
Vijf jaar meekijken bij gedwongen opvoedondersteuning 
aan een Rotterdams gezin

Marijke Nijboer

ACHTER DE VOORDEUR

G

A
C

H
T

ER
 D

E V
O

O
R

D
EU

R
 •

M
arijke N

ijboer

f

N
U
R
 7
40

/8
47

In een met vuilniszakken dichtgeplakte

woonkamer leven Stefan en Martina met 

hun kinderen op een matras. Ze wiegen hun

zoontjes maar praten nauwelijks met ze. 

Vijf jaar later doet het gezin spelletjes en

staan er meubels; allemaal dankzij de

gedwongen opvoedondersteuning. 

Hoe kon het dat deze ouders niet wisten hoe

ze een huis moesten bewonen? En zijn ze

beter geworden van de opgelegde hulp?

Journalist Marijke Nijboer keek vijf jaar

‘achter de voordeur’ mee met de

hulpverlening aan dit multiprobleemgezin. 

Ze beschrijft beeldend hoe hulpverleners

worstelen en Stefan en Martina opkrabbelen.

Als de kinderen toch uit huis worden

geplaatst, rijst de vraag: (hoe) kunnen deze

ouders hun kinderen terugkrijgen? 

In het laatste hoofdstuk kijken ouders en

hulpverleners terug en schetst Kees Bakker

(Nederlands Jeugdinstituut) hoe de

hulpverlening aan multiprobleemgezinnen

beter kan.

De Graaff - Achter de voordeur.qxp_omslag  02-11-17  12:30  Pagina 1

creo




ACHTER DE VOORDEUR

De Graaff - Achter de voordeur.qxp_2017  02-11-17  12:31  Pagina 1



De Graaff - Achter de voordeur.qxp_2017  02-11-17  12:31  Pagina 2



G

ACHTER DE VOORDEUR
Vijf jaar meekijken bij gedwongen opvoedondersteuning 

aan een Rotterdams gezin

Marijke Nijboer

De Graaff - Achter de voordeur.qxp_2017  02-11-17  12:31  Pagina 3



Voor Lorenzo en Delano

ACHTER DE VOORDEUR

Vijf jaar meekijken bij gedwongen opvoedondersteuning 

aan een Rotterdams gezin

Marijke Nijboer

ISBN 978-90-77024-86-7

NUR 740/847

Foto omslag en achterzijde: Jan van der Meijde

Vormgeving: MOL grafische vormgeving, Utrecht

© De auteur | Uitgeverij de Graaff, 2017

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvul-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en vermelding
van de auteur(s) van het boek.
    Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j°, het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van
23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk ver-
schuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Am-
stelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever (Uitge-
verij de Graaff, www.uitgeverijdegraaff.nl) te wenden.

De Graaff - Achter de voordeur.qxp_2017  02-11-17  12:31  Pagina 4



INHOUD

        Voorwoord                                                                                     7

        Wie is wie?                                                                                    21

        Inleiding                                                                                        23

I.      Op bezoek in het bovenhuis                                                    25

        VOORJAAR 2011

        ‘Ze willen dat ik anders ben’                                                            

        ‘Dit is mijn huis, dus ik zeg wat er gebeurt’

II.     Een onzichtbaar kindje                                                             33

        ZOMeR 2011

        Het AMK stelt een onderzoek in

        VOORJAAR 2012

        Is er een ‘voldoende verantwoord opvoedingsklimaat’?

        Drang wordt dwang

        VOORJAAR 2013

        ‘We hebben best wel dingen geleerd’

        Lorenzo noemt zich ‘Sonic’

III.    Hogere eisen, groeiende spanning                                         51

        NAJAAR 2013

        ‘Lorenzo zegt zelf als hij verdrietig is’

        ‘We gaan alles een beetje verder aanscherpen’

        

IV.    ‘Het moet goed genoeg zijn’                                                     63

        ZOMeR 2014

        De rek is eruit

De Graaff - Achter de voordeur.qxp_2017  02-11-17  12:31  Pagina 5



V.     Naar een pleeggezin                                                                   71

        VOORJAAR 2015

        ‘Wij hadden jou vroeger veel eerder moeten helpen’

        Wat kan de buurt betekenen?

        Stefan mist de kinderen

VI.   De gezinsvoogd haalt de teugels aan                                     85

        WINteR 2015/VOORJAAR 2016 

        ‘Wij zitten op stoelen en eten aan tafel’

        ‘Ik ben Dominicaans, ik praat hard’

        ‘er gebeurt van alles en wij kunnen niks doen’

        ‘Ik zie dat veel dingen goed gaan’

        JULI 2016

VII.  Terugkijken                                                                                 95

        Wat vinden de ouders van de hulp die ze kregen?

        terugkijken met de hulpverleners

Karige dossiers, starre wetgeving, ICt-barrières: ‘De 

gezinscoach komt niet in een gespreid bedje’

De hulpverleningsorganisaties: ‘eerst praktische hulp, 

daarna praten over de opvoeding’ 

De gezinsvoogd: ‘Ik sta nog steeds achter de uithuisplaatsing’ 

Het Jongerenloket: ‘een traject met zorg en 

vrijwilligerswerk was beter geweest’

        Overzicht van de verleende hulp

        Nawoord                                                                                      115

        Hoe kunnen we multiprobleemgezinnen nog beter helpen?

        Interview met Kees Bakker, sociaal pedagoog en bestuurder van 

het Nederlands Jeugdinstituut

        Tot slot                                                                                        123

        Nog één keer over maakbaarheid. en over zicht krijgen 

op je eigen mogelijkheden

De Graaff - Achter de voordeur.qxp_2017  02-11-17  12:31  Pagina 6



7

VOORWOORD

terwijl wij ons haasten van werk naar huis, als we onze kinderen

naar de sportclub brengen of winkelen voor een nieuwe jas, scham-

pen onze levens soms die van mensen met een heel ander bestaan.

We passeren elkaar op straat, maar toch lijkt het bijna alsof we in

verschillende werelden verkeren. We wonen in dezelfde stad, maar

daar houdt de overeenkomst zo’n beetje op. De mensen die we zo-

juist passeerden hebben geen werk, geen geld en geen vangnet van

behulpzame kennissen. Veel andere dingen hebben ze juist wel:

schulden, een verslaving, gezondheidsproblemen, een lekkend dak,

ruzie met partner of familie, een chaotisch leven zonder structuur.

Waarom trekken zij aan het kortste eind bij de verdeling van wel-

stand en voorspoed? Koesteren zij hoop op verandering? en is er ie-

mand die hen daarbij helpt?

eind 2009 en begin 2010 draaide ik als freelancejournalist vijf maan-

den mee op de Wijkschool in Rotterdam, een ‘laatstekansschool’ voor

jongeren die overal elders waren afgeknapt of uitgekotst. Ik was

zulke jongeren weleens tegengekomen, op straat, op hangplekken

en in metrostations, maar nu kwam ik voor het eerst hun wereld bin-

nen en mocht ik langere tijd meemaken hoe zij dingen beleefden,

met elkaar omgingen en waar ze tegenaan liepen. Ik deed verslag

van deze indringende ervaring in Volkskrant Magazine.1

Deze jongeren hadden thuis vaak weinig structuur, rust en aandacht

gekregen. Velen hadden zelfs geen echt thuis. Het ontroerde me om

te zien hoe graag zij toch iets moois van hun leven wilden maken. 

1     De rust-en-regelmaatschool, Volkskrant Magazine, 19 juni 2010, pdf:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/de-rust-en-regelmaatschool~a988646/
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tegelijkertijd zag je hoe lastig dat voor hen was. Ze hadden het ge-

reedschap dat daarvoor nodig is nog niet in huis: zelfvertrouwen,

goed voor jezelf kunnen zorgen, het inzicht dat je doelen moet stel-

len, moet doorzetten en tegenslag moet leren incasseren. 

Ouders
Ik werd nieuwsgierig naar de achtergrond van deze jongeren: hoe

zag die eruit? Hoe stonden hun ouders in het leven en hoe kwam het

dat zij hun kinderen onvoldoende steun hadden kunnen geven? Zo

kwam ik op het idee om me te verdiepen in de gedwongen opvoed-

ondersteuning aan gezinnen; een wens die er uiteindelijk toe zou lei-

den dat ik één gezin gedurende ruim vijf jaar volgde. 

Gedwongen opvoedondersteuning werd na de millenniumwisseling

door een aantal schokkende incidenten een hot item, ook in Rotter-

dam. In 2006 werd het ‘Maasmeisje’ gevonden. De 12-jarige Gessica

was door haar vader vermoord en in stukken in de Maas gedumpt.

In 2009 overleden drie baby’s uit gezinnen die al jaren onder toezicht

van Bureau Jeugdzorg stonden. Volgens het rapport van de inspectie

kon dit gebeuren door de slechte communicatie tussen Bureau

Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. 

Dat deze kinderen overleden, terwijl hun gezinnen al jaren bekend

waren bij de hulpverlening, zorgde voor een enorme schok. De ge-

meente zette de hulpverleningsinstanties aan om veel beter te gaan

samenwerken en besloot flink te investeren in preventie. Alle risico-

gezinnen moesten in beeld worden gebracht. Datzelfde jaar nog gin-

gen in Rotterdam vanuit verschillende instanties gezinscoaches aan

het werk. Zij moesten zo snel mogelijk bij gezinnen met problemen

‘achter de voordeur’ komen. 

Bemoeizorg
Achter de voordeur: dit begrip resoneerde in die jaren voortdurend

in de politiek en in de pers. Het is inmiddels ingeburgerd, net als de

termen ‘bemoeizorg’ en ‘drang en dwang’. Af en toe laait de discussie

hierover weer op. Dat gebeurde bijvoorbeeld in oktober 2016, toen de
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Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge pleitte voor verplichte anti-

conceptie voor moeders die niet in staat zijn om hun kinderen veilig

en gezond groot te brengen. Dergelijke voorstellen roepen meteen

kritische vragen op. In dit geval is de dringendste vraag of je zo ver-

gaand mag ingrijpen in de privacy van mensen. Bij hulpverlening

onder drang of dwang, een fenomeen dat al is ingevoerd, blijft de

vraag in hoeverre je onwillige mensen kunt dwingen om hulp te aan-

vaarden. en of hulp tegen iemands zin toch succesvol kan zijn. Veel

deskundigen hebben hun bedenkingen tegen het al te voortvarend

ingrijpen in gezinnen. Zo pleitte hoogleraar opvoedingsvraagstukken

Micha de Winter in 2014 in de Volkskrant voor een betere eerstelijns

jeugdhulp (kortdurende hulp door bijvoorbeeld maatschappelijk werk

of Bureau Jeugdzorg) en minder opgedrongen hulp in een latere fase.2

Trauma
Maar het publiek en de politiek hebben doorgaans minder moeite met

bemoeizorg. Zeker na rampzalige incidenten zoals dat van Gessica, dat

van Savanna, het in 2004 door haar opvoeders vermoorde meisje, en

andere zogenoemde familiedrama’s. Dergelijke gebeurtenissen dreu-

nen lang na. Het Rotterdamse jeugdzorgbeleid draagt nog steeds spo-

ren van het trauma dat deze drama’s veroorzaakten. Zo begon de

stad in 2013 met een proef binnen de jeugdzorg, waarbij de moge-

lijkheid tot drang en dwang werd uitgebreid. en kon er, nog voordat

de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek was begonnen,

al hulp worden opgedrongen aan gezinnen.

Ook landelijk zie je een neiging tot ingrijpen. In juni 2012 werden

drie kinderen uit één gezin onder toezicht gesteld vanwege zware

obesitas. Dit nadat de Raad voor de Kinderbescherming had gecon-

cludeerd dat de ouders zelf niet in staat waren om daar wat aan te

doen. De ouders gingen in beroep, maar de rechter ondersteunde de

ondertoezichtstelling. 

2    Geef huisarts sterkere rol in de jeugdhulp, de Volkskrant, 3 februari 2014, pagina 22.
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De samenwerkende jeugdinspecties pleitten eveneens voor meer be-

moeizorg. Zij onderzochten in vier gemeenten de hulp aan ‘multipro-

bleemgezinnen’, gezinnen waar meerdere problemen spelen. In

oktober 2014 deden ze verslag. eén van de conclusies: er moet vaker

gebruik worden gemaakt van drang en dwang. Uit het rapport: ‘Veel

multiprobleemgezinnen mijden zorg of hulp en kunnen vaak wel tot

medewerking worden verleid wanneer hun een betere situatie in het

vooruitzicht wordt gesteld. Of wanneer medewerking ervoor zorgt

dat een ernstigere maatregel voorkomen kan worden (drang). Levert

dit geen resultaat op, dan kan overwogen worden om dwang in te zet-

ten in de vorm van bijvoorbeeld een proces-verbaal van de leerplicht-

ambtenaar, een melding bij het Advies- en meldpunt huiselijk geweld

en kindermishandeling (AMHK) of een korting op kinderbijslag en/of

uitkering.’3 (Op 1 januari 2015 zijn het AMHK en het Steunpunt Hui-

selijk Geweld (SHG) samengegaan in de organisatie ‘Veilig thuis’.)

De neiging om in te grijpen is zichtbaar in de cijfers. eind 2015 waren

er ruim 21.000 jongeren van onder de 18 jaar onder toezicht (ots) ge-

steld. Bij een ots wordt het ouderlijk gezag ingeperkt. Het kind kan

thuis blijven wonen en een gezinsvoogd houdt toezicht. Soms wordt

het kind in een pleeggezin of instelling geplaatst. De laatste jaren

neemt het aantal ots’en af en komen meer kinderen onder voogdij.

Deze zwaardere maatregel wordt getroffen wanneer de ouders de

verzorging of opvoeding niet aankunnen, of het kind ernstig ver-

waarlozen of mishandelen. Het kind wordt dan uit huis geplaatst.

eind 2015 hadden ruim 9.000 kinderen een voogd; bijna twee keer

zo veel als tien jaar daarvoor.4

Multiprobleemgezinnen
De dwang en drang richt zich met name op multiprobleemgezinnen.

Die term waaide zo’n 25 jaar geleden over uit Amerika, waar de multi -

3    www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/nieuws/nw_detail.asp?nw_id=393

4    www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/17/minder-jongeren-onder-toezicht-meer-onder-
voogdij
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problem family al langer op de kaart staat. Wat wordt er met dit stem-

pel bedoeld? Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) formuleert het zo:

een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één

kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomi-

sche en psychosociale problemen. Het gaat om gezinnen waarin

naast problemen met de kinderen ook andere problemen spelen

waarvoor hulp nodig is. Vaak, schrijft het NJI, hebben deze gezinnen

problemen met de hulpverlening. Ze willen niet meewerken, weige-

ren hulp of breken deze voortijdig af.

De problemen in multiprobleemgezinnen kunnen spelen op vijf ge-

bieden: de huishouding (gebrek aan regelmaat, hygiëne, financiële

armslag of wooncomfort); de maatschappelijke positie (armoede en

werkloosheid); de opvoeding (pedagogisch onvermogen, verwaarlo-

zing, mishandeling); de individuele ontwikkeling van de gezinsleden

(depressies of verslavingen); en de relatie tussen de (ex-)partners

(echtscheiding, onderlinge spanningen, wisselende relaties). Meestal

knelt het bij multiprobleemgezinnen op al deze terreinen.5

Hoeveel multiprobleemgezinnen zijn er? In opdracht van de Raad

voor Volksgezondheid en Zorg is in 2012 een poging gedaan om dat

in kaart te brengen. De onderzoekers schatten dit aantal gezinnen

in Nederland op 70.000.6 Ook in recentere studies wordt verwezen

naar dit cijfer. Het Instituut Gak schatte in 2013 het aantal multipro-

bleemgezinnen in stedelijke gebieden op 3,5 procent en op het plat-

teland op 1,5 procent.7

De Rotterdamse GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 schetst hoe

een niet-optimale achtergrond het leven van kinderen kan beïnvloe-

den. Van de tweede- en vierdeklassers uit het voortgezet onderwijs

5    http://www.nji.nl/Multiprobleemgezinnen-Probleemschets-Definitie

6    Klerk, M. de e.a. (2012). Zorgen voor meervoudige problemen. Achtergrondstudie uitge-
bracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ten behoeve van het advies
De bomen en het bos: de patiënt, zijn vraag en het landschap. Den Haag: RVZ.

7    Holwerda, A., Jansen, D.e.M.C. & Reijneveld, S.A. (2014). De effectiviteit van hulpverlening
aan multiprobleemgezinnen: een overzicht. Groningen: Universitair Medisch Centrum
Groningen. Samenvatting: http://www.instituutgak.nl/wordpress/wp-content/ up-
loads/2014/07/MultiprobleemgezinnenA4.pdf
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die de vragenlijst invulden, zegt 9 procent dat hun gezin moeite heeft

om met geld rond te komen. een kwart heeft regelmatig ruziënde

ouders, 24 procent heeft een echtscheiding meegemaakt. twintig

procent woont in een eenoudergezin. 27 procent ontbijt minder dan

vijf keer per week, 10 procent heeft overgewicht. Dertien procent

heeft seks gehad, waarvan bijna de helft onveilig. Negen procent

heeft een gezinslid met verslavingsproblemen. Van de vierdeklassers

heeft 21 procent de laatste vier weken voor de peiling aan binge drin-

ken8 gedaan, 9 procent heeft wiet gebruikt en 3 procent heeft ooit

harddrugs gebruikt. Volgens de GGD loopt 4 procent van de gepeilde

scholieren kans op psychosociale problemen. 

Verstandelijke beperking
Soms speelt er in gezinnen nog een belemmerende factor mee: een

verstandelijke beperking. er zijn geen harde cijfers beschikbaar over

het aantal zwakbegaafde ouders dat opvoedondersteuning of andere

vormen van hulp ontvangt. Maar, zo laat Mee Nederland weten, van

de totale Nederlandse bevolking is 10 tot 15 procent zwakbegaafd (met

een IQ tussen 75 en 85). Mee schat in dat het aantal zwakbegaafden

onder de ouders die begeleiding krijgen, veel hoger is dan 15 procent.9

De Rotterdamse organisatie Pameijer is dezelfde mening toegedaan.10

Wanneer een gezin begeleiding krijgt en er wordt vastgesteld dat één

of beide ouders verstandelijk beperkt zijn, leidt dit doorgaans tot nog

intensievere begeleiding. Vaak gaat het zo: de hulpverlener ziet te

weinig effect, waarna in overleg met de cliënt een IQ-onderzoek

wordt gedaan. De hulpverlener zal proberen vast te stellen hoe ‘leer-

baar’ de cliënt is, en de doelen van de begeleiding bijstellen, zodat

ze haalbaar blijven. 

8    Definitie volgens Jellinek: het drinken van vijf of meer glazen alcohol tijdens één
gelegenheid.

9     Bron: telefonisch onderhoud op 28 oktober 2015 met Matthijs Veldt, hoofd kennis
en beleid bij Mee Nederland.

10  Bron: woordvoerder Christiaan Merkuur in een mailuitwisseling op 30 juli 2016.

De Graaff - Achter de voordeur.qxp_2017  02-11-17  12:31  Pagina 12



13

Van generatie op generatie
Het gaat dus om een substantiële groep. een groep die bovendien eer-

der groeit dan afneemt, al was het alleen al omdat de kluwen van pro-

blemen waar deze gezinnen mee worstelen, vaak van generatie op

generatie wordt doorgegeven. Kinderen uit deze gezinnen lopen een

groter risico op het ontwikkelen van gedrags- en/of ontwikkelingspro-

blemen. Hoe meer risicofactoren er in het spel zijn, hoe groter de kans

dat dit gebeurt. Wanneer er zich in de directe omgeving van het kind

ten minste vier risicofactoren voordoen (bijvoorbeeld problemen met

geld, gezondheid, opvoeding en verslaving), loopt dit kind grote kans

op het ontwikkelen van psychische problemen, gedragsproblemen,

delinquentie en problemen in de intelligentieontwikkeling.11

een kind dat in een multiprobleemgezin wordt geboren, krijgt dus een

lastige erfenis mee. Het begint z’n leven met een grote achterstand en

het is maar de vraag in hoeverre die is in te halen. In het doorbreken

van die spiraal ligt een grote uitdaging voor de politiek, de hulpverle-

ning, het onderwijs en andere maatschappelijke sectoren. Als het lukt

om voor zo’n kind de deur te openen naar een beter leven, is de winst

enorm: voor dat kind, voor zijn nakomelingen en voor de samenleving.

Hoe succesvol is de hulpverlening?
In hoeverre slaagt de hulpverlening? een vraag die hier eigenlijk nog

aan vooraf zou moeten gaan, is: in hoeverre bereikt de hulpverlening

de juiste mensen? Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Plan-

bureau (SCP) uit 2016 blijkt dat autochtone kinderen meestal duur-

dere vormen van hulp ontvangen of oververtegenwoordigd zijn in

de jeugdhulp, vergeleken met de kinderen in gezinnen van niet-wes-

terse herkomst.12

Wanneer de hulpverleners eenmaal zijn beland bij multiprobleem -

gezinnen, in hoeverre lukt het hun dan om deze gezinnen echt verder

11   Bureau Beke (2014). Een casus om van te leren, Lessen voor de aanpak van multi-
probleemgezinnen in het licht van de 3D.

12   Sociaal en Cultureel Planbureau (2016). Cumulaties in de jeugdhulp.
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te helpen en kinderen een kans te geven op een beter leven? Welke

vormen van begeleiding zijn succesvol? Regelmatig worden er on-

derzoeken gedaan naar gebruikte werkwijzen. Zo concludeerde een

onderzoeker bijvoorbeeld dat het programma Basisaanpak XL in til-

burg, waarbij hulpverleners hun aanpak afstemmen op de behoeften

van individuele multiprobleemgezinnen, leidt tot een daling van de

problematiek. De hulpverleners lijken echter nauwelijks in te spelen

op het versterken van de zelfredzaamheid en op dit punt zag de on-

derzoeker dan ook weinig groei.13

Veel onderzoekers zien de inzet van dwang en drang en van ervaren

gezinscoaches als belangrijke succesfactoren. De gezinscoach staat

voor de lastige taak om de juiste balans te vinden tussen fermheid en

begrip. Ook gezinnen die onder ‘dwang’ hulp krijgen (met bijvoor-

beeld als consequentie dat de kinderen onder toezicht worden gesteld

als ze niet meewerken), boeken de meeste vooruitgang als ze niet-au-

toritair worden benaderd. Woorden als ‘moeten’ werken niet.

Als er vertrouwen is tussen een multiprobleemgezin en de hulpverle-

ner, is de kans veel groter dat de begeleiding slaagt, zo bleek uit onder-

zoek door de Hogeschool Rotterdam. Het vertrouwen groeit wanneer

de coach op tijd komt, doet wat hij/zij belooft, praktische zaken oplost,

oog heeft voor de goede kanten van het ouderschap en terughoudend

is in het doorspelen van de informatie die hem verteld wordt. Hij moet

zich liefst opstellen als een gelijkwaardige partner. Uit het rapport: ‘De

geïnterviewde gezinnen blijken dan minder ongemotiveerd en zorg-

mijdend dan de definitie “multiprobleemgezin” doet vermoeden.’14

er zijn wel knelpunten. eén daarvan is wildgroei. In 2012 waren er

in Rotterdam zeker 34 organisaties die gezinscoaching aanboden.

Wie precies wat deed en voor hoe lang, was niet altijd duidelijk. Ook

de samenwerking en afstemming tussen al die aanbieders was niet

13   Kersten A. (2016). Ondersteuning aan multiprobleemgezinnen: een pilotstudie naar de
Basisaanpak XL in de gemeente Tilburg. Universiteit Utrecht.

14  Kooiman A., Van twist e. (2012). Vertrouwen is basis voor gezinscoach, Kwalitatief 
onderzoek onder multiprobleemgezinnen in Rotterdam. Kenniscentrum talentontwik-
keling Hogeschool Rotterdam.
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altijd optimaal. eind 2015 laat de afdeling Maatschappelijke Ontwik-

keling van de gemeente Rotterdam desgevraagd weten dat 80% van

de gezinshulp is ondergebracht in de nieuwe wijkteams. er zijn nog

steeds meerdere aanbieders van gezinscoaching, maar volgens de

gemeente is de inhoud van deze begeleiding nu eenduidiger omdat

deze hulp vanuit de wijkteams wordt ingezet. 

De wijkteams (soms heten ze anders) werden in heel Nederland op-

gericht met het oog op de nieuwe Jeugdwet die op 1 januari 2015 in

werking trad. Daarmee ging de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg

over van de provincie naar de gemeente. Voorheen was het goed mo-

gelijk dat een gezin verschillende hulpverleners over de vloer kreeg

die niet van elkaars aanpak op de hoogte waren. De nieuwe aanpak

moet dat voorkomen, onder het motto: één gezin, één plan, één aan-

spreekpunt. In de wijkteams treffen hulpverleners van de verschil-

lende organisaties elkaar en stemmen zij hun aanpak af. 

Gezinnen, zeker multiprobleemgezinnen, krijgen vaak veel verschil-

lende hulpverleners over de vloer. Ouders klagen over de wisselingen

van personeel. Ze vinden het vervelend om steeds weer hun verhaal

te moeten vertellen. Door al die verschillende gezichten en adviezen

kunnen mensen murw worden. Soms staan ze bovendien door eer-

dere negatieve ervaringen ook minder open voor hulp. De bedoeling

van de wijkteams is dat ook op dit punt de hulpverlening beter wordt

georganiseerd en dat gezinnen minder mensen over de vloer krijgen. 

Maar de gemeenten blijven klagen over versnippering. Augustus

2017 besluit de Rotterdamse regio dat zij met veel minder leveran-

ciers van jeugd-, crisis- en gezinshulp contracten gaat afsluiten. Het

aantal leveranciers gaat van 80 naar dertien.15

Te hoge verwachtingen
een andere belangrijke constatering is dat hulpverleners vaak te

hoge verwachtingen hebben van de zelfredzaamheid van gezinnen.

15   Jeugdhulp in regio op de schop voor betere zorg, AD, 30 augustus 2017, pagina 1 
katern Rotterdam-Oost.
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De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) liet een

studie16 uitvoeren naar de oorzaken achter hardnekkige schulden-

problematiek. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe mensen in

de problemen komen met financiën, maar de factoren die daarbij

een rol spelen gelden mogelijk ook voor andere probleemgebieden.

Zo constateert het onderzoek dat de maatschappij ingewikkeld in el-

kaar zit, en dat je bepaalde vaardigheden nodig hebt om daar je weg

in te vinden. Mensen moeten voor het oplossen van een probleem

niet alleen alle relevante informatie begrijpen; er wordt ook een be-

roep gedaan op hun alertheid, zelfcontrole en stressbestendigheid.

Lang niet iedereen heeft die eigenschappen in huis. Maar ook ie-

mands persoonlijkheid speelt een belangrijke rol. Mensen met een

vermijdend karakter en met weinig zelfcontrole maken een grotere

kans op financiële problemen. Ze zijn geneigd problemen te ontken-

nen, geven gauw te veel uit en nemen vaak niet op tijd maatregelen.

Ook stress en armoede hebben een negatieve invloed. Door stress en

armoede denken mensen minder lang over beslissingen na, laten zij

zich sterker leiden door de acute problemen van het moment, en

neemt hun zelfcontrole af. Zo kan een neerwaartse spiraal ontstaan. 

Zo beschouwd lijkt het erop dat mensen in bepaalde omstandighe-

den en met een bepaald karakter als het ware voorsorteren voor het

hebben van problemen. Dat zou een reden voor hulpverleners kun-

nen zijn om samen met hen extra kritisch te kijken naar de haalbaar-

heid van de te stellen doelen. 

In het hierna volgende verhaal beschrijf ik de ervaringen van een

Rotterdams gezin dat opvoedondersteuning krijgt. Ik volg hun weder -

waardigheden vanaf het voorjaar van 2011, onder het oude regime.

Vier jaar later zien we hoe de overheveling van hun begeleiding naar

het wijkteam uitpakt voor deze ouders en hun zoontjes.

16   tiemeijer, W. (2016). Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op proble-
matische schulden. WRR/ Amsterdam University Press.
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Maakbaarheid 
Zoals ik al schreef: mede door mijn ervaringen met jongeren op een

‘laatstekansschool’ was ik zeer geïnteresseerd geraakt in de omstan-

digheden van gezinnen die opvoed- en praktische hulp ontvangen.

Wat, zo vroeg ik me af, hebben deze ouders zelf vroeger meegekre-

gen? Hoe ervaren zij de hulpverlening en wat is het effect van ver-

schillende maatregelen op hen en hun kinderen?

er zit nog een drijfveer achter mijn interesse, een meer persoonlijke.

Al van jongs af aan word ik gefascineerd door de vraag in hoeverre

mijn leven, net als dat van anderen, maakbaar is. Mijn familie kent

uiteenlopende karakters en levensverhalen. Ik zag grootouders, ou-

ders, ooms en tantes genieten van hun talenten, worstelen met pro-

blemen, vasthouden aan tradities of zich juist een eigen weg banen.

Wie was ik in dit verhaal? Puur het product van mijn voorouders, ge-

hoorzamend aan mijn genetische aanleg, of kon ik echt eigen keuzes

maken, vrij van mijn achtergrond? toen ik jong was, geloofde ik sterk

in maakbaarheid. Met mij en mijn leven kon het alle kanten op; ik

had het voor het kiezen. Inmiddels, enigszins sadder and wiser, zie ik

dat veel keuzes die ik heb gemaakt zijn ingegeven door mijn aanleg

en opvoeding. Maar ik denk dat wij allemaal ook een volstrekt eigen

geluid hebben, dat doorklinkt in de melodie van ons bestaan. 

Als aanhanger van de visie dat ons leven (gedeeltelijk) maakbaar is,

ben ik in goed gezelschap: de overheid denkt óók dat mensen nog

kunnen veranderen en hun leven kunnen verbeteren. Waarom

wordt er anders zoveel overheidsgeld gestoken in het ‘kneden’ van

mensen tot betere burgers en betere opvoeders? 

Werkt dat? Kunnen mensen veranderen? Kun je hen helpen om, ook

wanneer zij al generaties lang in de problemen zitten, die spiraal te

doorbreken? Zelfs met dwang en drang, wanneer zij daar eigenlijk

niet op zitten te wachten? 

Een gezin volgen
In november 2010 had ik een gesprek met Jacques Bovens, lid van

de Raad van Bestuur van Flexus Jeugdplein in Rotterdam, en Ineke
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Moerman, algemeen directeur van het Centrum voor Jeugd en Gezin

(CJG) Rijnmond. Zij gaven mij elk toestemming om langere tijd mee

te draaien met de opvoedondersteuning aan een gezin. In overleg

met gezinscoaches van beide instellingen werden een paar gezinnen

geselecteerd. Uiteindelijk gingen de ouders van twee gezinnen ak-

koord met mijn aanwezigheid. Hun instemming was de belangrijkste

voorwaarde die beide instellingen stelden. Daarnaast spraken we af

dat de anonimiteit van de gezinnen beschermd zou worden en dat

de ouders, de genoemde directeuren en betrokken gezinscoaches in-

zage zouden krijgen in de uiteindelijke tekst. We vonden elkaar in de

afspraak dat de tekst waarheidsgetrouw moest zijn. Mochten er ech-

ter passages in de tekst staan waar een partij grote moeite mee had,

dan zouden we daar in onderling overleg proberen uit te komen.

Ik besefte dat die laatste afspraak in de praktijk lastig zou kunnen

blijken, maar zag ook de grote belangen die de betrokken mensen

en de instellingen hadden te verdedigen. Na voltooiing van de tekst

waren we het echter snel eens. Ik verwijderde op verzoek van zowel

Flexus Jeugdplein als de ouders een paar details uit de beschrijving

van het uiterlijk en het verleden van de ouders, omdat deze hen her-

kenbaar zouden kunnen maken of kwetsend zouden kunnen zijn. Ik

ben Flexus Jeugdplein, CJG Rijnmond, Pameijer, de William Schrik-

ker Groep en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rotterdam

zeer erkentelijk voor het vertrouwen en de bewegingsruimte die zij

mij gaven. 

De twee gezinnen die ik volgde, bleken te verschillend om met elkaar

te kunnen vergelijken. toen de begeleiding aan een van de gezinnen

bovendien binnen een jaar al werd afgerond, besloot ik me op het

andere gezin te richten. eén gezin is maar een heel beperkt ‘onder-

zoeksgebied’. Ik wil dan ook geen algemene conclusies verbinden

aan mijn verhaal. Wel hoop ik een goed beeld te bieden van de situ-

atie in een gezin dat hulp ontvangt. Gezien de relatief lange tijd die

ik heb meegedraaid met de hulpverlening, ruim vijf jaar, denk ik goed

te kunnen schetsen wat het effect van de hulpverlening was op deze

moeder, vader en kinderen.
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Mijn eerste kennismaking met deze Rotterdamse ouders en hun twee

jonge kinderen was op 16 maart 2011. Ik ontmoette twee jonge twin-

tigers die onwennig bivakkeerden op een matras in de voorkamer

van hun kale appartement. Ze hadden een in zichzelf gekeerd peu-

tertje van ruim een jaar en een zeer mollige baby van drie maanden.

Op 8 september 2016 bezocht ik twee einde-twintigers, ouders van

kinderen van zes en vijf. We zaten samen aan hun eettafel en bespra-

ken mijn tekst. Ze gingen uitgebreid in op de hulp die ze hebben

gehad en kwamen met een paar goede tips voor hulpverleners. Deze

zijn terug te vinden in hoofdstuk VII.

De gezinsleden en de pleegmoeder die later haar entree deed heb ik

in mijn verslag andere namen gegeven, om hun anonimiteit te be-

schermen. Het medisch kinderdagverblijf en de school worden om

dezelfde reden niet bij naam genoemd. 
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