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Proces 

Het programma Richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming heeft het Nederlands Jeugdinstituut 

(NJi) de opdracht gegeven een zogenoemde ‘dynamische herziening’  uit te voeren van de 

Richtlijn Multiprobleemgezinnen (MPG). Het NJi heeft deze herziening tussen september 2018 en 

april 2019 uitgevoerd aan de hand van de herzieningspunten die de Werkgroep Aanpassingen 

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming/WAR-J heeft aangegeven. De herziening richtte zich 

op de richtlijn en niet op de onderbouwing. Op basis van de aanpassingen hebben we ook de 

werkkaarten en informatie voor ouders herzien.  

 

Het NJi (Daniëlle de Veld),  heeft de herziening uitgevoerd in samenwerking met Mariska van der 

Steege (zelfstandig adviseur). Zij hebben samengewerkt met een zgn. flexibele schil, bestaande 

uit: 

 

Drs. A. de Beer Programmamanager Aanpak (Overlastgevende) Multiprobleemgezinnen 

Amsterdam 

Dr. K.E. Evenboer Senior onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen; Senior 

onderzoeker Jeugdhulp Friesland 

L.A. Evers, MSc Gedragswetenschapper Jeugdbescherming West; Systeemtherapeut i.o. 

Dr. J. Knot-Dickscheit Universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en GZ-

psycholoog en cognitief gedragstherapeut bij GGZ- instelling Molendrift 

M. Lever, MHC&SW Adviseur bij het Expertisecentrum William Schrikker 

 

De WAR-J heeft in juni 2019 ingestemd met de aanpassingen, waarna de stuurgroep in december 

2019 de aanpassingen heeft vastgesteld. De beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW hebben 

vervolgens de naamswijziging van de richtlijn goedgekeurd.   

Bij deze herziening zijn de volgende aanpassingen gedaan:  

 

Feedback Hoe aangepast? 

Stigmatiserende 

naamgeving 

Omdat de term ‘multiprobleemgezin’ als stigmatiserend ervaren wordt, is een 

nieuwe naam voorgesteld: ‘gezinnen met meervoudige en complexe 

problemen’. Deze term zet het gezin centraal in plaats van de problematiek, 

wordt gebruikt in een recent verschenen handboek en wordt gebruikt in het 

kennisdossier dat het NJi i.s.m. het Kenniscentrum KJP over deze gezinnen heeft 

ontwikkeld. De titel en teksten in de richtlijn zijn hierop aangepast. 

Toevoegen 

familiegroepsplan 

In de inleidende tekst bij H4 is een beschrijving van het familiegroepsplan en 

een verwijzing naar meer informatie toegevoegd. De term ‘Gezinsplan’ is in de 

rest van het hoofdstuk behouden omdat de informatie ook gebruikt kan 
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worden als het gezin bij wet is uitgezonderd van de mogelijkheid een 

familiegroepsplan op te stellen, of vrijwillig afziet van het opstellen van een 

familiegroepsplan.. Om de eigen regie van het gezin verder te benadrukken zijn 

aanvullende voorbeelden toegevoegd van hulpmiddelen en werkwijzen bij het 

opstellen van een gezinsplan (par. 4.4.1). Ook wordt verwezen naar de Richtlijn 

Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp (par. 4.2.1). 

Update Instrumenten 

en interventies 

In H5 is de informatie geactualiseerd over instrumenten die beschikbaar zijn om 

de situatie in het gezin in kaart te brengen. Instrumenten zijn verwijderd als ze 

niet langer verkrijgbaar of verouderd zijn (Vragenlijst gezinsfunctioneren, 

Pedagogische variabelen lijst, Nijmeegse vragenlijst voor de opvoedsituatie). 

Nieuw beschikbaar gekomen instrumenten zijn toegevoegd (BIC-Q, ARIJ, CFRA, 

ZRJ, MijnZRM, VSOG, OBVL; zie paragraaf 5.5). 

 

In H7 is de informatie over interventies geactualiseerd. Interventies die niet 

meer in de Databank Effectieve Jeugdinterventies staan (IOG, Jeugdhulp Thuis, 

ReSet, Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding, Voorwaardelijke Interventie in 

Gezinnen) zijn uit de richtlijn verwijderd. Er zijn nieuwe interventies in de 

Databank opgenomen die de flexibele schil geschikt vond voor de doelgroep  

(Gezin Centraal, HouVast, Systeemgerichte Gezinscoaching). Naar aanleiding 

van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de interventie 10 voor 

Toekomst is ook deze interventie toegevoegd.  

 

Resultaten van het onderzoek naar werkzame elementen van interventies voor 

gezinnen met meervoudige en complexe problemen zijn nog niet opgenomen in 

de richtlijn, omdat deze pas na het aflopen van de herziening beschikbaar zijn. 

Het programma Richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming bekijkt t.z.t. samen 

met de auteurs van de richtlijn hoe deze resultaten in de richtlijn kunnen 

worden verwerkt.  

Aanpassen term Goed 

genoeg ouderschap; 

aandacht voor  

psychische problemen 

en lichte 

verstandelijke 

beperking bij ouders 

H5 van de richtlijn is compleet herschreven. De term ‘goed genoeg ouderschap’ 

is gewijzigd in ‘goed genoeg opvoederschap’. Het theoretisch kader is 

opgehangen aan het Best Interest of the Child model (BIC-model; zie paragraaf 

5.2). De behoeftenpiramide van Maslow is toegevoegd omdat vanuit de praktijk 

veel behoefte is aan handvatten om de hulp te prioriteren.. Om de relatie 

tussen het BIC-model en de piramide van Maslow te laten zien is een figuur 

toegevoegd. De informatie over veiligheid is in dit hoofdstuk naar voren 

gebracht en er wordt benadrukt dat de acute veiligheid van het kind prioriteit 

heeft. Hierbij verwijzen we naar het nieuwe Afwegingskader bij de Meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling (zie paragraaf 5.3). Psychische 

problematiek (waaronder psychotrauma) en licht verstandelijke beperking van 

de ouders komen aan bod in een nieuwe paragraaf over factoren die goed 

genoeg opvoederschap kunnen beïnvloeden (paragraaf 5.4).  
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Aandacht voor sociaal 

netwerk 

In H6 is extra informatie toegevoegd rondom het mobiliseren van het sociale 

netwerk, het sociale netwerk bij ouders met LVB, en de oorzaken van en 

oplossingen voor vraagverlegenheid (paragraaf 6.3.2). 

Integraal werken 

prominenter 

neerzetten 

Er is meer aandacht voor integraal werken door dit onderwerp een eigen 

paragraaf te geven en naar voren te halen in het hoofdstuk. Daarnaast worden 

voordelen van een integrale aanpak uitgelicht (zie paragraaf 6.2). 

Aandacht voor 

schuldenproblematiek 

Armoede/schulden zijn prominenter in de tekst naar voren gebracht door in H5 

de invloed op het bieden van goed genoeg opvoederschap uiteen te zetten 

(paragraaf 5.4). Daarnaast leert het BIC-model dat er een inkomen nodig is om 

adequate verzorging aan het kind te kunnen bieden (paragraaf 5.2). 

Aandacht voor  

individuele 

begeleiding kind 

Aan de richtlijn is een alinea toegevoegd met onderzoeksresultaten die laten 

zien dat individuele begeleiding voor het kind waardevol kan zijn als aanvulling 

op intensieve pedagogische thuishulp (paragraaf 7.3.2). 

 

Naast deze punten zijn onderstaande aanpassingen gedaan: 

- De tekst in H4 over het meten van resultaten is aangepast naar aanleiding van de 

ontwikkelingen rondom outcome en het harmoniseren van outcome-indicatoren. Om het 

verschil in focus tussen paragraaf 4.3 en 4.4 te benoemen is aan de paragraaftitels het niveau 

toegevoegd waarop geëvalueerd wordt (resp. op gezinsniveau en op groepsniveau). 

- De structuur van H6 is aangepast om de verschillende aspecten van effectief 

casemanagement nog beter uit te lichten. 

- De teksten over veiligheid zijn aangepast aan de verbeterde Meldcode en het bijbehorende 

Afwegingskader. 

- Intensief Systeemgericht Casemanagement is toegevoegd als methode in de 

Jeugdbescherming, de Deltamethode is verwijderd.  
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