen 
op. De Regiopolitie Twente, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, 
Bureau Jeugdzorg Overijssel en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling hebben 
in elk stadsdeel een relatief sterk aandeel onder de aanmelders. Vanuit de 
Regiopolitie Twente zijn in 2002 de meeste aanmeldingen gekomen in de 
stadsdelen Oost en Zuid vergeleken met de andere stadsdelen. Vanuit de 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening kwamen de meeste aanmeldingen in 
stadsdeel Zuid en vanuit De Stichting Thuiszorg Enschede-Haaksbergen zijn de 
meeste aanmeldingen in 2002 in de stadsdelen Oost en Zuid gekomen. 
Opvallend is dat vanuit deze instelling geen enkele aanmelding in stadsdeel 
West gekomen is in 2002 noch in 2001. Tenslotte valt op dat er vanuit het 
Wijkwelzijn weinig tot geen aanmeldingen blijken te zijn geweest in de 
stadsdelen Centrum en Zuid in vergelijking met de andere stadsdelen.  
 
Het project heeft de mogelijkheid om aangemelde gezinnen op een wachtlijst of 
een parkeerlijst te plaatsen. Gezinnen kunnen na aanmelding en onderzoek op 
een van deze lijsten worden geplaatst. Een gezin wordt op de wachtlijst 
geplaatst wanneer het aan de insluitingscriteria van het project voldoet maar er 
op dat moment voor de casemanager vanwege capaciteitsproblemen geen 
mogelijkheid bestaat het gezin direct in het project op te nemen. Een gezin dat 
aan de insluitingscriteria voldoet maar waar moeilijk een ingang in is te vinden, 
wordt op de parkeerlijst geplaatst. Bij sommige gezinnen is geen ingang omdat 
het te gevaarlijk is om binnen te komen. Er zijn echter ook gezinnen waarvan de 
ouders geen hulp willen en ook niet willen niet dat het MPG-project binnenkomt.  
Op het moment dat er de mogelijkheid bestaat bij het gezin binnen te komen, 
vaak bij een crisis, wordt er actie ondernomen en wordt het gezin zo mogelijk in 
het project opgenomen.  
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Wanneer gezinnen op de wachtlijst komen, wordt er gezocht naar alternatieve, 
tijdelijke hulp voor de wachtperiode. Er blijkt dat er soms geen nieuwe gezinnen 
bij het MPG-project worden aangemeld, omdat de aanmelder het idee heeft dat 
de casemanager gezien de caseload geen extra gezinnen meer op kan nemen. 
Er is dus sprake van een voorselectie bij de aanmelders van welke gezinnen wel 
of niet worden aangemeld. De casemanagers geven aan liever te hebben dat alle 
gezinnen aangemeld worden ondanks het feit dat ze er op dat moment 
misschien onvoldoende tijd voor hebben.  
Een aanmelder wil dat er snel in de situatie van een gezin wordt ingegrepen 
wanneer hij het gezin aanmeldt bij het MPG-project. Om deze reden komt het 
voor dat de aanmelder het gezin direct weer van de wachtlijst haalt om zelf naar 
alternatieve hulp te zoeken. Wanneer aanmelders regelmatig ervaren dat een 
gezin na aanmelding niet direct door het project opgenomen kan worden 
vanwege capaciteitsgebrek ontstaat er ongeduld bij de aanmelder en wordt de 
drempel om aan te melden, verhoogd. Er staan nauwelijks gezinnen op de 
wachtlijst omdat ze zo snel mogelijk weer van de lijst worden afgehaald en er 
andere oplossingen worden gezocht of de begeleiding van start gaat. Voor 
gezinnen die worden aangemeld maar niet aan de insluitingscriteria van het 
project voldoen, wordt alternatieve hulp gezocht.  
Wanneer een gezin op de parkeerlijst wordt geplaatst, is dit vooraf bij het gezin 
gemeld. Om het vertrouwen van het gezin niet te schaden, is het noodzakelijk 
dat er op korte termijn (tijdelijke) hulpverlening wordt ingezet. Wanneer de 
casemanager gezien zijn caseload geen nieuw gezin meer kan opnemen, is het 
ook lastig een gezin op de wachtlijst of de parkeerlijst te plaatsen omdat dit 
extra werk voor de casemanager met zich meebrengt, namelijk het zoeken naar 
een tijdelijke oplossing voor het gezin. Om een beeld te krijgen van het aantal 
multiprobleemgezinnen in Enschede is het van belang dat de aanmelders 
gestimuleerd worden multiprobleemgezinnen te signaleren én aan te melden. 
Hiermee wordt de noodzaak van het MPG-project en de toereikendheid van de 
caseload van de casemanagers inzichtelijker gemaakt.  
 
De beslissing om gezinnen wel of niet aan te melden bij het MPG-project is ook 
gebaseerd op de inschatting van de mate van haalbaarheid van doelen bij de 
gezinnen. Bij allochtone gezinnen kan vaak moeilijk een ingang gevonden 
worden, met name Syrisch-Orthodoxe families. Dit heeft te maken met de 
andere taal en cultuur in dergelijke gezinnen. De methodiek van het MPG-
project is gebaseerd op vertrouwen en het werken aan relaties. Wanneer er 
geen taalbeheersing is, is het moeilijk deze methodiek toe te passen. Waar 
nodig wordt wel met een tolk gewerkt.  
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3.4.4 Afwijzing van gezinnen  

Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven, kunnen aangemelde gezinnen op 
de wachtlijst of op de parkeerlijst worden geplaatst wanneer er respectievelijk 
onvoldoende capaciteit is of er niet direct een ingang te vinden is in het gezin. In 
de gegevens van het project vanaf 2001 tot heden is onderzocht welke redenen 
er zijn om gezinnen af te wijzen voor opname in het project.  
 
Het grootste deel van de afgewezen gezinnen blijkt niet te voldoen aan de 
criteria en voor die gezinnen wordt andere hulp vaak geschikter geacht.  
Er zijn verschillende redenen waarom gezinnen niet aan de criteria voldoen. 
Sommige gezinnen hebben enkelvoudige problematiek in plaats van multipele 
problematiek; sommige gezinnen hadden geen kinderen meer onder de achttien 
jaar of hadden helemaal geen kinderen; in sommige gezinnen blijkt uit het 
onderzoek dat het toch wel goed gaat in het gezin. Deze gezinnen zijn dan door 
het MPG-project doorverwezen naar hulp die geschikter is. 
In een enkel geval bleek een gezin dat werd aangemeld al eerder begeleid te 
zijn geweest door het project en in overleg is besloten dat het gezin niet 
nogmaals moest worden opgenomen, de reden hiervoor is niet duidelijk. Een 
aantal gezinnen bleek al hulpverlening te hebben die passend was voor de 
problemen die de gezinnen hadden. Deze hulpverlening betrof veelal het 
Algemeen Maatschappelijk Werk, Tactus, Mediant, de Stichting Thuiszorg 
Enschede-Haaksbergen en Raad voor de Kinderbescherming. 
 
3.5 Registratie en documentatie 

Het MPG-project streeft naar een uniforme registratie en documentatie. De 
laatste jaren wordt dit steeds beter bereikt. Gedurende de doorloop van het 
MPG-project wordt alle informatie steeds beter gedocumenteerd. Het project is 
voortdurend op zoek naar optimalisering van documentatie en 
registratiesystemen.  
 
Van elk gezin dat in het project is opgenomen, wordt een dossier bijgehouden. 
Een dossier bestaat uit alle informatie omtrent het gezin, het intakeformulier, de 
werkplannen en evaluaties, verslagen van de afstemmingsoverleggen en alle 
correspondentie. Sinds 2003 is een standaard intakeformulier ontwikkeld waar 
elke casemanager momenteel mee werkt. Er zijn onderling afspraken gemaakt 
over de minimale inhoud van de werkplannen. Er is echter geen standaard 
formulier voor ontwikkeld, dit is in ontwikkeling. Afspraken over de inhoud van 
het werkplan bestaat onder andere uit: vastgestelde leefgebieden, betrokken 
instanties, situatie van het gezin en evaluaties. De invulling hiervan is echter 
individueel verschillend en niet gestandaardiseerd.  
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Sinds kort documenteren de casemanagers is een apart document (in Excel) de 
behaalde doelen per gezin ter informatie ook voor de Gemeente Enschede. 
Het project maakt voor de registratie van alle informatie omtrent 
multiprobleemgezinnen gebruik van het computerprogramma IVIT (Informatie 
Verwerking Integraal Traject). IVIT is speciaal ontworpen ter ondersteuning van 
de uitvoerende hulpverlener bij het werken met cliënten met complexe 
meervoudige problemen. Het programma is naast een uitgebreid 
cliëntregistratiesysteem voor multiprobleemclienten, een programma dat 
methodiekondersteuning en een evaluatiesystematiek (waaronder kengetallen 
en resultatenoverzichten) biedt. Sinds 2001 wordt er door het MPG-project met 
IVIT gewerkt. In het begin heeft het veel problemen gegeven. Het programma 
blijkt niet methodiekondersteunend te werken en het wordt door de 
casemanagers als niet gebruiksvriendelijk ervaren omdat het te traag werkt. 
Inmiddels is de snelheid van het programma verbeterd. IVIT wordt momenteel 
echter alleen gebruikt om kengetallen te genereren. Momenteel wordt 
onderzocht hoe IVIT geprofessionaliseerd kan worden.  
 
Sinds 1 januari 2003 is er het UVO-volgsysteem opgezet. Hierin worden alle 
gezinnen die aangemeld zijn binnen het UVO geregistreerd. In het volgsysteem 
zijn zowel de gezinnen die zijn opgenomen in het project als de gezinnen die zijn 
afgewezen of niet opgenomen willen worden (zorgmijders) geregistreerd. 
Daarbij worden alle acties die er ondernomen zijn m.b.t. de gezinnen 
geregistreerd. Bij gezinnen die niet worden opgenomen in het project worden 
wel de mogelijkheden onderzocht om een gezin toch te helpen. Alle acties 
gericht op deze gezinnen worden hierin geregistreerd. Hiermee ontstaat een 
goed overzicht van het cliëntenbestand. Elk stadsdeel heeft een eigen UVO-
volgsysteem. Dit kan gezien worden als een positieve ontwikkeling binnen het 
project.  
 
3.6 Toekomst 

In de toekomst willen de casemanagers het MPG-project verder 
professionaliseren. Zij gaan zich bezig houden met methodiekverbetering en met 
uniformering en professionalisering van de registratie en documentatie.  
De casemanagers zouden in de toekomst meer bevoegdheden willen krijgen om 
gezinnen te kunnen plaatsen bij instanties zonder dat ze eerst op de wachtlijst 
komen, zoals voorrang bij de schuldhulpverlening van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling 9. Men verwacht dat dit echter moeilijk te 
realiseren is. De casemanagers accepteren dat er altijd gezinnen zullen blijven 
bestaan die niet door het project bereikt kunnen worden.  

                                                 
9 Dit hoort tegenwoordig bij de Stadsbank. 
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Het project zal altijd moeten blijven investeren in de contacten met instellingen, 
waaronder ook instellingen die minder affiniteit met de doelgroep hebben.  
De casemanagers zien het MPG-project als hulpverlening van de toekomst 
vanwege de outreachende werkwijze en de multidisciplinaire en intensieve 
langdurige inzet van hulpverlening.  
 
3.7 Succesfactoren en knelpunten  

Op basis van het onderzoek is inzicht verkregen in knelpunten en succesfactoren 
van het project.  
 
3.7.1 Succesfactoren  

In het algemeen blijkt de kracht van het project de samenwerking met andere 
instanties en organisaties te zijn. Hieronder worden de succesfactoren van het 
MPG-project op een rijtje gezet.  
 

Succesfactoren op het instellingenniveau 

 Doordat de informatievoorziening beter verloopt, is ook de efficiëntie 
gegroeid. Men kan hulp op maat bieden doordat men op de hoogte is van 
het totaalbeeld van de problematiek binnen een gezin.  

 
 Het MPG-project is wat betreft organisatie strak, doelgericht en 

gestructureerd. Lijnen met aangesloten instanties zijn kort waardoor er snel 
en slagvaardig gehandeld kan worden 

 

 De multiprobleemgezinnen in Enschede worden door de 
samenwerkingsverbanden sneller gesignaleerd en komen beter in beeld.  

 

 Het project wordt breed gedragen en men steunt elkaar door de goede 
samenwerking. De integrale aanpak zorgt er voor dat gezinnen die anders 
niet in de hulpverlening terecht zouden komen nu soms toch bereikt worden. 

 

 ‘Shopgedrag’ door gezinnen bij hulpverlenende instanties wordt door het 
project beter voorkomen, doordat er een intensievere hulpvorm wordt 
aangeboden. 

 
 Het MPG-project heeft zich op de kaart van Enschede gezet, geniet 

naamsbekend en vormt een centraal aanspreekpunt. 
 
 Dankzij de lage caseload heeft het project de mogelijkheid goed onderzoek 

te doen binnen de gezinnen en ze langdurig te begeleiden.  
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 Het MPG-project blijft zich verder ontwikkelen en wordt daarmee steeds 
professioneler. De netwerken worden steeds breder en ontwikkelen zich 
steeds verder.  

 
 De wederzijdse kennis en het vertrouwen tussen instanties is goed. 
 
 Er is veel openheid binnen het UVO, gezinnen worden uit de anonimiteit 

gehaald door de convenanten. 
 

 Door het project kan bij bepaalde gezinnen aangetoond worden dat er in het 
vrijwillige kader onvoldoende bereikt kan worden en gedwongen 
hulpverlening noodzakelijk is. Het probleem hierbij is echter dat de weg naar 
gedwongen hulpverlening moeilijk is en de gezinnen daardoor weer 
stranden. 

 
Succesfactoren op doelgroepniveau  

 Het MPG-project is het laatste vrijwillige hulpverleningstraject en gezinnen 
zijn om die reden eerder bereid mee te werken. 

 

 De kleine successen bestaan erin dat gezinnen op het goede spoor worden 
gebracht (al is dit soms slechts van tijdelijke aard) en er bijvoorbeeld geen 
overlastsituaties meer bestaan.  

 

 Bij de gezinnen die deelnemen aan het MPG-project ontstaat het begrip dat 
er mogelijkheden bestaan om geholpen te kunnen worden. 

 
 Het MPG-project creëert een positieve bekrachtiging bij de gezinnen en bij 

de betrokken hulpverlenende instanties (het netwerk) “Dit is de sleutel tot 
succes”, aldus een respondent.  
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3.7.2 Knelpunten 

In de interviews is naast succesfactoren ook ingegaan op eventuele knelpunten 
van het MPG-project. Deze worden hieronder opgesomd. 
 

Knelpunten op instellingenniveau 

 Het is voor sommige instanties ondoorzichtig wat het MPG-project voor de 
gezinnen doet. Het is wenselijk dat de werkwijze en resultaten van het 
project transparanter worden voor de betrokken instanties.  

 
 Er vindt onvoldoende terugkoppeling plaats vanuit instanties waarnaar 

verwezen is naar de casemanager. 
 
 De lange wachtlijsten bij betrokken instanties vormen een belangrijk 

knelpunt. Vooral bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en bij Bureau 
Jeugdzorg Overijssel moet men lang wachten. De afgesloten convenanten 
blijken geen waarborging te zijn voor voorrang bij de instanties. Met name 
multiprobleemgezinnen blijken moeilijk te motiveren voor hulpverlening.  
Er bestaat daarom een grote kans dat de motivatie bij deze gezinnen 
verdwijnt wanneer ze op een wachtlijst worden geplaatst.  

 
 Er ontstaat wrevel bij de aanmelders wanneer een gezin dat aangemeld 

wordt niet direct geholpen kan worden. Hierdoor wordt de drempel om aan 
te melden verhoogd.  

 
 De verwijzing naar vervolginstanties loopt vaak vertraging op door het niet 

goed kennen van contactpersonen bij andere instanties.  
 
 Het huisvestingsbeleid van de woningcorporaties is een knelpunt omdat 

probleemgezinnen worden geclusterd: “De volgende wijken die 
probleemwijken gaan worden, zijn al aan te wijzen”. Er moet meer 
duidelijkheid komen over het huisvestingsbeleid; de voorwaardensfeer moet 
verbeterd worden. 

 
 De samenwerking werkt in het algemeen op persoonsniveau. De 

casemanagers hebben contactpersonen bij de instanties. Hierdoor is de 
samenwerking kwetsbaar; vaste contactpersonen binnen de organisaties zijn 
van groot belang.  
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 Het verwachtingspatroon vanuit andere hulpverleningsinstanties was dat het 
MPG-project direct in het gezin zou duiken, maar in de praktijk gaat er 
echter eerst een periode van onderzoek binnen het gezin aan vooraf.  

 
 Het is wenselijk dat er goede consultatiemogelijkheden gecreëerd worden 

voor de casemanagers om meer kennis op andere terreinen te krijgen.  
 
 De Thuiszorg kan alleen hulpverlening inzetten op basis van een zogeheten 

RIO-indicatiebesluit, waarin de individuele zorgvraag vertaald wordt in een 
product van thuiszorg. Dit betreft de formele weg om hulpverlening door 
Thuiszorg aan een gezin te leveren. Het MPG-project heeft op basis van het 
convenant samenwerkingsafspraken met Thuiszorg. De formele weg via een 
RIO-indicatiebesluit moet echter altijd bewandeld worden. Het voldoen aan 
een verzoek van het MPG-project om hulpverlening aan een 
multiprobleemgezin is dus altijd afhankelijk van het RIO-indicatiebesluit. 
Volgens het convenant dienen gezinnen die door het MPG-project worden 
aangedragen echter voorrang te krijgen. In het RIO-indicatiebesluit wordt 
echter niet altijd gerefereerd aan het MPG-project waardoor het niet bekend 
is dat het gezin voorrang dient te krijgen. Op dit vlak bestaat een zwakke 
schakel tussen het MPG-project en de Stichting Thuiszorg Enschede-
Haaksbergen. Alvorens het RIO-indicatiebesluit wordt opgesteld, dient er 
informatie te zijn dat het een multiprobleemgezin betreft.  

 
 Instanties weten van elkaar niet waar een ieder mee bezig is, er is 

onvoldoende afstemming onderling. Dit heeft ook te maken met privacy en 
cliëntbescherming. De cliënt moet toestemming geven voor navraag doen bij 
andere instanties. Het convenant dat het project met een aantal instanties 
heeft, omzeilt dit. Om de moeilijkste doelgroep te bereiken, zouden alle 
instanties bij de cliënt moeten informeren naar eventuele contacten van de 
cliënt met andere instanties om er zo achter te komen of er in het gezin 
sprake is van meervoudige problematiek. De politie doet dit ook.  

 
 De waarde van de convenanten blijkt niet heel groot te zijn. 

Capaciteitsproblemen, personeelswisselingen of reorganisaties binnen 
organisaties belemmeren het doel van het convenant. Het convenant biedt 
echter wel een goede stok achter de deur om de samenwerking met de 
organisaties op uitvoerend niveau sterk te houden. De kracht van de 
samenwerking laat zich dan ook op het uitvoerend niveau zien. 
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Knelpunten op financieel niveau 

 Veel hulpverleningsorganisaties hebben te maken met een moeilijke en 
onzekere financiële situatie. Hiermee is de hulpverlening aan 
multiprobleemgezinnen niet goed gewaarborgd. 

 
 Voor de Gemeente Enschede is het MPG-project relatief erg duur. 

Onderzocht moet worden of de mogelijkheid bestaat dat de lokale driehoek 
(politie, gemeente en justitie) in de toekomst zorg kan gaan dragen voor de 
financiering van het project.  

 

Algemene knelpunten 

 Het MPG-project werkt op basis van vrijwilligheid. Men geeft aan dat men 
soms dwangmiddelen mist wanneer het gaat om opname van gezinnen in 
het project als wel de bevordering van de afwikkeling van de begeleiding 
door het project en het verkorten van de looptijden.  

 
 Het MPG-project zou de status moeten krijgen dat ze kunnen beoordelen dat 

er in het vrijwillig kader niets met een gezin kan worden bereikt en dat er 
overgegaan kan worden op gedwongen hulpverlening.  

 
 Ondanks de goede samenwerking is er toch een aantal gezinnen dat het 

MPG-project moeilijk kan bereiken.  
 
 Niet alle gezinnen die mogelijk door het MPG-project begeleid zouden 

kunnen worden, worden aangemeld zodat er geen goed beeld bestaat van 
het aantal MPG-gezinnen. De keuze voor wel of niet aanmelden ligt bij de 
aanmelder. 

 
 Er zou een beter nazorgtraject moeten zijn, veel gezinnen vallen terug. 

Zelfredzaamheid zou hierbij meer gestimuleerd moeten worden. Gezinnen 
moeten na afsluiting van het project zelf weten waar te rade te gaan bij 
nieuwe problemen. Voor sommige gezinnen zijn frequenter 
afstemmingsoverleggen nodig. 

 
 De resultaten zijn moeilijk te meten, de verwachtingen moeten steeds 

bijgesteld worden omdat men niet kan bereiken bij een gezin wat in eerste 
instantie vaak beoogd wordt.  
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 De subdoelstellingen (zie pagina 5) waar het project zich op richt bij een 
gezin zijn lastig meetbaar. De termen zijn vrij abstract, daarmee niet 
eenduidig en overlappen elkaar. Er is ook niet geconcretiseerd in welke mate 
de doelstellingen behaald moeten worden om een gezin af te kunnen sluiten. 
Er moeten meer meetbare doelstellingen komen die elke casemanager op 
uniforme wijze kan “scoren” voor een gezin zodat de resultaten van het 
project inzichtelijker gemaakt kunnen worden in de toekomst.  

 
 Vanuit de casemanagers zou het wenselijk zijn dat er meer capaciteit is om 

beter te kunnen signaleren door onder andere overleggen bij te wonen van 
hulpverlenende instanties.  

 
 Het registratiesysteem IVIT is niet gebruiksvriendelijk. Het kost veel tijd om 

in te vullen omdat het systeem te traag werkt. Het project is nog op zoek 
naar een geschikte registratiewijze. Het dossierbeheer, de werkbegeleiding 
en het procesmanagement zijn allen verbeterpunten. 

 
 Het is onduidelijk of de casemanagementfunctie op uniforme wijze wordt 

uitgevoerd door de verschillende casemanagers.  
 
 Transgenerationele problematiek is vaak moeilijk te doorbreken en het is 

moeilijk de machtsstructuur te doorbreken in probleemwijken. 
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4 Effectevaluatie 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het MPG-project voor de doelgroep 
betekent. Met andere woorden wat zijn de resultaten van de aanpak van 
multiprobleemgezinnen in Enschede? 
 

4.1 Verwachtingen en ervaringen 

Om inzicht in te krijgen in wat het MPG-project oplevert, is het MPG-project 
vanuit de doelgroep belicht door interviews te houden met gezinnen die in het 
verleden door het project begeleid zijn geweest. Daarnaast zijn in de  
(groeps-)interviews met personen op uitvoeringsniveau en beleidsniveau van 
verschillende hulp- en dienstverlenende instanties en organisaties en de 
projectmedewerkers de verwachte en ervaren effecten van het MPG-project 
besproken. 
 

In de interviews kwam naar voren dat het MPG-project bij bepaalde 
problematiek effectiever lijkt te zijn dan bij andere. Problematiek die naar 
ervaring en verwachting moeilijk op te lossen is, heeft te maken met verslaving, 
criminaliteit en mishandeling. Ook de getraumatiseerde gezinnen als gevolg van 
de vuurwerkramp zijn moeilijk te helpen volgens de respondenten.  
Problematiek die volgens de respondenten beter op te lossen is, is problematiek 
die te maken heeft met structureren, heropvoeden en grenzen stellen. Het MPG-
project kan een gezin met deze aspecten helpen door in te springen in de 
huishouding, het leren ordenen van papieren, het leren nakomen van afspraken, 
het verwerken van het verleden en school en thuis op elkaar afstemmen. 
Het oplossen van de problemen gaat stapje voor stapje. Een kleine vooruitgang 
kan al een succes zijn, juist omdat de problematiek over generaties heen gaat. 
De transgenerationele aard van de problematiek zorgt er ook vaak voor dat 
gezinnen weer terug in hun oude patroon vallen nadat er eerder (enige) 
vooruitgang geboekt was. Ook doordat een deel van de problematiek in de 
gezinnen moeilijk te doorbreken is, vallen gezinnen eerder terug in hun oude 
patroon. 
 

4.2 Gezinsinterviews 
Om een beeld te krijgen van hoe de doelgroep het MPG-project ervaart, is met 
een vijftal gezinnen die in het verleden begeleid zijn geweest door het MPG-
project gesprekken gevoerd. De gezinnen zijn geselecteerd uit de afgesloten 
dossiers van het MPG-project. Bij de selectie is allereerst rekening gehouden 
met een evenredige verdeling van de gezinnen over de stadsdelen. Vervolgens is 
gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding in de problematiek van de 
gezinnen.  
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Tenslotte is geselecteerd op de afkomst van de gezinnen; er zijn vier gezinnen 
van Nederlandse afkomst en een gezin van allochtone afkomst geselecteerd. De 
casemanagers die de gezinnen hadden begeleid, hebben contact gezocht met de 
gezinnen en ze verzocht hun medewerking te verlenen aan het interview. 
Wanneer een gezin niet te bereiken was, is een ander gezin geselecteerd. Alle 
gezinnen die bereikt konden worden door de casemanager bleken bereid te zijn 
mee te werken. De casemanagers zijn meegegaan naar het interview om de 
interviewers te introduceren. Na de introductie zijn de casemanagers weggegaan 
zodat het gezin vrijuit kon spreken. De interviews duurden gemiddeld anderhalf 
uur. Gesproken is onder andere over het MPG-project in het algemeen, hoe ze 
bij het project terecht zijn gekomen, of ze het prettig vonden om in het project 
opgenomen te worden, wat er is gedaan door het project, wat ze goed vonden 
aan het project en ook wat ze slecht vonden en dus graag verbeterd zouden 
zien. Ook is er gesproken over de casemanager, wat ze van de werkwijze van de 
casemanager vonden, of ze het prettig vonden om met de casemanager te 
praten en of ze de casemanager vertrouwden. Tenslotte is gekeken of het 
project in de ogen van de gezinnen daadwerkelijk een verbetering van de 
situatie tot stand heeft gebracht. 
 
Uit de interviews kwam naar voren dat niet alle gezinnen aanvankelijk 
enthousiast waren om deel te nemen aan het project omdat ze de problemen 
eerst nog liever zelf wilden oplossen. Slechte ervaringen met andere 
hulpverlening maakt gezinnen wantrouwend tegenover alle vormen van 
hulpverlening: “Ze doen weinig moeite om de situatie te begrijpen”.  
Vanaf het moment dat ze geen andere oplossing voor de problemen meer 
zagen, stonden ze meer open voor hulp door het MPG-project. De casemanagers 
hebben over het algemeen snel het vertrouwen van het gezin gewonnen. 
Volgens de gezinnen komt dit voornamelijk omdat ze bij het gezin thuis komen. 
Opvallend is dat de gezinnen met name de gesprekken die de casemanagers 
met ze voerden zeer belangrijk en nuttig hebben gevonden. Daarnaast werd het 
door de gezinnen erg gewaardeerd dat de casemanager ze concreet hielp met 
het samen oplossen van de problemen. Een van de respondenten merkte op 
“Andere hulpverleningsinstanties geven goede ideeën, maar helpen dan niet 

verder, ze helpen niet bij het uitvoeren van die ideeën. Het MPG-project helpt 

echter wel verder.” Een respondent vertelde het vooral fijn te vinden aan het 
project dat de casemanager er voor het hele gezin is in tegenstelling tot andere 
hulpverlening. In een aantal gezinnen heeft de casemanager ook een 
bemiddelende rol vervuld tussen gezinsleden of partners. Omdat de 
casemanager een neutrale persoon was, is dit vaak als zeer effectief ervaren.  
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Respondenten merkten op: “De casemanager heeft voor een rustpunt in de 

situatie gezorgd” en “Dankzij het MPG-project kunnen we weer met elkaar 

praten en is de rust wedergekeerd”.  

Uit de interviews bleek dat de gezinnen het MPG-project beoordeelden aan de 
hand van hoe goed ze het met de casemanager kunnen vinden; als het gezin 
goed op kon schieten met de casemanager dan werd het project positief 
beoordeeld. Daarnaast blijkt er vaak sprake te zijn van een 
onderhandelingssituatie tussen de casemanager en het gezin. De hulp door de 
casemanager wordt voornamelijk positief ervaren wanneer deze betrekking 
heeft op zaken die het gezin geregeld wil zien. Wanneer de casemanager in een 
gezin gewaardeerd wordt, blijkt het gezin echter ook helemaal bereid mee te 
gaan met de casemanager in alles wat hij of zij voorstelt. Een verkeerde stap 
van de casemanager blijkt het vertrouwen meestal echter direct te verstoren. 
Een gezin weet het uit de hand lopen van een gebeurtenis voor een groot deel 
aan de casemanager: “We hadden het gevoel dat ze ons in de rug geschopt 

hadden”(over het MPG-project). 
De meeste gezinnen bleken van de casemanager te verwachten dat hij of zij alle 
problemen oplost, en het liefst ook nog zo snel mogelijk. Het bleek dat de 
gezinnen het idee hadden dat de casemanager snel zaken voor ze kon regelen. 
De gezinnen leken de coördinerende taak van de casemanager niet altijd goed te 
begrijpen. De gezinnen verwachtten van de casemanager dat hij of zij 
daadwerkelijk zelf meer de hulpverlenerstaak op zich zou nemen, terwijl de 
hoofdtaak van de casemanager is zorg te coördineren. 
Het feit dat de casemanager voor het gezin contacten legt met andere instanties 
is echter zeer positief ervaren omdat de gezinnen vaak zelf niet wisten waar ze 
terecht konden voor bepaalde vragen en problemen.  
De werkwijze van de casemanagers is de gezinnen in het algemeen goed 
bevallen. Een gezin gaf aan dat het goed was dat het project ze onder druk zette 
om dingen te veranderen, dat ze duidelijk gemaakt werd dat ze weinig keus 
hadden. Ook waren de gezinnen zich er in het algemeen van bewust dat niet 
alles voor ze gedaan zou worden maar dat van hen ook wat werd verwacht. 
Opgemerkt werd: “De casemanager heeft ingepeperd dat we zelf ook aan de 

slag moesten” en “Ze nemen de mensen serieus en als ze wat zeggen, doen ze 

het ook en als het niet kan, zeggen ze het ook wel”. 
Bij een aantal van de gezinnen zijn wisselingen tussen casemanagers 
voorgekomen. Een respondent gaf aan dat hij het prettiger vond om een 
mannelijke casemanager te hebben dan een vrouwelijke, omdat hij zich meer op 
zijn gemak voelde en opener kon zijn tegen een man. Bij de overige gezinnen 
waar casemanagers elkaar hebben vervangen, werd het slecht ervaren.  
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Vooral wanneer het om een tijdelijke vervanging ging, bijvoorbeeld vanwege 
zwangerschapsverlof, werd het als onprettig ervaren. Een respondent gaf als 
reden dat zij moeite had met het in vertrouwen nemen van de nieuwe 
casemanager omdat het toch slechts tijdelijk zou zijn. Ook blijken de gezinnen 
niet zomaar elke casemanager te accepteren. Het moet echt goed klikken tussen 
het gezin en de casemanager. Een gezin had hele goede ervaringen met de 
eerste casemanager en hele slechte ervaringen met haar vervanger. Zoals al 
eerder vermeld blijken goede en slechte ervaringen met de casemanager 
voornamelijk samen te hangen met het feit of er positieve of negatieve dingen 
gebeuren in het gezin en of de casemanager dit goed opvangt. Een gezin gaf 
aan dat de overall look van de casemanager heel erg goed was. Alle 
geïnterviewde gezinnen gaven aan dat ze begeleiding door het MPG-project heel 
prettig vonden en dat ze door het project heel erg geholpen zijn. Een gezin 
merkte op: “Vrienden hebben me voor gek verklaard dat ik met MPG in zee ben 

gegaan en zij zitten nu veel dieper in de shit”. Meerdere gezinnen merkten op 
dat ze het zonder het MPG-project waarschijnlijk niet gered hadden: “zonder het 

project had ik het niet gered, dan had ik veel meer trammelant gehad”, aldus 
een respondent. De gezinnen kijken over het algemeen zeer positief terug op 
het MPG-project. Een van de respondenten merkte op: “De casemanager was als 

een vriend. Hij heeft ons het idee en het vertrouwen gegeven dat we nog altijd 

aan kunnen kloppen”. Bijna alle gezinnen blijken het vertrouwen te hebben altijd 
op de casemanager terug te kunnen vallen. Wanneer zich nieuwe problemen 
zullen voordoen, zeggen de meeste gezinnen het echter wel eerst zelf te zullen 
proberen op te lossen. Meerdere gezinnen zeiden gezinnen te kennen die ook 
door het MPG-project begeleid werden (worden). Een van de respondenten 
merkte op dat ze in haar omgeving merkte dat er een taboesfeer om het MPG-
project hing in de sfeer van: “daar doe je toch niet aan mee, wij zijn geen 
multiprobleemgezin”. Volgens haar werkt de benaming van het project, project 
voor multiprobleemgezinnen, voor sommige gezinnen drempelverhogend, 
“gezinnen lijken zich ervoor te schamen”, aldus de respondent.  
 
Wat vooral blijkt uit de gesprekken is dat het project belangrijk is geweest voor 
de gezinnen en dat ze het gevoel hebben dat ze erdoor geholpen zijn. Met name 
de gesprekken die de casemanagers met de gezinnen voerden, werden heel erg 
gewaardeerd. Dankzij het MPG-project hebben de meeste gezinnen weer 
vertrouwen gekregen in de hulpverlening. Een punt waar de casemanagers op 
moeten letten, is dat ze duidelijk zijn richting de gezinnen. De casemanagers 
moeten duidelijk zijn over de tijd die alles gaat kosten en wat hun taak is, dat ze 
geen hulpverleners zijn maar de hulpverlening coördineren.  
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Een goede afstemming van een casemanager op een gezin is ook heel 
belangrijk. Wisselingen tussen de casemanagers bij een gezin moeten zoveel 
mogelijk voorkomen worden. Wanneer het echter noodzakelijk is, moet er een 
goede overdracht plaatsvinden.  
Voor de meeste gezinnen is het MPG-project een uitweg uit de problematiek 
geweest. Met name het intensieve, informele en persoonlijke contact is voor de 
gezinnen belangrijk geweest.  
 

4.3 Dossieranalyse 

Om een beeld te krijgen van het daadwerkelijke succes van het MPG-project is 
een effectanalyse uitgevoerd op afgesloten dossiers. Hierbij is onderzocht in 
hoeverre de problematiek van de gezinnen verminderd is gedurende de 
begeleiding door het project en in hoeverre de gestelde subdoelstellingen van 
het project zijn behaald. Daarnaast is nagegaan hoe het op latere momenten 
gaat met de gezinnen die door het MPG-project begeleid zijn geweest. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat het in termen van hulp- en dienstverlening 
moeilijk is te spreken van succesvol en niet-succesvol. Beter is het te spreken 
over gradaties van effectiviteit. Zo is het project in een bepaalde mate effectief 
of succesvol te noemen wanneer de ernst van of de veelheid aan problemen is 
verminderd.  
 

4.3.1 Steekproeftrekking 

Om inzicht te krijgen in de resultaten van het MPG-project zijn twintig gezinnen 
bestudeerd die door het MPG-project begeleid zijn geweest en waarbij de 
begeleiding is afgesloten. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van 
onderstaande criteria. 
 
Selectiecriteria 
1. Minimaal 1 jaar te volgen na afsluiting van begeleiding van het gezin 
2. Evenredige verdeling over de stadsdelen, dus vier per stadsdeel 
3. Zowel korte, als gemiddelde begeleidingen (van korter dan een jaar) en 

lange begeleidingen (langer dan een jaar) 

 
Het MPG-project heeft een lijst geleverd met 33 gezinnen waarbij de begeleiding 
door het MPG-project in 2001 of 2002 is afgesloten waarmee aan het eerste 
criterium voldaan werd. Uit deze lijst hebben de onderzoekers vervolgens op 
basis van het tweede en derde criterium 20 gezinnen geselecteerd. Van deze 
gezinnen heeft het MPG-project de bijbehorende dossiers geleverd.  
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4.3.2 Documentatie 

De geselecteerde dossiers behelzen een door de betreffende casemanager 
aangelegde papieren documentatie van het begeleidingtraject van het moment 
van aanmelding tot het moment dat het traject beëindigd 10 is. Het project is 
voortdurend in ontwikkeling ook met betrekking tot de standaardisering van 
documentatie en registratie. In de effectmeting zijn afgesloten dossiers uit 2001 
en 2002 als bronmateriaal gebruikt. De wijze van documenteren en registreren 
door de casemanagers was in die periode minder ontwikkeld dan nu het geval is. 
De verbetering in registratie in ogenschouw genomen, is de wijze van 
documentatie zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten in de 
succesbeoordeling. Anders gezegd, mag de beoordeling van het succes van het 
project niet afhangen van de wijze van documentatie.  
Met betrekking tot het bronmateriaal en het ontwikkelen van de juiste 
analysetechniek dienen enkele factoren in rekenschap te worden genomen. Een 
zorgvuldige en geschikte analyse richt zich op de vergelijkbaarheid van 
gegevens. Onderlinge inconsistenties in documentatie leggen hiertoe 
beperkingen op. De papieren documentatie dient voor een gedeelte als 
verantwoordingsmateriaal naar buiten maar vooral ook als naslagwerk voor de 
casemanager zelf. Elke casemanager interpreteerde, rapporteerde en 
documenteerde op een andere wijze, waardoor er grote verschillen 
waarneembaar zijn in de verzorgdheid, volledigheid, overzichtelijkheid en 
leesbaarheid van het bronmateriaal. Dit vergde een aantal aanpassingen in de 
totstandkoming van een geschikte en toereikende analysemethode. 
 
4.3.3 Basisanalyse  

Aan de hand van een analyseschema is de relevante informatie uit de dossiers 
geïnventariseerd en gestructureerd. Hierbij was de volledigheid van de 
informatie afhankelijk van in hoeverre het zorgvuldig en volledig 
gedocumenteerd was. Om toe te werken naar een zuivere effectmeting zijn in 
het analyseschema de leefgebieden opgenomen waarop problemen zich voor 
kunnen doen. Deze indeling is overgenomen uit het projectplan en uit het 
registratiesysteem IVIT en bestaat uit de leefgebieden zoals in het kader op de 
volgende pagina weergegeven. 

                                                 
10 Een beëindiging van het traject kan inhouden dat het traject op basis van wel of niet 
behaalde doelstellingen is afgesloten of voortijdig is afgebroken. 
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Leefgebieden 
 Wonen/woonomgeving/buurt 
 Financiële situatie 
 Opvoedingssituatie 
 Relaties binnen en buiten het gezin 
 School en werk 
 Vrijetijdsbesteding 
 Instanties en organisaties 
 Huishouding en hygiëne 
 Gezondheid en uiterlijk 
 Psychisch functioneren  

 
In bijlage 3 is het analyseschema weergegeven. Deze eerste analyse zal als 
basis dienen voor de verdere effectanalyse. De resultaten van de analyse op het 
eerste niveau (basisanalyse) worden in de volgende subparagraaf beschreven. 
 

4.3.3.1 Resultaten basisanalyse  

Driekwart van de onderzochte gezinnen betreft bij de start van de begeleiding 
door het MPG-project tweeoudergezinnen. In ruim een derde van deze gezinnen 
is gedurende de begeleiding door het MPG-project de relatie tussen de ouders 
stukgelopen. Het overige kwart van de onderzochte gezinnen betreft één-
oudergezinnen bij de start van de begeleiding door het MPG-project. Bij het 
merendeel van deze gezinnen is deze situatie onveranderd gebleven bij het 
einde van de begeleiding door het MPG-project. Slecht één gezin is bij het einde 
van het project een tweeoudergezin ‘geworden’.  
Bij de start van de begeleiding door het MPG-project zijn de ouders van 
driekwart van de gezinnen 25 jaar of ouder. In een kwart van de gevallen waren 
de ouders jonger dan 25 jaar. Het leeuwendeel van de gezinnen had twee of drie 
kinderen. Een kwart van de gezinnen had vier kinderen of meer en slechts drie 
gezinnen hadden bij de start van de begeleiding door het project één kind. In 
drie gezinnen is gedurende de begeleiding door het project gezinsuitbreiding 
geweest. In ruim een kwart van de gevallen zijn de kinderen van verschillende 
vaders. In bijna de helft van de gevallen hebben de moeders van de gezinnen 
meerdere relaties of meerdere huwelijken gehad. De ouders van ruim de helft 
van de gezinnen zijn van Nederlandse afkomst. Een kwart is van niet-
Nederlandse afkomst en het resterende deel is van gemengde afkomst.  
 

Bijna alle bestudeerde gezinnen hebben problemen met betrekking tot de 
opvoeding van de kinderen (19 gezinnen), bij het merendeel van deze gezinnen 
(14) is dit het hoofdprobleem. Na opvoeding hebben de meeste gezinnen 
problemen op het gebied van relaties en psychisch functioneren (beide 17 
gezinnen).  
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Bij ongeveer de helft van de gezinnen (8) waar psychische problemen spelen, is 
dit een van de hoofdproblemen van het gezin. Relatieproblemen zijn in veel 
mindere mate een hoofdprobleem (3 gezinnen). Ruim driekwart (16) van de 
onderzochte gezinnen heeft financiële problemen waarbij dit voor bijna de helft 
(7) van deze gezinnen een hoofdprobleem betreft. Bij de meeste (12) van de 
onderzochte twintig gezinnen speelt een combinatie van financiële problematiek, 
opvoedingsproblematiek, relatieproblematiek en psychische problematiek. 
Daarnaast hebben veel van de bestudeerde gezinnen problemen op het gebied 
van wonen (14), bij geen enkel gezin betreft dit echter de hoofdproblematiek. 
Veel gezinnen (13) hebben een probleem met instanties maar ook op dit gebied 
betreft het bij geen enkel gezin een hoofdprobleem. Iets meer dan de helft van 
de onderzochte gezinnen (11) heeft problemen met betrekking tot scholing en/of 
werk. Ook hier is het bij geen enkel gezin een hoofdprobleem. Minder 
voorkomende problemen bij de gezinnen hebben betrekking op gezondheid (7) 
en huishouding (5). Bij twee gezinnen is de huishouding een hoofdprobleem. 
Ook problemen op het gebied van vrije tijd komen weinig voor (2 gezinnen) 
Er is een redelijke spreiding over het aantal leefgebieden waar de gezinnen 
problemen op hebben. De meerderheid van de gezinnen (10 gezinnen) heeft 
problemen op 7 of 8 leefgebieden, bijna een derde (6 gezinnen) van de gezinnen 
heeft problemen op 5 of 6 leefgebieden en een vijfde (4 gezinnen) heeft 
problemen op 3 of 4 leefgebieden. In onderstaande figuur wordt de problematiek 
van de gezinnen weergegeven. 
 

Figuur 1: Problemen naar leefgebied 
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Bijna alle onderzochte gezinnen (17) hebben in de periode dat zij begeleid zijn 
geweest door het MPG-project ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Dit 
betreft ondermeer het uit elkaar gaan van de ouders (6), de geboorte van een 
kind (2), een verhuizing (3), het verblijven in de gevangenis van een van de 
ouders (3), een (dreiging tot) uithuisplaatsing van een van de kinderen (2) en 
het overlijden van een familielid (2).  
 

Voor zover uit de dossiers naar voren is gekomen, was ruim een kwart van de 
gezinnen gemotiveerd om deel te nemen aan het project. Ruim een kwart was 
echter niet gemotiveerd. Van de overige gezinnen is de motivatie onbekend.  
 
Bijna alle gezinnen (17) zijn tijdens het project doorverwezen naar een of meer 
instanties. Twee gezinnen zijn niet doorverwezen tijdens het project en van één 
gezin is het onduidelijk of ze zijn doorverwezen tijdens het project. De 
verwijzingen zijn zeer divers, er is in totaal over de twintig gezinnen naar 21 
verschillende instanties doorverwezen. De meeste gezinnen (6) zijn naar twee 
instanties doorverwezen tijdens het project, vijf gezinnen zijn tijdens het project 
doorverwezen naar drie instanties, vier gezinnen zijn doorverwezen naar één 
instantie, en drie gezinnen zijn doorverwezen naar vier of meer instanties. 
Instanties waar het meest naar verwezen werd, zijn de Stichting Thuiszorg 
Enschede-Haaksbergen (Gespecialiseerde Verzorging) (17%), de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling (15%), Mediant (14%), en de Raad voor de 
Kinderbescherming (7%).  
 
Bij de beëindiging van de hulpverlening door het MPG-project zijn acht gezinnen 
doorverwezen naar hulpverleningsinstanties, waarvan de meeste naar één 
instantie (6), en de overige naar twee of drie instanties. Ruim de helft (11) van 
de gezinnen is niet doorverwezen en van één gezin is het onbekend of het is 
doorverwezen. Van de gezinnen die doorverwezen werden bij beëindiging van 
het project is de helft (4) doorverwezen naar het Algemeen Maatschappelijk 
Werk in Enschede, twee zijn doorverwezen naar de Raad voor de 
Kinderbescherming en er is één gezin doorverwezen naar de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling. Tenslotte is één gezin doorverwezen naar het 
Algemeen Maatschappelijk Werk buiten Enschede in verband met verhuizing. 
 
Uit de dossiers kwam bij drie gezinnen naar voren dat de reden van afsluiting 
was dat de doelen geheel of gedeeltelijk behaald waren, waarvan bij twee 
gezinnen de doelen geheel behaald werden.  
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Als naar de andere redenen van afsluiting gekeken wordt, valt op dat bijna een 
derde van de hulpverleningscontacten (6 gezinnen) is afgesloten omdat het 
gezin niet meer verder wilde, een vijfde (4 gezinnen) van de contacten worden 
afgesloten omdat het gezin naar buiten Enschede verhuisde, twee gezinnen 
waren niet meer gemotiveerd om acties uit te voeren en bij drie gezinnen is het 
niet duidelijk waarom de hulpverlening is afgesloten. Bij twee gezinnen was de 
reden van afsluiten dat ze geen duidelijke hulpvraag meer hadden waarbij het 
onbekend is of dit betekent dat de doelen behaald zijn of dat het gezin zelf vond 
dat er geen problemen meer waren. 
 

De meeste gezinnen (13) hebben nazorg gehad van een andere instantie of 
organisatie. Ze zijn aan het einde van het project doorverwezen of ze waren al 
in behandeling bij een andere instantie die de nazorg heeft gedaan. Één gezin  
heeft nazorg gehad van het MPG-project zelf. Een ander gezin heeft nazorg 
gehad van het MPG-project en van een andere instantie. Drie gezinnen hebben 
geen nazorg gehad en van twee gezinnen is het onbekend of ze nazorg hebben 
gehad 11. Meer dan de helft van de gezinnen (8) die nazorg hebben gekregen 
van een andere instantie heeft van één instantie nazorg gekregen, vier gezinnen 
hebben van twee instanties nazorg gekregen en één gezin van drie instanties. 
Instanties die de meeste nazorg verzorgden, zijn het Algemeen Maatschappelijk 
Werk (21%), de Raad voor de Kinderbescherming (21%) en de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling (11%). 
 
4.3.4 Methoden effectanalyse 

Ondanks de verschillen in documentatie is de handelswijze van casemanagers 
wel uniform. Deze wordt namelijk voorgeschreven in een aantal criteria en 
doelstellingen waaraan voldaan moet worden. Het MPG-project hanteert bij elk 
gezin dezelfde richtlijnen als het gaat om de aanmelding van gezinnen voor het 
project. Er moet aan de doelgroepcriteria voldaan zijn, mag een gezin 
deelnemen aan het project. Gedurende de begeleiding van gezinnen wordt er 
door de casemanagers met het gezin gewerkt aan door het project vastgestelde 
(sub)doelstellingen (zie pagina 6). Omdat deze (sub)doelstellingen niet concreet 
terugkwamen in de documentatie is er gekeken naar een meer zuivere maat die 
beter in de dossiers terug te vinden was. Binnen het project worden de 
doelstellingen vertaald naar werkdoelen.  

                                                 
11 Hierbij dient opgemerkt te worden dat op basis van de dossiers niet beoordeeld kan 
worden of en in hoeverre de nazorg is doorgezet. 
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Deze werkdoelen waren echter te verschillend in abstractieniveau om bruikbaar 
te zijn als zuivere maat voor de analyse. Een werkdoel kon bijvoorbeeld zijn 
‘ordners aanschaffen ter verbetering van de administratie’ of ‘verbetering van de 
administratie’. Beide kunnen dezelfde doelstelling dienen bijvoorbeeld ‘het 
vergroten van de zelfredzaamheid’. Het ene werkdoel is echter sneller behaald 
dan het andere wat zou betekenen dat overkoepelende doelstellingen eerder 
bereikt worden naarmate werkdoelen, in dienst van deze doelstellingen, 
concreter en dus makkelijker te behalen zijn. Bovendien ontbraken in een aantal 
dossiers de werkdoelen, waardoor gezocht moest worden naar een meer zuivere 
meetmethode. 
 
Uiteindelijk is er gekozen voor een tweedeling in methodiek. Er is gekeken naar 
de (hoofd)problemen op de verschillende leefgebieden en in welke mate hierop 
vooruitgang is geboekt bij het einde van de begeleiding door het MPG-project in 
vergelijking met de situatie aan het begin van de begeleiding. Daarnaast is 
gekeken naar de subdoelstellingen van het project en of deze aan de hand van 
genoemde voorbeelden in de voortgangsrapportages van het project behaald 
zijn. De eerdere dossieranalyse (zie paragraaf 4.3.3) heeft als basis gediend 
voor de effectanalyse. 
 

4.3.5 Leefgebiedenanalyse 

Om te bepalen of er vooruitgang (progressie) op de probleemgebieden is 
geboekt, is gekeken naar de situatie per leefgebied op het moment van de start 
van de begeleiding door het MPG-project en naar de situatie op het moment van 
afsluiting van de begeleiding. De beoordeling van de situatie op deze twee 
momenten gebeurde onafhankelijk van elkaar. Dat houdt in dat er voor beide 
momenten (begin en eind) eerst alle leefgebieden werden nagelopen en 
gescoord. Hiermee wordt voorkomen dat de beoordeling op de situatie bij 
afsluiting, afhangt van de situatie bij de start van de begeleiding. Een leefgebied 
kon positief (+), negatief (-) of neutraal (0) gescoord worden. Een vraagteken 
(?) op een leefgebied betekende dat er niets over gedocumenteerd was. Na de 
beoordeling van de situatie bij de start van de begeleiding werd met een 
sterretje (*) aangeduid welke de hoofdprobleemgebieden waren. Daarna werd 
de situatie bij het einde van de begeleiding beoordeeld. Dit gebeurde op 
dezelfde wijze als de beoordeling van de situatie voor het project.  
Vervolgens werd er op basis van de twee beoordelingen per leefgebied een 
eindoordeel gegeven over of de situatie van het gezin vooruit is gegaan 
(progressie), achteruit is gegaan (regressie) of gelijk is gebleven (stabilisatie).  
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Er is sprake van progressie bij een gezin wanneer het van een negatief (-) naar 
een positief (+) oordeel ging, maar ook wanneer het van een neutraal (0) naar 
een positief (+) oordeel ging of van een negatief (-) oordeel naar een neutraal 
(0) oordeel. In de laatste twee gevallen werd de progressie als minder groot 
beoordeeld dan in het eerste geval. Ook hing de mate van succes af van de 
zwaarte van de problematiek. Wanneer er vooruitgang geboekt was op één van 
de hoofdprobleemgebieden woog dit ook zwaarder mee in de eindbeoordeling.  
Leefgebieden die op één of twee van de situaties (bij het begin en bij het einde 
van de begeleiding) met een vraagteken (onbekend) beoordeeld zijn, zijn ook in 
de uiteindelijke beoordeling met een vraagteken gescoord. Naast de gecodeerde 
score werd per gezin in een paar regels omschreven of er vooruitgang geboekt 
was. Deze omschrijving betreft een overall beoordeling gebaseerd op de 
gecodeerde scores van een gezin.  
 
Het project is beoordeeld op haar succes bij de onderzochte gezinnen. Zoals 
hierboven beschreven, is aan de hand van de informatie uit de dossiers 
onderzocht of de problemen die er bij de start van de begeleiding waren, 
verminderd (progressie), gestabiliseerd (stabilisatie) of verergerd waren 
(regressie). Voor elk leefgebied is dit apart bekeken.  
 
Voor de analyse van de dossiers en de beoordeling van het succes van het 
project op leefgebiedenniveau bij de gezinnen is een beoordelingsmaat 
gehanteerd zoals hieronder weergegeven: 
 

Beoordelingsmaat leefgebiedenanalyse 

 

Succesvol afgesloten: Wanneer de problematiek op de meeste leefgebieden en 

met name de hoofdproblemen waren verminderd gedurende het project en er 

dus sprake was van progressie, werd het project als succesvol beoordeeld.  

 

Gedeeltelijk succesvol afgesloten: Wanneer de problematiek op een aantal 

leefgebieden verminderd is, met name de hoofdproblemen, en er dus sprake is 

van progressie, maar op een aantal leefgebieden niet verminderd is en er dus 

sprake is van stabilisatie of regressie, is het project als gedeeltelijk succesvol 

beoordeeld.  

 

Niet-succesvol afgesloten: Wanneer de problematiek op geen enkel leefgebied 

verminderd is en er dus geen sprake is van progressie, maar van stabilisatie of 

regressie, is het project als niet-succesvol beoordeeld.   
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De leefgebiedenanalyse werd uitgevoerd door twee onderzoekers die de situaties 
onafhankelijk van elkaar beoordeelden. Tevens waren alle gezinnen gecodeerd 
met een letter zodat men blind was voor welk gezin men beoordeelde. Dit ten 
behoeve van de betrouwbaarheid van de resultaten.  
 
4.3.5.1 Resultaten leefgebiedenanalyse 

Bij vijf gezinnen is het niet mogelijk geweest de mate van succes van het project 
te beoordelen. De documentatie over deze gezinnen was onvoldoende om de 
resultaten te kunnen beoordelen. Deze gezinnen zijn daarom niet meegenomen 
in de verdere analyse. De leefgebiedenanalyse richt zich op de overige vijftien 
gezinnen. Op basis van de beoordelingsmaat (zie vorige paragraaf) is de 
begeleiding door het MPG-project bij bijna de helft (zeven) van de bestudeerde 
gezinnen als succesvol afgesloten beoordeeld. Bij deze gezinnen zijn de 
problemen op meerdere leefgebieden, waaronder de hoofdprobleemgebieden, 
verminderd. Er was duidelijk sprake van progressie bij deze gezinnen.  
Voor een derde (vijf) van de bestudeerde gezinnen is het project gedeeltelijk 
succesvol afgesloten. Bij deze gezinnen is er progressie op een aantal 
leefgebieden geconstateerd maar is er ook een aantal problemen niet 
verminderd. Bij het resterende kleine deel van de gezinnen (drie) kan het 
project als niet-succesvol afgesloten beoordeeld worden. Bij deze gezinnen zijn 
de problemen op geen enkel gebied verminderd en bij één gezin zijn de 
problemen zelfs verergerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de begeleiding 
door het MPG-project bij tachtig procent van de gezinnen in mindere of 
meerdere mate tot vermindering van de problematiek heeft geleid.  
In figuur 2 worden de succesbeoordelingen op basis van de leefgebiedenanalyse 
weergegeven. 
 
 

Figuur 2: 
Mate van succes van het MPG-project bij afsluiting
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Er is vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar wat de mate van succes 
van het MPG-project bij de bestudeerde gezinnen zou kunnen verklaren. Hiertoe 
is ondermeer gekeken naar de probleemgebieden, gezinskenmerken en 
kenmerken van de begeleiding door de casemanager.  
 
Als eerste de kenmerken van de begeleiding. Het is de bedoeling dat de 
casemanager samen met het gezin aan het begin van het project werkdoelen 
opstelt, waar aan gewerkt gaat worden gedurende het project. Er is een gezin 
dat geen werkdoelen heeft opgesteld en dit gezin viel in de gedeeltelijk 
succesvol afgesloten groep. Deze factor is waarschijnlijk niet van invloed op het 
wel of niet-succesvol afsluiten van het project.  
 
Als tweede is er de duur van het project. Het zou zo kunnen zijn dat gezinnen 
die langer in het project blijven bij afsluiting minder problemen hebben, omdat 
ze langer begeleid werden. Ook zou het zo kunnen zijn dat gezinnen die langer 
in het project blijven meer, en ernstigere problemen, hebben waardoor ze bij 
afsluiting wellicht nog steeds ernstige problemen hebben, omdat die moeilijker 
op te lossen zijn. In de groepen gedeeltelijk succesvol en niet-succesvol 
afgesloten zijn de gemiddelde begeleidingen even lang, in beide groepen 23,2 
maanden. De gemiddelde begeleidingsduur van de gezinnen uit de succesvol 
afgesloten groep is een half jaar korter dan de andere groepen, namelijk 17 
maanden. Het is moeilijk te zeggen in hoeverre dit een verklarende factor is 
voor het succes van de begeleiding. Mogelijk is het wel zo dat gezinnen die beter 
of gemakkelijker te begeleiden zijn, efficiënter en daarmee effectiever te 
begeleiden zijn en een kortere begeleidingsduur behoeven.  
 
Er is als derde gekeken naar het aantal probleemgebieden. Het zou namelijk zo 
kunnen zijn dat gezinnen die meer problemen hebben ook moeilijker te 
behandelen zijn. Het blijkt dat de drie groepen licht verschillen voor wat betreft 
het gemiddeld aantal problemen. De gezinnen uit de niet-succesvol afgesloten 
groep hebben op gemiddeld 6,6 leefgebieden problemen, de gezinnen uit de 
gedeeltelijk succesvol afgesloten groep hebben op gemiddeld 6,2 leefgebieden 
problemen en de gezinnen uit de succesvol afgesloten groep hebben op 
gemiddeld 5,8 leefgebieden problemen. Hierin is de trend waar te nemen dat op 
hoe minder leefgebieden de gezinnen problemen hebben, des te succesvoller de 
begeleiding is. Ook hier is het echter moeilijk te beoordelen in hoeverre dit een 
verklarende factor is.  
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Ten vierde is gekeken naar het aantal verwijzingen naar andere instanties door 
het MPG-project. Hier is weinig verschil te zien tussen de drie groepen. De 
succesvol afgesloten groep heeft gemiddeld 2,2 verwijzingen gehad, de 
gedeeltelijk succesvol afgesloten groep heeft gemiddeld 1,8 verwijzingen 
gekregen en de niet-succesvol afgesloten groep heeft gemiddeld 2,6 
verwijzingen gekregen. Opvallend is wel dat de gezinnen uit de niet-succesvol 
afgesloten groep gemiddeld de meeste verwijzingen hadden. De drie groepen 
liggen wat betreft aantal verwijzingen te dichtbij elkaar om er een uitspraak 
over te doen. 
 
Er is ten vijfde ook gekeken naar het aantal hulpverlenende acties van de 
casemanager zelf richting de gezinnen. Ook daar blijkt echter weinig verschil om 
er conclusies aan te verbinden. De succesvol afgesloten groep heeft gemiddeld 
0,7 gerichte acties van de casemanager gehad. De gedeeltelijk succesvol 
afgesloten groep heeft gemiddeld 2 gerichte acties van de casemanager gehad. 
De niet-succesvol afgesloten groep heeft gemiddeld 1 gerichte actie van de 
casemanager gehad. 
 
Een zesde factor waarnaar gekeken is, is de aard van de motivatie van de 
gezinnen om deel te nemen aan het project (positief, negatief of onbekend). 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit vaak moeilijk uit de dossiers te halen 
was, omdat er weinig over werd gezegd. In de succesvol afgesloten groep zijn 
twee gezinnen met een positieve motivatie, twee gezinnen met een negatieve 
motivatie en drie gezinnen waarvan de motivatie onbekend is. In de gedeeltelijk 
succesvol afgesloten groep hebben twee gezinnen een positieve motivatie, twee 
gezinnen een negatieve motivatie en van een gezin is het onbekend. In de niet-
succesvol afgesloten groep heeft een gezin een negatieve motivatie en van twee 
gezinnen is de motivatie onbekend. De motivatie zou een belangrijke factor 
kunnen zijn voor de mate van succes omdat het belangrijk is dat het gezin zelf 
wil en ook meewerkt. Het zou goed zijn als het project dit in de toekomst beter 
zou documenteren.  
 
Opvallend was dat bij bijna alle gezinnen een ingrijpende gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden gedurende de begeleiding door het MPG-project. Interessant 
was om te kijken of de aard van deze gebeurtenissen invloed heeft gehad op het 
succes van het project. Slechts twee gezinnen hebben geen ingrijpende 
gebeurtenis meegemaakt gedurende het project, een gezin in de succesvol 
afgesloten groep en een in de gedeeltelijk succesvol afgesloten groep. Er zit enig 
verschil in de ingrijpende gebeurtenissen per groep.  
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In de succesvol afgesloten groep zit een gezin dat genoodzaakt is geweest te 
verhuizen vanwege ruzie in de buurt, een gezin waarvan de ouders zijn 
gescheiden, een gezin waarvan de moeder in de gevangenis heeft gezeten, een 
gezin dat een geboorte en een scheiding heeft meegemaakt, een gezin waar ook 
een kind in is geboren en waar een uithuisplaatsing dreigde en een gezin waar 
vader moeder heeft verkracht en dat verhuisd is. In de gedeeltelijk succesvol 
afgesloten groep zit een gezin dat de vuurwerkramp heeft meegemaakt, een 
gezin dat verhuisd is, een gezin waarin moeder een zelfmoordpoging ondernam 
en een gezin waar dochter uit huis is geplaatst en vader is verhuisd. In de niet-
succesvol afgesloten groep is er een gezin waar de broer van moeder is 
overleden en de ouders zijn gescheiden, in een gezin is moeder overleden en in 
een gezin is moeder in de gevangenis beland. De niet-succesvol afgesloten 
groep is de enige groep waarin sterfgevallen zijn geweest. De scheidingen 
hebben voornamelijk in de succesvol afgesloten groep plaatsgevonden. De 
geboortes hebben alleen in de succesvol afgesloten groep plaatsgevonden. 
Verder is er niet heel veel verschillen tussen de drie groepen. Vanwege de 
verschillende typen gebeurtenissen is het moeilijk iets over het effect ervan op 
het succes van het MPG-project te zeggen. Kenmerkend voor de 
multiprobleemgezinnen is dat de zelfredzaamheid niet of nauwelijks aanwezig is 
en de leefsituatie vaak instabiel is. Ingrijpende gebeurtenissen zoals hierboven 
genoemd kunnen daarom een enorme impact hebben op de gezinnen en hun 
situatie.  
 
Tenslotte is nog onderzocht of de etnische afkomst van de gezinnen invloed 
heeft op de mate van succes van het project. Tot de gezinnen uit de niet-
succesvol afgesloten groep behoort één allochtoon gezin en twee Nederlandse, 
tot de gedeeltelijk succesvol afgesloten groep behoren drie allochtone gezinnen 
en twee Nederlandse en tot de succesvol afgesloten groep behoort één 
allochtoon gezin en zes Nederlandse.  
 
Gezien het gegeven dat het slechts een paar allochtone gezinnen betreft en deze 
verspreid zijn over de groepen lijkt etnische afkomst van het gezin geen 
verklarende factor voor de mate van succes van het project bij het gezin.  
In bijlage 4 is in het kort per gezin de onderbouwing voor de succesbeoordeling 
weergegeven op basis van de scores. 
 
Omdat het een kwalitatieve analyse betreft over twintig gezinnen is het niet 
mogelijk harde uitspraken te doen over de factoren die bijdragen aan de mate 
van het succes van het MPG-project bij de gezinnen.  
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4.3.6 Subdoelstellingenanalyse 

Het MPG-project hanteert onderstaande subdoelstellingen. 
 
Subdoelstellingen 
 Vergroten van de zelfredzaamheid van de gezinnen 
 Herstel van het sociaal netwerk  
 Bieden van toekomstperspectief 
 Preventie van escalatie van de problematiek 
 Doorbreken van de vicieuze cirkel  
 Voorkomen en verminderen van overlast door de gezinnen. 

 
In de dossiers zijn deze doelstellingen niet concreet terug te vinden en daarmee 
moeilijk meetbaar. Daarbij zijn de doelstellingen geen duidelijk afgebakende 
begrippen en hangen vaak samen. Om toch te kunnen beoordelen of de 
doelstellingen al dan niet behaald zijn geweest, is per gezin in de dossiers 
gezocht naar informatie (behaalde werkdoelen, ondernomen acties en 
ingeschakelde instanties) die te scharen is onder een of meerdere van de 
doelstellingen. Omdat de doelstellingen niet concreet omschreven zijn, is de 
beoordeling ervan erg interpretatiegevoelig. Daarbij kan de onvolledigheid van 
dossiers ervoor zorgen dat niet alle doelstellingen terug te vinden zijn. Ook hier 
werden de gegevens door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar gescoord. 
Hiermee worden eventuele verschillen in referentiekader en wijze van 
interpreteren tussen de beoordelaars zo goed mogelijk ondervangen.  
Uiteindelijk leverde dit per gezin per doelstelling een score op. Een doelstelling 
kon zijn behaald (+), niet zijn behaald (-) niet van toepassing zijn op een gezin 
(0) of er werd geen informatie over gevonden (?).  
 
4.3.6.1 Resultaten subdoelstellingenanalyse 

Omdat, zoals al eerder vermeld, de beoordeling van het bereik van de 
subdoelstellingen erg interpretatiegevoelig is en het in veel gevallen niet terug 
te vinden is in de documentatie en daarmee onbekend is, wordt er geen overall 
beoordeling gegeven op het niveau van wel of niet-succesvol, zoals bij de 
leefgebiedenanalyse is gedaan. Ook het gegeven dat het moeilijk te beoordelen 
is of bepaalde subdoelstellingen zwaarder wegen dan andere maakt het lastig er 
een waardeoordeel aan te geven. In deze paragraaf zal beschreven worden in 
hoeverre de verschillende subdoelstellingen in het algemeen zijn behaald op 
basis van de analyse. In bijlage 5 wordt in het kort per gezin een beoordeling 
gegeven op de subdoelstellingen op basis van de scores. 
 



Een integrale aanpak van multiprobleemgezinnen in Enschede: terugkijken en vooruitzien  
 

 

58 

Uit de scores bleek dat de subdoelstelling “preventie van escalatie problemen” 
bij de helft (10) van de gezinnen is behaald. Het “vergroten van het 
toekomstperspectief” is bij bijna de helft van de gezinnen (9) gerealiseerd. Bij  
een derde (7) van de gezinnen is het gelukt om de “zelfredzaamheid te 
vergroten” en eveneens bij een derde (7) is de “vicieuze cirkel” doorbroken. In 
een vijfde van de gevallen (4 gezinnen) is het sociale netwerk hersteld en van 
slechts één gezin is op basis van de documentatie vastgesteld kunnen worden 
dat de “overlast voorkomen of verminderd is”.  
De doelstellingen “vergroten van de zelfredzaamheid” en “doorbreken van de 
vicieuze cirkel” zijn beide bij ruim een derde van de gezinnen (8) niet gelukt. 
“Preventie van escalatie problemen” is bij ruim een ruim een kwart (6) van de 
gezinnen niet gelukt en bij respectievelijk een vijfde (4) en een zesde (3) van de 
gezinnen is het niet gelukt “het toekomstperspectief te vergroten” en “het 
sociaal netwerk te herstellen”.  
 
Wanneer we de resultaten van de analyse van de subdoelstellingen op 
gezinsniveau vergelijken met de resultaten van de leefgebiedenanalyse 
(paragraaf 4.3.5.1) blijkt bij de gezinnen waarbij het MPG-project als 
gedeeltelijk succesvol of als succesvol afgesloten beoordeeld is, tenminste één 
subdoelstelling behaald te zijn geweest. 
 

4.3.7 Effectanalyse langere termijn 

Om inzicht te krijgen in hoeverre de in de gezinnen behaalde successen van het 
MPG-project beklijven, is onderzocht hoe het op latere momenten met de 
gezinnen die begeleid zijn geweest door het MPG-project gaat. De geselecteerde 
gezinnen zijn hiertoe tot anderhalf jaar na afsluiting van de begeleiding door het 
MPG-project gevolgd.  
 
Bij verschillende hulpverleningsinstanties en de politie 12 is informatie 
opgevraagd over de gezinnen (individuele gezinsleden) betreffende 
politiecontacten en hulpverleningscontacten gedurende de periode van afsluiting 
van de begeleiding door het MPG-project tot anderhalf jaar daarna.  
Deze informatie laat zien of en in hoeverre gezinnen (gezinsleden) nog steeds of 
opnieuw gebruik hebben gemaakt van hulpverlening en in contact zijn geweest 
met de politie.  

                                                 
12 Het betreft de volgende instanties: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H), Stichting 
Thuiszorg Enschede-Haaksbergen, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Mediant, de Raad voor de 
Kinderbescherming, Het Web, Tactus Instelling voor Verslavingszorg en de Regiopolitie 
Twente. 
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Gedurende of bij de beëindiging van het MPG-project is er bij veel gezinnen 
bepaalde hulpverlening ingezet, wat terug te zien is in de registraties van de 
hulpverleningsinstanties. Wanneer gezinnen op latere momenten opnieuw in 
contact zijn gekomen met de hulpverlening wordt er gesproken van terugval. 
Wanneer een gezin (of een gezinslid) opnieuw in contact is geweest met de 
hulpverlening wijst dit er uiteraard op dat er (nog steeds of opnieuw) bepaalde 
problematiek speelt. Anderzijds wijst dit er echter ook op dat het gezin (of het 
gezinslid) de weg naar de hulpverlening heeft gevonden, wat als positief kan 
worden opgevat. Het MPG-project streeft in haar aanpak namelijk naar een 
vergroting van de zelfredzaamheid van gezinnen waaronder het zelf leren 
opzoeken van hulpverlening wanneer dit nodig is.  
 
Uit voorgaande leefgebiedenanalyse is naar voren gekomen dat het MPG-project 
bij een aantal gezinnen succesvol is afgesloten, bij een aantal gezinnen 
gedeeltelijk succesvol is afgesloten en bij een aantal gezinnen niet-succesvol is 
afgesloten. Bij de succesvol afgesloten gezinnen is de problematiek op meerdere 
leefgebieden, waaronder de hoofdproblematiek gedurende de begeleiding door 
het MPG-project verminderd. Bij de gedeeltelijk succesvol afgesloten gezinnen 
en de niet-succesvol afgesloten gezinnen is de problematiek respectievelijk deels 
of helemaal niet verminderd. De effectanalyse op langere termijn van het MPG-
project op de gezinnen baseert zich op deze resultaten.  
 
Om te bepalen in hoeverre de resultaten van het MPG-project beklijven, is de 
groep succesvol afgesloten gezinnen vergeleken met de groep gedeeltelijk 
succesvol afgesloten en niet-succesvol afgesloten gezinnen 13.  
De analyse richt zich zowel op de effecten van de begeleiding door het MPG-
project op korte termijn als op de effecten op middellangetermijn 14.  
De kortetermijneffecten van de begeleiding door het MPG-project betreffen de 
effecten in het eerste half jaar nadat de begeleiding is afgesloten. De 
middellangetermijneffecten betreffen de periode van een half jaar tot anderhalf 
jaar na afsluiting van de begeleiding.  

                                                 
13 De groep succesvol afgesloten gezinnen omvat 7 gezinnen en de groep gedeeltelijk of 
niet-succesvol afgesloten gezinnen omvat in totaal 8 gezinnen. Bij de eerste groep bleek 1 
gezin niet meer in Enschede woonachtig zodat er over dit gezin geen informatie is 
verkregen, de eerste groep omvat daarom 6 gezinnen.  
14 De gezinnen zijn gevolgd tot oktober 2003. Een analyse van de effecten op lange 
termijn zou een periode van meer dan twee jaar na afsluiting van de begeleiding betreffen 
wat op dit moment praktisch niet mogelijk was. Het zou echter wel interessant zijn om de 
gezinnen verder in de toekomst te volgen.  
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Voor de effectanalyse is een onderscheid gemaakt tussen de politiecontacten 
van gezinnen en de hulpverleningscontacten. De resultaten van de effectanalyse 
worden hierna beschreven. 
 

4.3.7.1 Politiecontacten 

De groep succesvol afgesloten gezinnen heeft zowel op korte als op 
middellangetermijn aanzienlijk minder politiecontacten gehad dan de groep 
gedeeltelijk succesvol en niet-succesvol afgesloten gezinnen. Op korte termijn 
heeft de groep succesvol afgesloten gezinnen gemiddeld 1,2 politiecontacten 
gehad tegenover gemiddeld 6,5 politiecontacten bij de groep gedeeltelijk en 
niet-succesvol afgesloten gezinnen. Op middellange termijn betrof dit 
respectievelijk gemiddeld 0,7 politiecontacten tegenover 6,3 politiecontacten. Na 
een half jaar na afsluiting van de begeleiding (middellange termijn) blijkt het 
gemiddelde aantal politiecontacten bij beide groepen af te nemen, waarbij de 
afname bij de groep succesvol afgesloten gezinnen het sterkst is. Figuur 3 
illustreert deze bevindingen.  
 
 

Figuur 3: Gemiddeld aantal politiecontacten na MPG-project

1,2

6,5

0,7

6,3

0

1

2

3

4

5

6

7

Succesvol afgesloten Gedeeltelijk en niet-
succesvol afgesloten

Korte termijn
Middellange termijn

 



Een integrale aanpak van multiprobleemgezinnen in Enschede: terugkijken en vooruitzien  
 

 

61 

De politiecontacten hadden bij beide groepen veelal betrekking op het gezin (of 
gezinslid) in de rol van betrokkene of verdachte. Aan de hand van deze 
bevinding en bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de 
gezinnen waarbij de begeleiding door het MPG-project succesvol is afgesloten tot 
ten minste anderhalf jaar na de begeleiding aanzienlijk minder criminaliteit en of 
overlast veroorzaakten dan de groep gedeeltelijk en niet-succesvol afgesloten 
gezinnen. Dit lijkt er op te wijzen dat de successen van het project langere tijd 
beklijven.  
 

4.3.7.2 Hulpverleningscontacten 

Voor wat betreft de hulpverleningscontacten van de gezinnen gedurende de 
periode vanaf het moment dat de begeleiding door het MPG-project is beëindigd, 
kan er een onderscheid gemaakt worden tussen hulpverleningscontacten die 
gedurende of bij het einde van de begeleiding door het MPG-project zijn ingezet 
en nieuwe contacten. Nieuwe contacten met de hulpverlening worden 
aangemerkt als terugval in de hulpverlening door een gezin.  
De groep succesvol afgesloten gezinnen en de groep gedeeltelijk en niet-
succesvol afgesloten gezinnen blijken beiden gemiddeld ongeveer evenveel 
hulpverleningscontacten te hebben gehad die ingezet zijn gedurende of bij het 
einde van de begeleiding door het MPG-project. De groepen hadden 
respectievelijk 1,5 en 1,6 lopende hulpverleningscontacten per gezin.  
Voor de effectanalyse is het echter interessant om ook te kijken naar de 
frequentie waarmee de verschillende groepen opnieuw in contact komen met de 
hulpverlening en dus terugvallen.  
 
Wanneer we alle hulpverleningscontacten van de gezinnen samennemen, blijkt 
dat de hulpverleningscontacten van de groep succesvol afgesloten gezinnen voor 
bijna de helft (45%) contacten betreft die ingezet zijn gedurende of bij het einde 
van de begeleiding door het MPG-project. In iets meer dan de helft (55%) van 
de contacten betreft het nieuwe contacten en kan dus gesproken worden van 
terugval ofwel het opnieuw in contact komen met de hulpverlening. Voor de 
groep gedeeltelijk en niet-succesvol afgesloten gezinnen blijkt dat de 
hulpverleningscontacten voor een veel groter deel uit terugval bestaat dan bij de 
andere groep. De hulpverleningscontacten van de groep gedeeltelijk en niet-
succesvol afgesloten gezinnen betreft voor bijna driekwart (73%) nieuwe 
contacten ofwel terugval in de hulpverlening en voor iets meer dan een kwart 
(27%) contacten die al gedurende of bij het einde van het MPG-project zijn 
ingezet. Dit wijst er op dat de terugval bij de groep gedeeltelijk en niet-
succesvol afgesloten gezinnen hoger is dan bij de groep succesvol afgesloten 
gezinnen.  
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De groep succesvol afgesloten gezinnen heeft gemiddeld 1,8 nieuwe contacten 
per gezin gehad tegenover gemiddeld 4,4 nieuwe contacten bij de groep 
gedeeltelijk en niet-succesvol afgesloten gezinnen. Voorts blijkt dat bij beide 
groepen het gemiddelde aantal nieuwe hulpverleningscontacten per gezin op 
middellange termijn groter is dan op korte termijn. Na een langer verloop van 
tijd blijken beide groepen meer terug te vallen in de hulpverlening, zij het dat de 
groep succesvol afgesloten gezinnen gemiddeld minder hulpverleningscontacten 
blijven houden dan de groep gedeeltelijk en niet-succesvol afgesloten gezinnen.  
In figuur 4 worden deze resultaten weergegeven.  
 

Figuiur 4: Gemiddeld aantal nieuwe hulpverleningscontacten 
na MPG-project
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Wanneer de hulpverleningscontacten van de gezinnen na afsluiting van de 
begeleiding op instellingenniveau worden bekeken, blijkt de terugval van de 
groep succesvol afgesloten gezinnen over minder verschillende instanties 
verdeeld te zijn dan die van de groep gedeeltelijk en niet-succesvol afgesloten 
gezinnen. De nieuwe contacten van beide groepen in de anderhalf jaar na 
afsluiting van de begeleiding door het MPG-project hadden betrekking op de 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen, de Raad 
voor de Kinderbescherming, de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en 
Mediant. De hulpverleningscontacten van de groep gedeeltelijk en niet-succesvol 
afgesloten gezinnen hadden daarnaast ook betrekking op overige instanties 
waaronder Bureau Jeugdzorg Overijssel, Tactus Instelling voor Verslavingszorg 
en de Stichting Thuiszorg Enschede-Haaksbergen.  
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Daarnaast is deze groep gezinnen teruggevonden in de registraties van het Web. 
Dit kan erop wijzen dat de problematiek van de groep gedeeltelijk en niet-
succesvol afgesloten gezinnen in elk geval na afsluiting van de begeleiding door 
het MPG-project breder en mogelijk ernstiger is dan die van de groep succesvol 
afgesloten gezinnen.  
 
De bevindingen uit de effectanalyse lijken erop te wijzen dat gezinnen waarbij 
de problematiek bij afsluiting van de begeleiding door het MPG-project 
verminderd is ook tot ten minste anderhalf jaar na afsluiting van de begeleiding 
minder problemen hebben dan gezinnen waarbij de problematiek gedeeltelijk of 
niet verminderd is gedurende de begeleiding door het project. De successen van 
het MPG-project lijken tot in elk geval het eerste half jaar na afsluiting te 
beklijven. Na het eerste half jaar worden de gezinnen echter vaker teruggezien 
bij de hulpverleningsinstanties. Deze tendens lijkt erop te wijzen dat de 
gezinnen meer hulpverlening nodig hebben naarmate de begeleiding door het 
MPG-project langer is afgesloten. Daarnaast kan het erop wijzen dat gezinnen 
door het project beter geleerd hebben wanneer ze hulp moeten zoeken voor 
problemen, waardoor ze eerder hulp zoeken en hun problemen daardoor niet 
escaleren maar op tijd aangepakt worden. In bijlage 6 zijn ter illustratie de 
politie- en hulpverleningscontacten van een gezin uit de groep succesvol 
afgesloten gezinnen en van een gezin uit de groep gedeeltelijk en niet-succesvol 
afgesloten gezinnen schematisch weergegeven.  
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5 De balans opgemaakt 
 
In opdracht van de Gemeente Enschede is een diepgaande evaluatie uitgevoerd 
van het MPG-project 15; een project dat voorziet in een langdurige begeleiding 
en ondersteuning van multiprobleemgezinnen en in een integrale aanpak van de 
problematiek. In het evaluatieonderzoek is enerzijds ingegaan op de omvang, 
achtergronden en kenmerken van de doelgroep en op de gekozen aanpak. 
Anderzijds is uitgebreid onderzocht wat de resultaten cq. successen van de 
aanpak zijn.  
 
Vragen die in het onderzoek aan de orde zijn gekomen, zijn: 
 Hoeveel multiprobleemgezinnen zijn er en hoe zijn deze verspreid over 

Enschede? 

 Hoeveel multiprobleemgezinnen worden bereikt door het MPG-project? 

 Op welke wijze komen de multiprobleemgezinnen in beeld? 

 Wat is de aard van de problematiek van de multiprobleemgezinnen? 

 Wat zijn de resultaten van het MPG-project op de korte en lange termijn? 

 Hoe functioneert de samenwerking op uitvoerings- en beleidsniveau? 

 Wat zijn de knelpunten en de succes- en faalfactoren van het MPG-project?  

 

In dit laatste hoofdstuk - dat te lezen is als een samenvatting – wordt de balans 
opgemaakt en worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij 
gezet. 

                                                 
15 Het MPG-project maakt onderdeel uit van het aanbod van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Enschede-Haaksbergen. 
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5.1 De aanpak in Enschede 

De gemeente Enschede is in Nederland voorloper als het gaat om de aanpak en 
begeleiding van multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen met kinderen die 
kampen met complexe, meervoudige problematiek die vaak van 
transgenerationele aard is. In 1997 is in de gemeente Enschede het zogeheten 
MPG-project gestart. De aanleiding hiervoor was de signalering van steeds meer 
en complexere hulpvragen van gezinnen en de daarmee gepaard gaande 
overlast veroorzaakt door dergelijke gezinnen. Na een kleinschalige start in twee 
stadsdelen loopt het project sinds 2001 in heel Enschede. Het project biedt 
langdurige begeleiding en ondersteuning aan multiprobleemgezinnen waarbij 
een integrale aanpak van de problematiek wordt nagestreefd.  
 
De doelgroep waarop het project zich richt is als volgt gedefinieerd:  
’Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder of verzorger en 

minimaal één kind onder de 18 jaar, waarbij door de complexiteit en chroniciteit 

van de problematiek het sociaal netwerk is weggevallen of marginaal aanwezig 

is in negatieve zin, waarbij het toekomstperspectief is weggevallen en de 

zelfredzaamheid niet tot nauwelijks aanwezig is’. 

 
Het project hanteert enkele insluitings- en uitsluitingscriteria die aan deze 
definitie ontleend zijn. Op basis van deze criteria wordt bepaald of een gezin wel 
of niet in aanmerking komt voor begeleiding door het MPG-project. Volgens de 
insluitingscriteria moet er sprake zijn van het volgende: 
 Een gezin 

 Een complexe problematiek, op te vatten als samengestelde, meervoudige 

problematiek 

 De problematiek moet chronisch van aard zijn 

 De problematiek moet van transgenerationele aard zijn 

 Het sociale netwerk is weggevallen of nog slechts marginaal, in niet-

steunende maar negatieve zin aanwezig 

 Er is geen toekomstperspectief meer 

 De zelfredzaamheid is niet of nauwelijks aanwezig 

 Het gezin kan niet of onvoldoende gebruik maken van de reguliere 

hulpverlening 
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De uitsluitingscriteria zijn gebaseerd op de stelling dat er een redelijke kans van 
slagen (preventief en curatief) dient te zijn dat het gezin door casemanagement 
vanuit een eerstelijnsinstelling te helpen is. De concrete uitsluitingscriteria zijn 
als volgt geformuleerd: 
 Bij het gezin is geen enkele motivatie met betrekking tot het accepteren van 

hulp- en dienstverlening en deze valt evenmin te ontwikkelen. 

 Ieder eigen aandeel in ontstaan en in stand blijven van door anderen 

gesignaleerde problematiek wordt door het gezin blijvend ontkend.  

 
Door de jaren heen heeft het project een breed netwerk van hulpverlenende 
instanties en organisaties opgebouwd. Samen met dit netwerk wordt per gezin 
een passende aanpak van de problematiek ten uitvoer gebracht, waarbij de 
casemanager de coördinatie op zich neemt. Het MPG-project werkt volgens het 
zogenaamde makelaarsmodel waarbij de casemanager ervoor zorgt dat er 
rondom de gezinnen samenhang en afstemming komt in de aanpak van de 
problematiek van de gezinnen.  
 
De caseload van de casemanagers is gezien de zwaarte van de problematiek en 
de intensieve en langdurige begeleiding van de gezinnen (gemiddeld anderhalf 
tot twee jaar) gesteld op achttien gezinnen per jaar bij een fulltime 
dienstverband. De casemanagers van het MPG-project hebben allen een 
achtergrond als maatschappelijk werker. Ten behoeve van 
deskundigheidsbevordering volgen zij relevante cursussen, krijgen zij 
werkbegeleiding en eventueel supervisie. Daarnaast hebben de casemanagers 
altijd de mogelijkheid om consultatie te vragen.  
 
De hoofddoelstelling van het project is het aantal multiprobleemgezinnen in 
Enschede te stabiliseren en de problematiek van de gezinnen te verminderen of 
beheersbaar te maken. Hiervoor zijn een aantal subdoelstellingen geformuleerd, 
te weten:  
 het vergroten van de zelfredzaamheid van de gezinnen 

 herstel van het sociaal netwerk 

 het bieden van toekomstperspectief 

 preventie van escalatie van de problematiek 

 het doorbreken van de vicieuze cirkel 

 het voorkomen en verminderen van overlast door de gezinnen.  

 
Daarnaast is de multidisciplinaire aanpak van multiprobleemgezinnen een doel 
op zich.  
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5.2 Intermezzo – een rijdende trein 

Om de eerder geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn er in de 
loop van 2003 door het onderzoeksteam van Advies- en Onderzoeksgroep Beke 
verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd in het kader van een proces- en 
een effectevalatie van het MPG-project. In het kort gaat het ondermeer om 
deskresearch, interviews met sleutelfiguren en betrokkenen bij het project, 
interviews met de doelgroep, dossieranalyses en registratieanalyses van 
gezinnen die door het project begeleid zijn geweest.  
 
Voordat de bevindingen uit het onderzoek aan de orde komen, is het goed om 
even stil te staan bij de status van onderliggende rapportage. Om zicht te 
krijgen op de effecten op korte en langere termijn (effectevaluatie) is het van 
belang om terug te kijken in de tijd. Immers de gezinnen die onderzocht 
worden, moeten in het MPG-project opgenomen zijn geweest, er moet zicht zijn 
op het al dan niet succesvol afsluiten van de begeleiding door het MPG-project 
én het moet mogelijk zijn om het gezin daarna nog enige tijd (één tot anderhalf 
jaar in onderhavig onderzoek) te kunnen volgen. Dit maakt dat de resultaten 
van het onderzoek betrekking hebben op de aanpak van multiprobleemgezinnen 
die tussen 1999 en eind 2001 in het project zijn opgenomen en waarbij de 
begeleiding in 2001 of 2002 is beëindigd.  
 
Zoals eerder aangegeven, is de Gemeente Enschede pionier geweest als het 
gaat om de aanpak van multiprobleemgezinnen. Modellen van aanpak c.q. good 
practices waren in 1997 dan ook niet voorhanden. Dat maakt – zo blijkt met 
name uit de procesevaluatie - dat de aanpak lopende het proces – ‘leren door 
doen’ – is bijgesteld en verbeterd. De resultaten van met name de 
effectevaluatie moeten dan ook in dat perspectief worden beschouwd.  
 
Er is een evaluatie uitgevoerd op een rijdende trein en niet op een stilstaande 
trein. Ervan uitgaande – en daar geven de onderzoeksresultaten alle aanleiding 
toe – dat de aanpak zich positief heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren kan dan 
ook gesteld worden dat er van de gezinnen die actueel in 2003 en 2004 door het 
project begeleid worden over twee á drie jaar (nog) betere resultaten op te 
tekenen zijn. 
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5.3 Het proces nader bekeken  

Met de multidisciplinaire aanpak komen problematische gezinnen beter in beeld 
en kunnen ze niet wegduiken in de anonimiteit. Dit is een belangrijke 
meerwaarde van het project. De meeste gezinnen die door het project bereikt 
worden, behoren tot de meest problematische gezinnen in Enschede, maar een 
klein deel blijkt echter moeilijker te bereiken.  
Dit betreft zigeunergezinnen, allochtone gezinnen en gezinnen die geen hulp 
accepteren (de zogenaamde zorgmijders). Het vrijwillige karakter van het 
project bemoeilijkt het soms om in dergelijke gezinnen binnen te komen.  
Met de verbreding en intensivering van het netwerk van het project is het echter 
steeds meer mogelijk om de begeleiding tot stand te brengen met 
dwangmaatregelen van samenwerkende instanties en organisaties (zoals de 
Raad voor de Kinderbescherming en de politie) en hulpverleningscontracten 
waardoor steeds meer gezinnen bereikt kunnen worden. Om uiteindelijk ook bij 
de gezinnen die moeilijker te bereiken zijn binnen te kunnen komen, blijft de 
ontwikkeling van de methodiek en het netwerk van het project altijd een punt 
van aandacht.  
 
Het blijkt lastig te zijn om tot een schatting te komen van het totaal aantal 
multiprobleemgezinnen dat in Enschede woonachtig is. Veel van de problematiek 
van dergelijke gezinnen speelt zich binnenshuis af en de gezinnen komen pas in 
beeld wanneer hulp urgent is. Gezinnen die bij een instantie of organisatie in 
beeld zijn, kunnen pas aangemerkt worden als multiprobleemgezin op basis van 
een bundeling van alle informatie over dat gezin vanuit de verschillende 
organisaties en instanties in Enschede. Privacyreglementen en verschillende 
registratiesystemen belemmeren een goede uitwisseling echter. De gezinnen die 
door het project bereikt worden, behoren naar verwachting wel tot de meest 
problematische gezinnen. In de stadsdelen Oost, West en Centrum zijn 
voorzichtige uitspraken gedaan over het aantal multiprobleemgezinnen dat er 
woont. In totaal gaat het naar schatting om ongeveer 250 tot 290 gezinnen 
verdeeld over Oost, West en Centrum. In de stadsdelen Noord en Zuid zijn 
hierover geen uitspraken gedaan. Kijkend naar de schatting in Oost, West en 
Centrum wordt - met de nodige slagen om de arm – het aantal 
multiprobleemgezinnen in heel Enschede geschat op 250 tot 425 ten tijde van 
het onderzoek. In 2003 bedroeg het aantal gezinnen met kinderen in Enschede 
21.611 waarmee het aantal geschatte multiprobleemgezinnen in Enschede in de 
buurt van de 1 à 2 procent van het totaal aantal gezinnen komt.    
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Het MPG-project is in de vorm van uitvoerendenoverleggen (UVO’s) op 
stadsdeelniveau, waarin verschillende instanties en organisaties op 
signaleringsniveau vertegenwoordigd zijn, tot een goed model gekomen om 
zicht te krijgen op de doelgroep. In deze overleggen worden gezinnen 
aangemeld. In de uitvoerendenoverleggen zijn niet altijd alle instanties en 
organisaties en gebieden van de stadsdelen vertegenwoordigd, waardoor niet 
alle gezinnen in beeld kunnen komen. De meest problematische gezinnen uit de 
verschillende stadsdelen worden echter naar verwachting wel bereikt.  
 
De aanmeldingen van gezinnen komen veelal vanuit instanties waarmee een 
convenant is afgesloten (Regiopolitie Twente, Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Enschede-Haaksbergen, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 
Bureau Jeugdzorg Overijssel). Gedurende de loop van het project is er echter 
een grotere spreiding waarneembaar van aanmeldingen onder meerdere 
betrokken instanties en organisaties. Dit wijst op een grotere bekendheid van 
het project en een verbeterde samenwerking. Opvallend is dat sommige 
instanties in bepaalde stadsdelen meer vertegenwoordigd zijn onder de 
aanmelders dan in andere stadsdelen. Een regelmatige evaluatie van de 
samenstelling van de uitvoerendenoverleggen en een goede communicatie over 
het project blijven daarom altijd aandachtspunten. 
 
Op jaarbasis worden er rond de honderd gezinnen over heel Enschede 
aangemeld bij het project. In stadsdeel Oost en Zuid zijn de meeste gezinnen 
met kinderen woonachtig. In 2001 en 2002 kwamen dan ook de meeste 
aanmeldingen van gezinnen bij het project vanuit deze stadsdelen. Tot 2003 is 
er een relatief gelijkmatige verdeling van de aangemelde gezinnen over de 
stadsdelen met inachtneming van het aantal gezinnen met kinderen dat in de 
stadsdelen woonachtig is. In 2003 heeft er echter een verschuiving 
plaatsgevonden in het aandeel gezinnen dat werd aangemeld bij het project. Het 
aandeel aangemelde gezinnen uit stadsdeel Noord was in 2003 relatief erg hoog 
vergeleken met voorgaande jaren en in vergelijking tot het aantal gezinnen dat 
er in stadsdeel Noord woonachtig is. Voor stadsdeel Zuid geldt voor 2003 het 
omgekeerde; uit Zuid waren relatief heel weinig aanmeldingen in vergelijking 
met voorgaande jaren en in relatie tot het grote aantal gezinnen dat er woont. 
Wellicht is de terugkeer naar stadsdeel Noord van gezinnen die ten gevolge van 
de vuurwerkramp naar stadsdeel Zuid zijn verhuisd hier een verklaring voor. Het 
project blijkt dan ook veel gezinnen te begeleiden of begeleid te hebben die de 
vuurwerkramp hebben meegemaakt.  
 



Een integrale aanpak van multiprobleemgezinnen in Enschede: terugkijken en vooruitzien  
 

 

71 

De samenwerking met de verschillende hulpverlenende instanties en 
organisaties is gedurende het project sterk gegroeid en de multidisciplinaire en 
integrale aanpak wordt daarmee goed bereikt. Dit geldt met name op 
uitvoeringsniveau. De casemanagers hebben meestal hun eigen contactpersonen 
op uitvoeringsniveau bij de verschillende betrokken instanties waarmee goed 
wordt samengewerkt. Een goede samenwerking op beleidsniveau is echter 
onmisbaar en wordt in mindere mate bereikt. Met relevante instellingen en 
personen worden, veelal in de vorm van convenanten, afspraken gemaakt over 
samenwerking en taakafbakening met betrekking tot de aanpak van 
multiprobleemgezinnen.  
 
In de convenanten staat beschreven wat de medewerking van de instantie aan 
het MPG-project inhoudt en wat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
de casemanager zijn. Daarnaast is er een privacyreglement ondertekend door de 
instanties waarin uitgangspunten, voorwaarden en afspraken met betrekking tot 
geheimhouding en privacy zijn vastgelegd. De samenwerking op beleidsniveau is 
nog niet helemaal afgedekt omdat er enerzijds nog niet met alle belangrijke 
instanties en organisaties convenanten zijn afgesloten. Anderzijds is een 
knelpunt dat de inzet van de samenwerkende partners onvoldoende 
geëxpliciteerd is en er onduidelijkheid bestaat over wat men van elkaar kan 
verwachten. De samenwerking en communicatie op beleidsniveau is een 
belangrijk aandachtspunt bij de verdere professionalisering van het project.  
 
Van elk gezin dat in het project is opgenomen, wordt een dossier bijgehouden. 
Een dossier bestaat uit alle informatie omtrent het gezin, het intakeformulier, de 
werkplannen en evaluaties, verslagen van de afstemmingsoverleggen en alle 
correspondentie. Er wordt gestreefd naar uniformiteit van de documentatie en 
naar een gebruiksvriendelijk registratiesysteem. Het project maakt voor de 
registratie van alle informatie omtrent multiprobleemgezinnen gebruik van het 
computerprogramma IVIT (Informatie Verwerking Integraal Traject). IVIT is 
speciaal ontworpen ter ondersteuning van de uitvoerende hulpverlener bij het 
werken met cliënten met complexe meervoudige problemen. Het programma 
blijkt echter nog onvoldoende gebruiksvriendelijk en methodiekondersteunend te 
zijn en is daarom momenteel nog in ontwikkeling. Verder werkt het project  
sinds januari 2003 met een registratiesysteem op stadsdeelniveau, het UVO-
volgsysteem. Hierin worden alle gezinnen die aangemeld zijn binnen het 
uitvoerendenoverleggen geregistreerd, waaronder alle gezinnen die worden 
opgenomen in het project alsook gezinnen die worden afgewezen of niet 
opgenomen willen worden (zorgmijders). Hiermee wordt gestreefd naar een 
goed overzicht van het cliëntenbestand naar stadsdeel.  
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5.4 De effecten in beeld 

Om inzicht te krijgen in de effecten van het MPG-project zijn de afgesloten 
dossiers van een steekproef van twintig gezinnen die begeleid zijn geweest door 
het project geanalyseerd. De gezinnen zijn geselecteerd op basis van de 
volgende criteria:  
1. Minimaal 1 jaar te volgen na afsluiting van begeleiding van het gezin 

2. Evenredige verdeling over de stadsdelen, dus vier per stadsdeel 

3. Zowel korte, als gemiddelde begeleidingen (van korter dan een jaar) en 

lange begeleidingen (langer dan een jaar) 

 
In totaal was bij 33 gezinnen de begeleiding in 2001 of 2002 afgesloten, 
waarmee aan het eerste criterium kon worden voldaan. Uit deze 33 gezinnen 
zijn door de onderzoekers 20 gezinnen geselecteerd op basis van het tweede en 
derde criterium. De resultaten van de analyses van deze dossiers geven 
daarmee een representatief beeld van de effecten van de aanpak van gezinnen 
die in de loop van 1999 tot in 2002 door het MPG-project begeleid zijn geweest. 
Van de geselecteerde gezinnen zijn de bijbehorende dossiers bestudeerd voor de 
effectevaluatie.  
 
Met vijf multiprobleemgezinnen zijn interviews gehouden om een beeld te 
krijgen van hoe de doelgroep het MPG-project beoordeeld en ervaren heeft. Uit 
de gesprekken bleek dat het project belangrijk is geweest voor de gezinnen en 
dat ze het gevoel hebben erdoor geholpen te zijn. Dankzij het MPG-project 
hebben de meeste gezinnen weer vertrouwen gekregen in de hulpverlening.  
 
Voor de effectevaluatie is allereerst aan de hand van een analyseschema een 
basisanalyse gemaakt van de dossiers om de informatie te structureren en de 
kerngegevens te vergaren. De problematiek van de gezinnen is gecategoriseerd 
naar onderstaande leefgebieden: 
 Wonen/woonomgeving/buurt 

 Financiële situatie 

 Opvoedingssituatie 

 Relaties binnen en buiten het gezin 

 School en werk 

 Vrijetijdsbesteding 

 Instanties en organisaties 

 Huishouding en hygiëne 

 Gezondheid en uiterlijk 
 Psychisch functioneren  
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Uit deze eerste analyse bleek onder andere dat de hoofdproblematiek van de 
meeste bestudeerde gezinnen betrekking had op de opvoeding van de kinderen. 
Voorts bleek dat de meeste gezinnen daarnaast kampten met psychische 
problemen en relatieproblemen. Ook financiële problemen blijken kenmerkend te 
zijn voor de gezinnen. Het grote merendeel van de gezinnen heeft problemen op 
meer dan vijf verschillende leefgebieden.  
 
Opvallend is dat bijna alle bestudeerde gezinnen ingrijpende gebeurtenissen 
hebben meegemaakt gedurende de begeleiding door het MPG-project, zoals een 
echtscheiding, verhuizing, overlijden, uithuisplaatsing van een kind, een 
geboorte en in een aantal gevallen ook de vuurwerkramp. Het voorvallen van 
dergelijke gebeurtenissen in gezinnen waar een instabiele situatie bestaat en het 
vaak ontbreekt aan zelfredzaamheid kunnen sterk van invloed zijn op de situatie 
en bemoeilijken de aanpak van de problematiek des te meer. De coördinerende 
rol van de casemanagers van het MPG-project blijkt duidelijk vorm te hebben uit 
het feit dat bijna alle gezinnen gedurende de begeleiding zijn doorverwezen naar 
een of meerdere hulp- en/of dienstverlenende instanties. Voor ruim de helft van 
de gezinnen is de nazorg opgenomen door een hulpverlenende instantie in 
Enschede. Onduidelijk is echter hoe deze nazorg er uit heeft gezien.  
 
Op basis van de eerste analyse (basisanalyse) zijn de effecten van de 
begeleiding beoordeeld. Enerzijds is hiertoe per gezin geanalyseerd of en in 
hoeverre er aan het eind van de begeleiding een vermindering is van de 
problematiek op de verschillende leefgebieden (leefgebiedenanalyse). Anderzijds 
is per gezin onderzocht of en in hoeverre de subdoelstellingen zoals 
geformuleerd door het project (zie eerder in de tekst) behaald zijn. 
 
Allereerst werd in de leefgebiedenanalyse aan de hand van een vastgestelde 
beoordelingsmaat zoals weergegeven op de volgende pagina per gezin bepaald 
of de begeleiding van een gezin succesvol, gedeeltelijk succesvol of niet-
succesvol was afgesloten. De mate van succes is afhankelijk gesteld van de 
mate waarin er een vermindering van de problematiek op de betreffende 
leefgebieden vast te stellen was, waarbij een vermindering van de 
hoofdproblematiek het zwaarst woog.  
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 Succesvol afgesloten: Wanneer de problematiek op de meeste leefgebieden 

en met name de hoofdproblemen waren verminderd gedurende het project 

en er dus sprake was van progressie, werd het project als succesvol 

beoordeeld.  

 

 Gedeeltelijk succesvol afgesloten: Wanneer de problematiek op een aantal 

leefgebieden verminderd is, met name de hoofdproblemen, en er dus sprake 

is van progressie, maar op een aantal leefgebieden niet verminderd is en er 

dus sprake is van stabilisatie of regressie, is het project als gedeeltelijk 

succesvol beoordeeld.  

 

 Niet-succesvol afgesloten: Wanneer de problematiek op geen enkel 

leefgebied verminderd is en er dus geen sprake is van progressie, maar van 

stabilisatie of regressie, is het project als niet-succesvol beoordeeld.   

 
Bij vijf gezinnen is het niet mogelijk geweest de mate van succes van het project 
te beoordelen omdat de documentatie over deze gezinnen onvoldoende was om 
de resultaten te kunnen beoordelen. Deze gezinnen zijn daarom niet 
meegenomen in de verdere analyse. De leefgebiedenanalyse richt zich op de 
overige vijftien gezinnen. Op basis van de beoordelingsmaat is de begeleiding 
door het MPG-project bij bijna de helft (zeven) van de bestudeerde gezinnen als 
succesvol afgesloten beoordeeld. Bij deze gezinnen zijn de problemen op 
meerdere leefgebieden, waaronder de hoofdprobleemgebieden, verminderd. Er 
was duidelijk sprake van progressie bij deze gezinnen. Voor een derde (vijf) van 
de bestudeerde gezinnen is het project gedeeltelijk succesvol afgesloten. Bij 
deze gezinnen is er progressie op een aantal leefgebieden geconstateerd maar is 
er ook een aantal problemen niet verminderd. Bij het resterende kleine deel van 
de gezinnen (drie) kan het project als niet-succesvol afgesloten beoordeeld 
worden. Bij deze gezinnen zijn de problemen op geen enkel gebied verminderd 
en bij één gezin zijn de problemen zelfs verergerd. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de begeleiding door het MPG-project bij tachtig procent van de 
onderzochte gezinnen in mindere of meerdere mate tot vermindering van de 
problematiek heeft geleid. Dit aandeel is representatief voor de gezinnen die in 
de loop van 1999 tot in 2002 door het MPG-project begeleid zijn geweest.  
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Vanuit verschillende invalshoeken is vervolgens gekeken naar wat de verschillen 
in succes van de begeleiding tussen de drie groepen zou kunnen verklaren. 
Hiertoe is ondermeer gekeken naar problematiek, gezinskenmerken en 
kenmerken van de begeleiding. De meest opvallende verschillen tussen de drie 
groepen hebben betrekking op de begeleidingsduur en de hoeveelheid 
problemen.  
 
De gemiddelde begeleidingsduur van de groep succesvol afgesloten gezinnen 
bleek korter dan die van de andere twee groepen. Een verklaring zou kunnen 
zijn dat de gezinnen uit de succesvolle groep gemakkelijker of beter te 
begeleiden zijn en de begeleiding daardoor korter duurt. De bevinding uit de 
basisanalyse dat de succesvol afgesloten gezinnen op gemiddeld minder 
leefgebieden problemen hebben dan de andere twee groepen ondersteunt deze 
redenering.  
 
Na de leefgebiedenanalyse is een aanvullende analyse gedaan van de mate 
waarin de subdoelstellingen van het MPG-project behaald zijn bij de gezinnen. 
Hoewel dit vanwege gebrekkige documentatie hierover en 
interpretatiegevoeligheid van de begrippen moeilijk te beoordelen was, kan er 
toch het volgende over gezegd worden. Bij ongeveer de helft van de gezinnen is 
‘voorkomen dat de problemen escaleren’ en bij eveneens de helft is ‘het 
toekomstperspectief vergroot’. Bij een derde van de gezinnen is ‘de 
zelfredzaamheid vergroot’ en de ‘vicieuze cirkel doorbroken’. De subdoelstelling 
‘het doorbreken van de vicieuze cirkel’ blijkt zeer moeilijk te behalen, gezien de 
bevinding dat dit bij meer gezinnen niet dan wel is gelukt. Dit laatste illustreert 
de transgenerationele aard van de problematiek waarmee de gezinnen veelal 
kampen en de moeilijkheid om dit effectief aan te pakken.  
 
In de effectanalyse is volgend op de voorgaande analyses onderzocht hoe het de 
gezinnen vergaan is nadat de begeleiding door het MPG-project is gestopt. De 
centrale vraag hierbij is of en in hoeverre het succes van het project beklijft. 
Hiertoe zijn de gezinnen aan de hand van de registraties bij de politie en 
verschillende (hulpverlenings)instanties gevolgd.  
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Bij verschillende (hulpverlening)instanties en de politie 16 is informatie 
opgevraagd over de gezinnen (individuele gezinsleden) betreffende 
politiecontacten en hulpverleningscontacten gedurende de periode van afsluiting 
van de begeleiding door het MPG-project tot anderhalf jaar daarna. Deze 
informatie laat zien of en in hoeverre gezinnen (gezinsleden) nog steeds of 
opnieuw (terugval) gebruik hebben gemaakt van hulpverlening en in contact zijn 
geweest met de politie. Bij de effectanalyse zijn de contacten met de politie en 
de (hulpverlenings)instanties na beëindiging van de begeleiding door het project 
onderzocht voor de korte termijn (een half jaar na het project) en voor de 
middellange termijn (een half jaar tot anderhalf jaar na het project). De groep 
succesvol afgesloten gezinnen is in deze analyse vergeleken met de groep 
gedeeltelijk en niet-succesvol afgesloten gezinnen.  
 
De hoofdbevinding uit deze analyse is dat de groep succesvol afgesloten 
gezinnen aanzienlijk minder politiecontacten en tevens minder nieuwe 
hulpverleningscontacten heeft gehad in de anderhalf jaar (zowel op korte 
termijn als op middellange termijn) na afsluiting van de begeleiding door het 
project dan de groep gedeeltelijk en niet-succesvol afgesloten gezinnen.  
Dit wijst erop dat de groep succesvol afgesloten gezinnen minder criminaliteit en 
overlast veroorzaakt en met minder problemen kampt in de periode na het 
project dan de andere groep. Daarnaast blijken de hulpverleningscontacten van 
de groep succesvol afgesloten gezinnen voor een veel groter deel contacten te 
betreffen die al gedurende of bij het einde van de begeleiding door het project 
zijn ingezet dan bij de groep gedeeltelijk en niet-succesvol afgesloten gezinnen. 
Deze laatste groep blijkt meer terugval te vertonen, dat wil zeggen meer nieuwe 
contacten te hebben gekregen met de hulpverlening na het project. De terugval 
blijkt echter voor beide groepen na een half jaar na afsluiting van de begeleiding 
(op de middellange termijn) toe te nemen, waarbij de contacten van de groep 
succesvol afgesloten gezinnen aanzienlijk lager blijven dan die van de andere 
groep.  
 
Voorts blijkt de groep succesvol afgesloten gezinnen met minder verschillende 
instanties contacten te hebben gehad dan de andere groep wat erop kan wijzen 
dat de gezinnen waarbij de begeleiding gedeeltelijk en niet-succesvol is 
afgesloten met meer verschillende problemen kampen. De bevindingen uit de 
eerder besproken leefgebiedenanalyse ondersteunen dit.  

                                                 
16 Het betreft de volgende instanties: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H), Stichting 
Thuiszorg Enschede-Haaksbergen, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Mediant, de Raad voor de 
Kinderbescherming, Het Web, Tactus Instelling voor Verslavingszorg en de Regiopolitie 
Twente. 
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5.5 Terugkijken en vooruitzien 

Met de start van een MPG-project in 1997 heeft de Gemeente Enschede laten 
zien dat ze niet alleen in staat was een belangrijk maatschappelijk probleem te 
signaleren maar ook in staat was om een pioniersfunctie te vervullen als het 
gaat om een onorthodoxe aanpak waarbij veel organisaties betrokken zijn. Zoals 
gezegd, is er sprake van een project dat zich ontwikkelt c.q. verbetert en het 
tussentijdse oordeel over het project is in de optiek van de onderzoekers 
positief.  
 
Bij een respectabel aantal gezinnen waar alle denkbare problemen zich 
concentreren, blijkt het mogelijk door een intensieve en integrale aanpak succes 
te boeken. Dit succes vertaalt zich overigens niet alleen naar de korte termijn, 
maar ook naar de middellange termijn. Zowel het aantal politiecontacten als het 
aantal nieuwe hulpverleningscontacten na het MPG-project is bij gezinnen 
waarbij de problematiek gedurende het project verminderd, is aanzienlijk minder 
dan bij gezinnen waarbij de problematiek gedurende het project gedeeltelijk of 
helemaal niet verminderd is. Na een half jaar na afsluiting van het project 
blijken echter beide groepen weer meer contacten gekregen te hebben met de 
hulpverlening. Dit geeft enerzijds aan dat de gezinnen de weg naar de 
hulpverlening kunnen vinden. Anderzijds geeft dit echter ook het belang aan van 
de noodzakelijkheid van een goede nazorg voor alle gezinnen die door het 
project begeleid zijn geweest.  
 
In 1997 startte het project omdat men een zorgwekkende ontwikkeling zag op 
het punt van de complexiteit van hulpvragen en de overlast die door 
multiprobleemgezinnen werd veroorzaakt. Onderhavige evaluatie laat zien dat 
het MPG-project op die punten voor een respectabel deel van de gezinnen 
positief scoort. Ook blijkt uit het onderzoek dat de aanpak bij sommige gezinnen 
minder of niet aanslaat en dat vraagt om zicht op de oorzaken daarvan.  
Zoals aangegeven, kijken we in dit onderzoek terug in de tijd en het project 
heeft – zo blijkt uit de procesevaluatie – de afgelopen jaren een positieve 
ontwikkeling doorgemaakt. Het project is echter nog steeds in ontwikkeling en 
ter ondersteuning hiervan is het goed de aandachtspunten die uit het onderzoek 
naar voren zijn gekomen in acht te nemen. De belangrijkste worden hier 
omschreven.  
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Allereerst is het belangrijk om de doelgroepdefinitie en de insluitings- en 
uitsluitingscriteria regelmatig tegen het licht te houden. Omdat de maatschappij 
zich ontwikkelt en verandert is het belangrijk steeds weer de afweging te maken 
of de criteria die in het verleden zijn opgesteld nog werkbaar zijn en de 
doelgroep voldoende bereikt wordt. Hoewel er altijd gezinnen zullen blijven 
bestaan die zeer moeilijk te bereiken zijn voor de hulpverlening is het van 
belang de aanpak te blijven professionaliseren en het vangnet te vergroten.  
Deskundigheidsbevordering en het intensiveren en vergroten van het netwerk 
en de samenwerkingsverbanden zijn hiervoor een noodzakelijke ontwikkeling.  
Het project zal altijd moeten blijven investeren in de contacten met instellingen 
en organisaties waaronder ook instellingen die minder affiniteit met de 
doelgroep hebben. Het maken en vastleggen van goede – en werkbare - 
onderlinge afspraken met betrokken instellingen is een van de randvoorwaarden 
voor een goede samenwerking.  
 
Enigszins samenhangend met het voorgaande is ook de samenstelling van de 
uitvoerendenoverleggen een punt van aandacht. De participanten van deze 
overleggen zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de aanmeldingen van 
multiprobleemgezinnen en hebben daarmee een belangrijke signaleringsfunctie. 
Ook hier geldt dat het gezien de maatschappelijke ontwikkelingen belangrijk is 
om de samenstelling van de uitvoerendenoverleggen per werkgebied regelmatig 
te evalueren naar functionaliteit: welke organisatie is ondervertegenwoordigd of 
ontbreekt in het uitvoerendenoverleg en zou een wenselijke participant zijn? Om 
een beeld te krijgen van het aantal multiprobleemgezinnen in Enschede is het 
van belang dat de aanmelders gestimuleerd worden multiprobleemgezinnen te 
signaleren én aan te melden. Hiermee wordt de noodzaak van het MPG-project 
en de toereikendheid van de caseload van de casemanagers inzichtelijker 
gemaakt.  
 
Verder is de nazorg van multiprobleemgezinnen een zeer belangrijk punt van 
aandacht. In overleg met het gezin en het netwerk van betrokken hulpverleners 
wordt bekeken of en in welke vorm nazorg van een gezin wordt opgezet.  
Het is belangrijk goede afspraken te maken over wie de nazorg op zich gaat 
nemen en voor hoe lang omdat de kans op terugval bij de gezinnen in de loop 
der tijd toe blijkt te nemen. Zoals ook door meerdere respondenten opgemerkt,  
zullen de multiprobleemgezinnen nooit zogenaamde modelgezinnen worden 
waardoor nazorg een zeer belangrijk onderdeel moet uitmaken van de aanpak.  
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Tenslotte is een professioneel registratiesysteem voor het MPG-project 
onmisbaar. Het huidige systeem (IVIT) is nog onvoldoende methodiek-
ondersteunend en gebruiksvriendelijk en dient daarom verder 
geprofessionaliseerd te worden. Daarnaast zijn een uniform dossierbeheer en 
een uniforme aanpak door de casemanagers van belang. Hoewel dit de 
afgelopen jaren positief in ontwikkeling is, blijven het belangrijke punten 
waaraan het project in de toekomst moet blijven werken.  
 
5.6 De onderzoeksvragen beantwoord 

De bevindingen van het onderzoek laten zich vertalen in een aantal 
aanbevelingen ter professionalisering van een effectieve aanpak van 
multiprobleemgezinnen in Enschede. Per onderzoeksvraag worden de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen puntsgewijs kort beschreven.  
 

Hoeveel multiprobleemgezinnen zijn er en hoe zijn deze verspreid over 

Enschede? 

 
Conclusies 
 Er is geen goed zicht op het totaal aantal multiprobleemgezinnen in 

Enschede omdat privacyreglementen en verschillende registratiesystemen 
van instanties en organisaties een open uitwisseling van informatie omtrent 
gezinnen belemmeren.   

 Met de nodige slagen om de arm wordt het totaal aantal 
multiprobleemgezinnen in Enschede voorzichtig geschat op 250 tot 425 ten 
tijde van het onderzoek. Dit komt neer op 1 à 2 procent van het totaal 
aantal gezinnen met kinderen dat in 2003 in Enschede woonachtig is.  

 Tot 2003 is er een relatief gelijkmatige verdeling van het aantal aangemelde 
gezinnen over de stadsdelen met inachtneming van het aantal gezinnen met 
kinderen dat in de stadsdelen woonachtig is. 

 Afgelopen jaar was er een verschuiving te zien van het aantal aangemelde 
gezinnen van stadsdeel Zuid naar Noord. In Noord zijn er in 2003 relatief 
veel aanmeldingen geweest en in Zuid relatief weinig. De terugkeer van 
gezinnen vanuit Zuid naar Noord na de vuurwerkramp is hier een mogelijke 
verklaring voor. Ook de aanmeldingen vanuit stadsdeel Centrum zijn in 2003 
afgenomen. 
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Aanbeveling 
 Een zuiver totaaloverzicht van het aantal multiprobleemgezinnen in 

Enschede zou pas verkregen kunnen worden wanneer alle netwerken die in 
een stadsdeel actief zijn, gebundeld zouden worden en de 
registratiesystemen op elkaar afgestemd zijn.  

 

Hoeveel multiprobleemgezinnen worden bereikt door het MPG-project? 

 
Conclusies 
 Op jaarbasis worden er rond de honderd gezinnen aangemeld bij het MPG-

project.   
 De gezinnen die door het project bereikt worden, behoren naar verwachting 

tot de meest problematische gezinnen.  
 Een klein deel van de problematische gezinnen blijkt met het project in een 

vrijwillig kader moeilijker te bereiken. Dit betreft de groep zorgmijders, 
zigeuners en allochtonen.  

 
Aanbevelingen 
 De doelgroepdefinitie en de daarbijbehorende insluitings- en 

uitsluitingscriteria moeten regelmatig tegen het licht worden gehouden om 
multiprobleemgezinnen steeds verder te kunnen omsluiten en aanpakken. 

 Om met het MPG-project ook binnen te kunnen komen bij de moeilijker te 
bereiken problematische gezinnen (zorgmijders, zigeuners en allochtonen) is 
een nog verdere verbreding en intensivering van het netwerk ter vergroting 
van het vangnet van belang. 

 Bezien moet worden op welke wijze de methodiek en deskundigheid van het 
MPG-project verder ontwikkeld moet worden om ook de moeilijker te 
bereiken problematische gezinnen (zorgmijders, zigeuners en allochtonen) 
aan te pakken. Het werken met hulpverleningscontracten en 
dwangmaatregelen van betrokken instanties zijn hier vormen van.  

 

Op welke wijze komen de multiprobleemgezinnen in beeld? 

 
Conclusies 
 Op stadsdeelniveau worden gezinnen door betrokken instanties en 

organisaties gesignaleerd en in het uitvoerendenoverleg aangemeld. In de 
uitvoerendenoverleggen zijn echter niet alle instanties en organisaties 
vertegenwoordigd waardoor niet alle multiprobleemgezinnen in beeld 
komen. 
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 De meeste aanmeldingen komen vanuit instanties en organisaties waarmee 
het MPG-project een convenant heeft afgesloten: de Regiopolitie Twente, de 
Stichting Thuiszorg Enschede-Haaksbergen, de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling en Bureau Jeugdzorg Overijssel.  

 In de loop van het project is er een grotere spreiding van de aanmeldingen 
onder betrokken instanties en organisaties waarneembaar wat wijst op een 
verbreding van het netwerk en een verbeterde samenwerking.  

 
Aanbevelingen 
 Het verdient aanbeveling de samenstelling van de uitvoerendenoverleggen 

per stadsdeel regelmatig te evalueren op werkbaarheid en bereik. Eventuele 
witte vlekken in de samenstelling moeten opgelost worden opdat de 
doelgroep in het stadsdeel zo goed mogelijk in beeld kan worden gebracht.  

 Om een beeld te krijgen van het aantal multiprobleemgezinnen in Enschede 
is het van belang dat de instanties en organisaties gestimuleerd worden 
multiprobleemgezinnen te signaleren én aan te melden.  

 

Wat is de aard van de problematiek van de multiprobleemgezinnen? 

 
Conclusies 
 De gezinnen kampen met meervoudige problematiek, waarbij de 

hoofdproblematiek vaak de opvoeding van de kinderen betreft. Daarnaast 
blijken de meeste gezinnen psychische problemen, relatieproblemen en 
financiële problemen te hebben. 

 Binnen de gezinssituatie vinden vaak ingrijpende gebeurtenissen plaats zoals 
echtscheidingen, uithuisplaatsingen van kinderen, verhuizingen, overlijden 
van een dierbare en in een aantal gevallen ook de vuurwerkramp.  

 Met een toename van het aantal eenoudergezinnen met kinderen in 
Enschede neemt ook het aantal eenoudergezinnen dat in het MPG-project 
wordt opgenomen toe.  

 De idee bestaat dat er steeds meer multiprobleemgezinnen ontstaan als 
gevolg van economische recessie; steeds meer gezinnen kampen met 
schulden.  

 De drugsproblematiek lijkt ook toe te nemen onder multiprobleemgezinnen. 
Het gaat hierbij vooral om de handel in softdrugs en het gebruik van 
harddrugs. 

 De problematiek is vaak van chronische en transgenerationele aard. 
 De gezinnen zijn zelf niet in staat de problematiek aan te pakken.  
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Wat zijn de resultaten van het MPG-project op de korte en lange termijn? 

 
Conclusies 
 Bij het merendeel van de gezinnen (tachtig procent) is er gedurende of bij 

het einde van de begeleiding door het MPG-project sprake van een 
vermindering of stabilisatie van de problematiek.  

 Gezinnen waarbij de begeleiding door het MPG-project succesvol is 
afgesloten, hebben tot ten minste anderhalf jaar na het MPG-project 
aanzienlijk minder contacten met de politie en de hulpverlening dan 
gezinnen waarbij de begeleiding door het MPG-project gedeeltelijk en niet-
succesvol is afgesloten. 

 Bij zowel gezinnen waar de begeleiding door het MPG-project succesvol is 
afgesloten als bij gezinnen waar de begeleiding door het MPG-project 
gedeeltelijk en niet-succesvol is afgesloten, neemt de terugval in de 
hulpverlening een half jaar na afsluiting van de begeleiding toe.  

 Gezinnen waarbij de begeleiding gedeeltelijk en niet-succesvol is afgesloten, 
hebben na het project met meer verschillende instanties contact - en 
daarom waarschijnlijk een bredere problematiek - dan gezinnen waarbij de 
begeleiding succesvol is afgesloten. 

 Het blijkt zeer moeilijk om de vicieuze cirkel van problemen bij de gezinnen 
te doorbreken. Het voorkomen van escalatie van problemen en het 
vergroten van het toekomstperspectief zijn door het MPG-project beter te 
realiseren doelstellingen 

 De gezinnen hebben over het algemeen het gevoel geholpen te zijn door het 
MPG-project en hebben weer vertrouwen gekregen in de hulpverlening. 

 

Hoe functioneert de samenwerking op uitvoerings- en beleidsniveau? 

 
Conclusies 
 Op uitvoeringsniveau bestaat er een slagvaardige, multidisciplinaire en 

integrale aanpak van de problematiek van multiprobleemgezinnen.  
 Op beleidsniveau is de beoogde integrale aanpak onvoldoende bereikt. 

Instanties zijn niet altijd in staat om gemaakte afspraken na te komen. 
Daarnaast zijn in bestaande convenanten de afspraken met betrekking tot 
de inzet van betrokken instanties en organisaties onvoldoende geëxpliciteerd 
waardoor de waarde van het convenant niet groot blijkt. 

 De methodiek en de resultaten van het MPG-project zijn voor betrokken 
instanties soms ondoorzichtig. 
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Aanbevelingen 
 De werkwijze en de resultaten van het MPG-project moeten inzichtelijker 

gemaakt worden voor de betrokken instanties, zowel op uitvoerend als op 
beleidsniveau. Een goede informatievoorziening vanuit het project vergroot 
de betrokkenheid van instanties en organisaties en bevordert daarmee de 
motivatie, samenwerking en effectiviteit van het MPG-project.  

 De communicatie over het project is een blijvend punt van aandacht. Een 
goede communicatie vergroot de betrokkenheid. De samenwerking op 
beleidsniveau moet beter en duidelijker afgestemd en vastgelegd worden in 
werkbare en heldere afspraken. 

  

Wat zijn de knelpunten en de succes- en faalfactoren van het MPG-project? 

 
Conclusies 
 Het MPG-project heeft zich op de kaart van Enschede gezet en geniet 

naamsbekendheid. 
 Doordat het MPG-project een intensieve hulpvorm aanbiedt, wordt 

‘shopgedrag’ van de doelgroep bij hulpverlenende instanties beter 
voorkomen.  

 Dankzij de lage caseload heeft het MPG-project de mogelijkheid goed 
onderzoek te doen binnen de gezinnen en ze langdurig te begeleiden. 

 Met de multidisciplinaire samenwerking komen multiprobleemgezinnen 
sneller en beter in beeld en wordt de kans dat ze weg kunnen duiken in de 
anonimiteit verkleind. 

 Door het project kan bij bepaalde gezinnen aangetoond worden dat er in het 
vrijwillige kader onvoldoende bereikt kan worden en gedwongen 
hulpverlening noodzakelijk is. Het probleem hierbij is echter dat de weg naar 
gedwongen hulpverlening moeilijk is en de gezinnen daardoor weer 
stranden. 

 Het registratiesysteem is nog onvoldoende methodiekondersteunend en 
gebruiksvriendelijk en nog niet alle informatie wordt op uniforme wijze 
gedocumenteerd.  

 Voor de Gemeente Enschede is het MPG-project erg duur.  
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Aanbevelingen 
 De aansluiting op gedwongen hulpverlening zou verbeterd moeten worden 

om ook de moeilijker te bereiken gezinnen aan te pakken. Het MPG-project 
zou de status moeten krijgen dat ze kunnen beoordelen dat er in het 
vrijwillig kader niets met een gezin kan worden bereikt en dat er overgegaan 
kan worden op gedwongen hulpverlening.  

 De nazorg van de gezinnen die door het MPG-project begeleid zijn geweest, 
is een noodzakelijk en belangrijk verbeterpunt gezien de resultaten dat 
gezinnen na ten minste een half jaar weer terug blijken te vallen. Het 
nazorgtraject dient goed opgezet te worden waarbij heldere afspraken 
gemaakt moeten worden met wie de uitvoering daarvan op zich neemt.  

 De samenwerking met betrokken instanties moet – vooral op beleidsniveau - 
uitgebreid en geïntensiveerd worden. Er moeten betere onderlinge afspraken 
gemaakt worden om tot een effectieve en efficiënte integrale aanpak van 
multiprobleemgezinnen te komen.  

 De documentatie en registratie van het MPG-project moet nog verder 
ontwikkeld worden met betrekking tot uniformiteit, volledigheid en 
efficiëntie. Dit vergroot ook de inzichtelijkheid van de resultaten van het 
project.  

 

5.7 Afsluitend 

Het MPG-project richt zich op de moeilijkste doelgroep en hoewel er altijd 
gezinnen zullen blijven bestaan die niet bereikt kunnen worden, is het echter 
van groot belang dat er voor deze doelgroep een vorm van hulpverlening 
bestaat die aansluit op de behoeften. Het MPG-project is een veelbelovend 
project wat voor een substantieel deel van de multiprobleemgezinnen een 
uitkomst kan bieden. Het project verdient daarom de mogelijkheid om verder 
geprofessionaliseerd en gecontinueerd te worden waarbij wel de verhouding 
tussen inspanning, kosten en resultaten continu zorgvuldig moet worden 
afgewogen. 
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