Whitepaper

FamilieKracht
Voor gezinnen waarin
meervoudige en complexe
problemen spelen

P01

FamilieKracht
Voor gezinnen waarin
meervoudige en complexe
problemen spelen
In Nederland kampen rond de 100.000
gezinnen met meervoudige en complexe
problemen die stress veroorzaken. Vaak
hebben de ouders uit deze gezinnen
psychische problemen. Dat trekt een wissel
op de opvoedvaardigheden van ouders en
remt kinderen in hun ontwikkeling. Om deze
kinderen in hun gezinnen effectiever te
kunnen helpen bedachten De Opvoedpoli en
Altra ‘FamilieKracht’: een aanpak waarbij het
hele gezin ondersteund wordt op meerdere
levensgebieden.
‘FamilieKracht’ is een gezamenlijk initiatief van Altra en De Opvoedpoli
op het gebied van familiezorg. Directe aanleiding voor de werkwijze van
‘FamilieKracht’ is de behoefte om de multiproblematiek bij gezinnen
effectiever aan te pakken.
Hoofddoel is dat het kind of de jongere zich binnen het gezin weer veilig
en gezond kan ontwikkelen. Dat wordt bereikt door in te zetten op het
versterken van de veerkracht van gezinsleden en met het aanleren van
een effectieve stresshantering. De gezinsleden krijgen handvatten om
met stress en met emoties over allerlei onderwerpen om te gaan. Zij
leren hoe zij zelf steunbronnen kunnen aanboren. En zo ontstaat er een
veilige en gezonde omgeving voor de kinderen en jongeren. Het is onze
ervaring dat juist die focus op stressreductie ervoor zorgt dat het gezin
weer in staat is om de regie te nemen en er zo op alle leefgebieden rust
ontstaat.

Nauwe samenwerking Jeugd-ggz en volwassen-ggz
In de aanpak speelt het hele gezin een rol en werken jeugd-ggz,
volwassenen-ggz, jeugdhulp en Wmo (vanuit de organisatie MaDiZo)
met elkaar samen. Dat gebeurt vanuit een outreachende benadering en
shared decision making. Dit betekent dat de behoeften van het hele
gezin vertrekpunt is voor de grensoverschrijdende combinatie van zorg
en hulp vanuit verschillende domeinen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan

”

Teamlid
Jetske van Dene
“Wat ik mooi vind aan FamilieKracht is dat je naast de
ouders gaat staan. Je neemt
de verantwoordelijkheid niet
over. De ouders beslissen
mee en krijgen daardoor zelf
de verantwoordelijkheid. Ze
worden niet afhankelijk van
hulpverleners. Er wordt gekeken
naar wat zij zelf kunnen doen.
En vervolgens wie of wat zij
nodig hebben als zij het (nog)
niet zelfstandig kunnen. Op die
manier komen ouders weer in
hun eigen kracht.”
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een gelijktijdige inzet van traumatherapie en schuldhulpverlening. De
gezinscoach coördineert alle benodigde zorg in nauwe samenwerking met
het hele gezin. Zo wordt er precies de hulp geboden die nodig is. De
behandelduur is afhankelijk van wat het gezin nodig heeft om tot duurzaam,
zelforganiserend vermogen en veerkracht te komen.

Team FamilieKracht
uit de startblokken

FamilieKracht
in het kort

Eind april 2020 startte het FamilieKrachtteam in Amsterdam Zuidoost met professionals vanuit jeugd-ggz, volwassenen-ggz,
jeugdhulp en Wmo. Deze start is mede
mogelijk gemaakt door het Transformatiefonds. Het team bestaat uit tien enthousiaste professionals.

FamilieKracht is een intensieve hulpvorm
voor multistress gezinnen met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 23 jaar waarbij sprake is van
(een vermoeden van) ggz-problematiek en
een vastgelopen thuissituatie. De inzet van
FamilieKracht is intensief en duurt over het
algemeen meer dan een jaar. FamilieKracht
richt zich op gezinnen waar eerdere hulpverlening niet blijvend effectief was.

Projectleider is Roos van Soomeren. Zij is
verantwoordelijk voor de organisatie en
uitbreiding van de samenwerking met andere
partijen. Teamcoördinator Anna Kuiper houdt
zich in Amsterdam Zuidoost vooral bezig met
de aanmelding van nieuwe gezinnen en is het
directe aanspeekpunt voor het team.

FamilieKracht brengt rust door aandacht te
besteden aan alle leefdomeinen en stress
factoren binnen een gezin. Door gebruik te
maken van negen leidende principes, zoals
gezamenlijke besluitvorming, bekrachtigen
van het gezin en inzet van het netwerk,
neemt de veerkracht in gezinnen toe en
nemen de stressfactoren duurzaam af.

Aanmeldprocedure
Contact over mogelijke aanmeldingen
verloopt via Anna Kuiper. Zij is van dinsdag
tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar
op 06-36491689. Haar emailadres is
anna@opvoedpoli.nl.
FamilieKracht werkt op verwijzing binnen
de specialistische jeugdhulp (SPIC). Dat
kan via de (huis)arts, een ouder-kindadviseur,
een jeugdteammedewerker of een gecertificeerde instelling zoals bijvoorbeeld jeugd
bescherming.

“Het meest opvallende is
de focus op veerkracht,
het verminderen van stress
en de samenwerking met
verschillende organisaties
en disciplines.”
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Achtergrond ontstaan
FamilieKracht

Duurzame
stabiele
gezinssituatie
hard nodig
In de jeugdzorg denk je dat je met de
problemen van kinderen te maken hebt.
Dat heb je ook, maar bij de zware problematiek hangt het overgrote deel samen met de
problemen van ouders en met andere, meer
maatschappelijke problemen. De problemen
van het kind zijn de uitkomst van een veel
bredere problematiek, vaak van generatie
op generatie doorgegeven.
Van alle kinderen die zich bij jeugdzorg melden, heeft maar liefst
90 procent een ouder met ggz-problematiek. In de jeugdhulp zijn de
behandeling van volwassenproblematiek en kindproblematiek nog te
veel gescheiden. Dan kun je zeggen: de ouders krijgen een volwassenggz-behandeling, en op het moment dat de kinderen ook problemen
krijgen, gaan wij bij jeugdzorg aan de slag. Maar zo werkt het voor ons
niet! Wij willen met FamlieKracht juist die combinatie maken tussen
jeugdzorg, jeugd-ggz, volwassen-ggz en Wmo om een vicieuze cirkel
effectief te doorbreken.

Impact van stress op ouderschap
Om veilig te kunnen opgroeien en zich positief te ontwikkelen hebben
kinderen een duurzame, stabiele gezinssituatie nodig. Daarom zetten we
in op alle bronnen van stress die in het gezin spelen: de ontwikkeling
van het kind, de ouder-kind relatie, de partnerrelatie, de problematiek
van individuele ouders zoals bijvoorbeeld depressie, verslaving, eigen
trauma en de stress rond bestaanszekerheid. Denk daarbij aan factoren
als gebrek aan huisvesting, armoede, schulden of problemen rond de
verblijfsstatus.

”

Teamlid
Anna Kuiper
“Mijn drive om deel te nemen
aan het team van FamilieKracht
is de behoefte die ik heb om te
verbinden en aan te sluiten bij
gezinnen. Ik vind het ontzettend
fijn dat we met FamilieKracht
naar alle leefgebieden kijken
en zowel maatschappelijke
hulp, jeugdhulp, jeugd-ggz, als
volwassen-ggz kunnen bieden
om het gezin weer regie en
kracht te geven.”
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Familie-stress model
Gebaseerd
op Conger

Emotionele
nood
bij ouders
o.a. depressie,
verslaving,
trauma

Bestaansonzekerheid

Verstoord
ouderschap

o.a. armoede,
thuisloosheid,
illegaliteit

Slechtere
ontwikkelingsuitkomsten
voor kinderen
o.a. op emotioneel,
gedrags- en
cognitief gebied

Echtelijke
conflicten
of instabiliteit
o.a. echtscheiding,
huiselijk geweld

Het family stress model van Conger (2002) laat duidelijk de wisselwerking
zien tussen de verschillende bronnen van stress binnen een gezin en de
impact daarvan op het ouderschap, de ouder-kind relatie en de ontwikkelingsuitkomsten voor kinderen.

Model van Conger verder uitgelegd
Als je rechts in het model begint, gaat het over kinderen die problemen
hebben: bij wie de ontwikkeling niet goed gaat, die bijvoorbeeld op
school niet meekomen. Dat is het moment dat jeugdhulp in beeld komt.
Als professionals gaan we dan natuurlijk naar het kind kijken en ermee aan
de slag. We betrekken daar de vader en/of moeder bij, maar: alleen in zijn
of haar rol als ouder. We kijken naar de ouder-kindrelatie.
Dat is mooi en belangrijk, maar wat we aan de andere kant van het schema
zien, is dat er vaak een reden is waarom het in de ouderrol niet goed gaat.
Bijvoorbeeld: emotionele problemen (trauma, depressie, verslaving). En dát
heeft vaak een wisselwerking met de partnerrelatie. Bijvoorbeeld vanwege
emotionele problemen, huiselijk geweld of een complexe scheiding.
‘En dan heb je ook nog bestaanszekerheidsproblemen (armoede, schulden,
je woning verliezen, geen verblijfsstatus hebben). Ook dat is een hele
belangrijke factor. Al die soorten problematiek, die verschillende bollen in
het schema, die hebben invloed op elkaar. Want als je verslaafd bent, dan
zal je relatie ook niet zo lekker lopen. En als je relatieproblemen hebt en je
gaat uit elkaar, dan ontstaan er misschien financiële problemen waardoor je
plotseling geen huis meer hebt.
In zo’n situatie is het bijna vanzelfsprekend dat een kind daardoor beïnvloed
wordt en zelf ook problemen krijgt. Sterker nog: 60 procent van de kinderen van ouders met ggz-problematiek worstelt zelf ook met geestelijke of
emotionele problemen. En 90 procent van alle kinderen die bij ons komen,
heeft ouders met ggz-problematiek! Kinderen die te maken krijgen met dit
soort problemen hebben op latere leeftijd zelf ook weer meer kans om in
deze ‘bollen’ terecht te komen. Dat is nou wat we ‘intergenerationele
overdracht’ noemen.

Het Model van Conger
dat laat zien dat alle
leefgebieden aangepakt
moeten worden.
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Stress beïnvloedt opvoedstijl
Een gezin heeft schulden en schulden veroorzaken stress. Die stress
remt kinderen in hun cognitieve ontwikkeling. Bij de ouder(s) wordt
onder invloed van stress een deel van de hersenen minder actief. Dat
gedeelte kun je niet meer gebruiken voor andere dingen. Plannen en
organiseren lukt bijvoorbeeld minder goed, maar het wrange is dat je
daarin wél het voorbeeld bent voor je kinderen. Bovendien kies je vanuit
stress vaak voor de kortetermijnoplossing. Je bent niet meer in staat om
afwegingen te maken, om een probleem stap voor stap op te lossen.
Kinderen leren dus niet hoe je dat doet.
Maar als er bij een ouder sprake is van ggz-problematiek, bijvoorbeeld
een trauma, dan is er ook sprake van een andere opvoedstijl. In plaats
van ‘sensitief en responsief’, zoals we dat noemen, is de kans groter dat
ouders meer afwezig, controlerend of negatief zijn. Zij hebben immers
ook minder emotionele ruimte door de andere zorgen die er spelen. Als
kind mis je dan de vruchtbare bodem die je nodig hebt om je verder te
ontwikkelen. Die ontstaat namelijk als ouders geïnteresseerd in je zijn en
je stimuleren. Je kunt het echt zien in de hersenen als dat minder
gebeurt: er worden minder verbindingen aangelegd.’

“De gezinscoach en regiebehandelaar
spelen een belangrijk rol als het gaat
om samenwerken en gezamenlijke
besluiten. Gedeelde besluitvorming
met ouders of opvoeders is altijd het
uitgangspunt.”
FamilieKracht doorbreekt cirkel
Het lijkt eigenlijk heel logisch om alle ‘zorgtakken’ meer met elkaar te
verbinden. Maar dat is vaak minder eenvoudig dan het lijkt. ‘Het zijn hele
gescheiden werelden. Met ook hele gescheiden financieringsstromingen. Enerzijds heb je de jeugdwet en de Wmo: allebei gemeenteniveau.
Anderzijds heb je te maken met de zorgverzekeraars. Het kind krijgt een
indicatie vanuit de jeugdwet, maar de ouders moeten ieder apart naar
de huisarts voor een verwijzing vanuit de zorgverzekeringswet. Dat kun
je denken: moet je je daar nou door laten tegenhouden? Nou, liever niet
natuurlijk!
Daarom is het zo’n mooie stap die we met FamilieKracht bereiken. Met
verschillende partners pakken we de hele behandeling van het gezin in
één keer.

”

Teamlid
Ethel Starke-Hooplot
“Mijn drijfveer is de gedachte
dat het anders moet. Er zijn nog
te veel gezinnen die tussen wal
en schip vallen. Er zijn kinderen
die nog niet de juiste hulp
krijgen. Gezinnen krijgen vaak
negatieve labels opgeplakt,
omdat ze aangesproken
worden op een manier die
niet bij hen aansluit. Er zijn
verwachtingen waaraan deze
gezinnen, in beslag genomen
door allerlei stressfactoren,
(nog) niet kunnen voldoen.”
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Werkwijze FamilieKracht

Negen leidende
principes
De professionals van FamilieKracht denken
en handelen vanuit negen leidende principes.
Deze principes zijn leidend in de houding en
de vaardigheden van de gezinscoaches en
de specialisten van het FamilieKracht team.
Ze zijn verankerd in het werkproces.
1

2

De veiligheid
van het gezin
staat voorop

4

3

Eerst rust
door de basis
op orde te hebben

5

6

Bekrachtigen van
het gezin en de
omgeving

Duurzame relaties
met de nabije
leefwereld

7

8

Zelforganisatie en
veerkracht in het
gezin

Herstel
van relaties
in het gezin

Problemen in alle
levensgebieden in
beeld en behandeld

9

Gezamenlijke
besluitvorming door het
gezin, netwerk en
professionals

Dichtbij
het gezin
thuis
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Binnen FamilieKracht is er veel aandacht voor een sterke samenwerking
en heldere gelijkwaardige besluitvorming.
De gezinscoach coördineert de zorg en ontwerpt samen met het gezin
en het betrokken formele en informele netwerk het gezinsplan. Dit plan
wordt vervolgens in een gezinsgesprek met de regiebehandelaar
vastgesteld. In de teamvergadering bespreekt het team FamilieKracht in
aanwezigheid van de ouders het werkplan en geeft een advies voor
interventies om de doelen van het gezin te behalen. De gezinscoach
coördineert de uitvoering van dit werkplan. Hij of zij houdt het tempo
goed in de gaten en let op een behapbare tijdlijn.
De gezinscoach en regiebehandelaar spelen een belangrijke rol als het
gaat om samenwerken en gezamenlijk besluiten. Gedeelde besluitvorming is altijd het uitgangspunt. Toestemming van de ouders/opvoeders
op behandeling van hun minderjarige kinderen is nodig. Het is van
belang dat de gezinscoach intensief en steunend naast het gezin en
netwerk kan staan. De regie behandelaar vliegt slechts af en toe in en
zal vanuit een meer neutrale positie verbinden in gelijkwaardige besluitvorming met alle betrokken partners. Eén keer in de zes weken wordt
geëvalueerd of de doelen zijn behaald en of het gezin met zijn netwerkgroep zelf weer verder kan. De vraag wat er nodig is staat centraal,
alsmede reflectie op vorderingen in samenwerking, regie, zelf organiserend vermogen of veerkracht.

“Geen hulp stapelen, maar effectief
gebruik maken van elkaars kennis en
expertise op het juiste moment.”

”

Projectleider
Roos van Someren
“We werken outreachend
en vanuit gezamenlijke
besluitvorming. De behoeften
van het hele gezin staan
centraal. De combinatie van
zorg en hulp komt vanuit
verschillende domeinen. Denk
daarbij aan een gelijktijdige
inzet van traumatherapie en
schuldhulpverlening, jeugdggz, volwassenen-ggz,
jeugdhulp en Wmo. Daarom
werken wij intensief samen
met MaDi ZuidOost. Alles
valt of staat nu eenmaal met
een goede multidisciplinaire
samenwerking. Over domeinen
heen kijken is essentieel.”
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Chronische stress is een
bedreiging voor ontwikkeling
van kinderen
Of kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en
veilig kunnen opgroeien, hangt nauw samen met
het welbevinden van hun ouders of opvoeders
en de mate van bestaanszekerheid voor het hele
gezin. Armoede, schulden, psychische problemen
van ouders, verstandelijke beperking, huiselijk
geweld en verslaving, komen vaak in combinaties
voor. Zij leiden tot een chronisch hoog stress
niveau bij kinderen en ouders. Opgroeien onder
chronische stress is een grote bedreiging voor
de ontwikkeling van kinderen. Vooral vanwege de
wisselwerking tussen kinderen en ouders, en de
eventuele problematiek die speelt. Het verhoogt
het risico dat deze problematiek van generatie
op generatie wordt overgedragen.

Chronische stress kan in een negatieve spiraal
leiden tot verwaarlozing en geweld, kinder
mishandeling en trauma. We verbreden de focus
van jeugdhulp: reduceren van stress, werken aan
sterke gezinsrelaties en via onderwijs(zorg) de
stevige bouwstenen leggen voor maatschappelijke kansen en bestaanszekerheid van kinderen
over generaties heen. Samen zorgen we ervoor
dat de kinderen van de gezinnen die we vandaag
begeleiden, niet de ouders worden van de
gezinnen die we morgen ondersteunen.

“Bij Multistress gezinnen
zijn vaak veel verschillende
hulpverleners betrokken. Niet
iedereen is even goed op de
hoogte wat de ander doet,
terwijl je elkaar juist zo nodig
hebt! Bij FamilieKracht werkt
iedereen vanuit dezelfde visie.
Je kent elkaar persoonlijk.
Daardoor kun je laagdrempelig
doorverwijzen.”

Dit is een uitgave van Altra,
De Opvoedpoli en MaDiZo
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Contact
Roos van Soomeren
roos.vansoomeren@opvoedpoli.nl
06-55413791

