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Knelpunten Uitgangsvragen

Wat zijn in de  
jeugdzorg knelpunten 

op het gebied van multi-
probleemgezinnen en op 

welke vragen moet de 
richtlijn antwoord  

geven?

Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse  
voor de ontwikkeling van een richtlijn multi- 

probleemgezinnen voor de jeugdzorg. De kaart geeft 
een overzicht van de uitgangsvragen waarop de richtlijn 

antwoord moet geven. De knelpuntenanalyse is tot 
stand gekomen op basis van twee denksessies met 

deskundigen. Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Definitie

Interventies

Samenwerking

De kennis over het onderscheid tussen  
type multiprobleemgezinnen is beperkt.

Niet alle betrokkenen delen een gelijke 
definitie van ‘goed genoeg ouderschap’.

Multiprobleemgezinnen krijgen vaak 
ondersteuning van allerlei organisaties 
tegelijk (zorg en niet zorg).

Het aanbod van jeugdzorg sluit  
onvoldoende aan bij de complexe 
situatie van multiprobleemgezinnen.

Geïndiceerde en niet-geïndiceerde, 
vrijwillige en gedwongen zorg, sluiten 
onvoldoende op elkaar aan.

Welk type multiprobleemgezinnen kunnen worden onderscheiden?
Wanneer zijn problemen in een gezin reden tot jeugdzorg en wat kan jeugdzorg hierin betekenen?

Hoe kan voorkomen worden dat multiprobleemgezinnen een dagtaak hebben aan hulp en ondersteuning?
Hoe kan jeugdzorg optimaal aansluiten bij lopend aanbod van andere organisaties?
Hoe kan jeugdzorg zo effectief mogelijk samenwerken met vrijwilligers en het netwerk van het gezin?
Waarover moeten organisaties afspraken maken om te komen tot één samenhangend aanbod?
Op welke manier kunnen organisaties komen tot een gedeeld aanbod?

Wat zijn, voor welk type gezinnen, effectieve interventies voor het realiseren van ‘goed genoeg ouderschap’?
Hoe kunnen hulpverleners herkennen of interventies wel of niet aanslaan bij een gezin?
Welke mogelijkheden heeft jeugdzorg om meer te doen dan haar (wettelijke) taken en werkvoorschriften?

Wat is ‘goed genoeg ouderschap’; wat moeten ouders kun kind minimaal (kunnen) bieden?
Met welke criteria en instrumenten kan ‘goed genoeg ouderschap’ worden vastgesteld?
Welke kennis en kunde is nodig om met ouders te definiëren wat voor hen ‘goed genoeg ouderschap’ is?

Hoe komen hulpverleners tot een samenhangend aanbod dat continuïteit van zorg waarborgt?
Wat kunnen hulpverleners verwachten van andere zorgvormen en het Centrum voor Jeugd en Gezin?
Welke informatie moeten hulpverleners minimaal krijgen bij overdracht van een multiprobleemgezin?
Welke mogelijkheden en beperkingen biedt privacywetgeving bij gegevensoverdracht?
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