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De doelstelling van het Expertisecentrum 
Gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen is wetenschappelijke en praktijkkennis 
over gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen genereren, bundelen, verspreiden en 
implementeren. Wat we concreet doen, wie we 
zijn en wat mensen van ons vinden, leest u hier.
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Gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen kenmerken zich door een 
opeenstapeling van vaak chronische problemen 
op sociaal-economisch en psychosociaal gebied 
die elkaar beïnvloeden en waarbij het gezinnen 
niet meer lukt deze op te lossen. Eerdere vormen 
van hulpverlening hebben geen duurzaam effect 
gehad. 

Vanuit bestuurlijk en uitvoeringsniveau is er 
grote behoefte aan kennis en vaardigheden over 
deze doelgroep. Er bestaan geen eenvoudige 
oplossingen. Een brede zienswijze en aanpak 
zijn hierbij belangrijk. De vier pijlers van het 
Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige 
en complexe problemen zijn daarom: onderzoek, 
onderwijs, advies en netwerk.
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Peter Dijkshoorn
Kinder- en jeugdpsychiater (niet-praktiserend),  
landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel voor  
VNG en VWS

“Divers onderzoek laat zien dat er veel winst te behalen valt voor 
gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Ruwweg zijn er  
twee grote uitdagingen:
- de zorg voor deze gezinnen kan beter en
- een deel van deze gezinnen hoeft bij tijdig en adequaat  
 ondersteunen en/of behandelen helemaal niet ‘meervoudig  
 complex’ te worden.
Knoppen waaraan we kunnen draaien zijn te vinden in het leven zelf  
en in de zorg. Denk aan armoedebestrijding, huisvestingsproblemen 
oplossen of de durf om hulp te zoeken als het thuis echt niet goed gaat.  
In de zorg gaat het om de best bewezen zorg bieden en – misschien 
wel de belangrijkste – samen met ouders en kinderen een verklarende 
analyse maken. Onderzoek wijst uit dat deze analyse ontbreekt bij 
ruim 90% van de opgenomen kinderen met meervoudig complexe 
problemen. 
 
De verklarende analyse ontbrak, in hun actuele zorg, maar ook in  
de route daarnaartoe. Daaruit kunnen we afleiden dat deze gezinnen 
waarschijnlijk suboptimale zorg kregen en mede daardoor hun 
kinderen uiteindelijk in een instelling kwamen. Onderzoek bevestigt 
dit laatste. De Beweging van 0 is een groep bevlogen professionals 
die vindt dat we de jeugdhulp veel ambitieuzer moeten aanpakken. 
Inmiddels staat De Beweging van 0 in nauwe verbinding met 
zorgorganisaties en gemeenten, ouders en jeugdbescherming en start 
dankzij een subsidie van het Welzijnsfonds een implementatiestudie 
van de verklarende analyse. Het Expertisecentrum heeft hiervoor de 
onderzoeksaanvraag geschreven in samenwerking met de Radboud 
Universiteit, (Jeugd-)GGZ-organisatie Molendrift en de Beweging van 0. 
De implementatiestudie start in 2022.”

Onderzoek
Wij voeren in samenwerking met partners
(praktijkgericht) onderzoek uit. De resultaten 
gebruiken wij bijvoorbeeld om vragen te 
beantwoorden over verbetermogelijkheden van 
de zorg, over effectiviteit van interventies en de 
werkzame elementen hiervan.

‘Bij tijdig en adequaat 
ondersteunen  
en/of behandelen 
hoeft een deel van de 
gezinnen helemaal niet 
‘meervoudig complex’ 
te worden.’
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Heleen Hamberg
Coördinator IAG-Platform Nederland

“Jana Knot-Dickscheit verzorgde een interessante presentatie tijdens 
het online congres Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). 
De deelnemers, veelal gezinshulpverleners en Intensieve Ambulante 
Gezinsbehandelaars, gaven terug dat ze op een overzichtelijke manier 
zijn meegenomen in de wetenschappelijke inzichten. Als IAG-Platform 
Nederland houden we de kennis die het Expertisecentrum ontwikkelt 
nauwgezet in de gaten. We kijken uit naar verdere samenwerking.”

‘Als IAG-Platform 
Nederland houden 
we de kennis die het 
Expertisecentrum 
ontwikkelt nauwgezet 
in de gaten.’

Onderwijs
Wij verzorgen lezingen en scholing over gezinnen 
met meervoudige en complexe problemen voor 
studenten, professionals, beleidsmedewerkers en 
andere geïnteresseerden.
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Saskia Sadler
Senior Adviseur Monitoring & Informatie-voorziening, 
Gemeente Groningen

“De diversiteit en het bereik van alle kennis en kunde binnen het 
Expertisecentrum is enorm groot. Of het nu om inhoudelijke vragen 
gaat (bijvoorbeeld: wat zijn de werkzame factoren van ondersteuning 
bij specifieke doelgroepen?) of over procesmatige vragen 
(bijvoorbeeld: hoe kunnen we het beste monitoren of onderzoeken?), 
het Expertisecentrum geeft altijd advies om je verder te brengen in 
jouw proces. En omdat het Expertisecentrum een samenwerkingsvorm 
is geworden van belangrijke partners in ons domein, wordt het voor 
mij in ieder geval het eerste telefoontje dat ik pleeg voor advies.  
Het Expertisecentrum is een echte one-stop-shop!”

Advies
Wij adviseren bij vragen over beleid, evaluatie 
en monitoring, kwaliteit van interventies en 
het inrichten van de zorg voor gezinnen met 
meervoudige en complexe problemen binnen  
uw gemeente of organisatie.

‘Het Expertisecentrum 
geeft altijd advies om 
je verder te brengen  
in jouw proces.’
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Lonneke Kamp
Ontwikkelmanager Domein Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Gemeente Groningen

“Vanuit de Transformatieagenda Jeugd hadden we het zeer 
ambitieuze idee om voor de hele jeugdhulpregio Groningen een 
monitoringssysteem te ontwikkelen. We wilden kunnen aantonen hoe 
de talrijke projecten en interventies voor betere Jeugdhulp bijdragen 
aan de strategische transformatiedoelen. Het Expertisecentrum heeft 
ons vanaf het eerste moment gesteund in dit schijnbaar onmogelijke 
doel. Hierdoor raakten ook andere experts steeds enthousiaster en 
hebben we in een geweldige samenwerking uiteindelijk niet alleen 
een nieuwe visie op het monitoren van transformatie ontwikkeld, 
maar ook een praktische monitoringstoolkit met bruikbare formats. 
Het Expertisecentrum heeft tijdens dit proces continu met ons 
meegedacht en onderdelen van de toolkit uitgewerkt. Hun enorme 
kennis en ervaring was onontbeerlijk, maar belangrijker nog was 
de oprechte interesse in ons idee en de bereidheid om het samen 
te proberen. Door samen nieuwsgierig te blijven hebben we een 
innovatieve monitoringstool ontwikkeld die niet alleen voor de 
Transformatie Jeugd wordt ingezet, maar ook sociaal domein breed 
wordt uitgerold.”

‘De enorme kennis  
en ervaring van het 
Expertisecentrum 
was onontbeerlijk, 
maar belangrijker 
nog was de oprechte 
interesse in ons idee en 
de bereidheid om het 
samen te proberen.’
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Netwerk
Wij bundelen initiatieven en projecten van 
onderzoeksinstituten, praktijkinstellingen en 
gemeenten. Ons motto is het samenbrengen 
en verbinden van mensen en projecten rondom 
gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen. Wij hebben een groot regionaal, 
nationaal en internationaal netwerk dat we graag 
delen.

‘Het Expertisecentrum 
is een waardevolle 
partner gebleken en 
een verbindende factor 
in de samenwerking 
met partijen in het 
Noorden die bijdragen 
aan kennis- en 
leerontwikkelingen 
over meervoudige en 
complexe problemen 
bij jeugd en gezinnen.’

“Het Expertisecentrum is het afgelopen jaar een waardevolle partner 
gebleken voor het Jeugd Expertisenetwerk Noord Nederland (JENN); 
het is een verbindende factor in de samenwerking met partijen in 
het Noorden die bijdragen aan kennis- en leerontwikkelingen over 
meervoudige en complexe problemen bij jeugd en gezinnen. Het 
Expertisecentrum denkt actief mee in gezamenlijke implementatie en 
onderzoeksdoelen en hoe we versnippering in het Noorden kunnen 
tegengaan. Daarnaast heeft het Expertisecentrum een groot netwerk 
met voor ons waardevolle landelijke verbindingen. We kijken uit naar 
het voortzetten van ons partnerschap in het Noord-Nederlandse 
netwerk.” 

Douwina Zwart
Projectleider JENN
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Dr. Jana Knot-Dickscheit is Hoofd van het Expertisecentrum.  
Zij is Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten 
en gespecialiseerd op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek naar 
gezinsgerichte interventies en naar de kwaliteit van zorg voor jeugd en 
gezin met meervoudige en complexe problemen.

Jana is vanuit de universiteit ook gedetacheerd bij GGZ-instelling 
Molendrift in Groningen. Hier werkt zij als GZ-psycholoog en cognitief 
gedragstherapeut VGCt en is mede verantwoordelijk voor de 
verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Onder de redactie van Jana en prof. dr. Erik Knorth verscheen het 
boek Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Theorie en 
Praktijk. Dit boek wordt gebruikt door Hogescholen en Universiteiten 
voor de opleiding van sociaal werkers, gezinsondersteuners en 
orthopedagogen.
Jana is betrokken geweest bij de ontwikkeling en herziening van 
de Richtlijn Multiprobleemgezinnen (MPG)/Richtlijn Gezinnen met 
meervoudige en complexe problemen en bij het ZonMw consortium 
Zware opvoedproblemen/Multiprobleemgezinnen.

Tevens is Jana verbonden aan de Kenniswerkplaatsen Jeugd in 
Groningen (C4Youth; lid van het coördinatieteam en lid van de 
stuurgroep; samenwerkingspartner) en Friesland (samenwerkings-
partner/adviseur), adviseert verschillende gemeenten over deze 
doelgroep en maakt deel uit van het netwerk Integrale zorg.

Jana is een veelgevraagde keynote-spreker op (internationale) 
congressen. 
 

Dr. Jana Knot-Dickscheit
https://www.rug.nl/staff/j.knot-dickscheit/Team

Ons team zit boordevol kennis en ervaring
over gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen. Deze kennis en ervaring en ons 
brede netwerk delen we graag. Het team van het 
Expertisecentrum bestaat uit een vaste kern van 
vijf mensen en een tijdelijke kracht. 
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Dr. Danielle Jansen is Projectadviseur van het Expertisecentrum 
en medisch socioloog/universitair hoofddocent bij de afdeling 
Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en bij de afdeling 
Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Danielle is lid van de Education 
Committee van de International Association of Adolescent Health 
(IAAH).

Onderzoek van Danielle richt zich op organisatie van zorg, 
zorggebruik en zorgtrajecten voor kwetsbare groepen. Ook leidt zij 
het onderzoeksprogramma ‘Organisatie en evaluatie van zorg in de 
jeugdzorgketen’ in een samenwerkingsverband tussen Accare en de 
afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG.

Danielle is verbonden aan de Kenniswerkplaatsen Jeugd in 
Groningen (C4Youth, samenwerkingspartner/adviseur) en Friesland 
(samenwerkingspartner/adviseur) en adviseert verschillende 
gemeenten over deze doelgroep. 
Danielle is een veelgevraagde keynote-spreker op (internationale) 
congressen. 
Danielle was projectleider van het ZonMw consortium Zware 
opvoedproblemen/Multiprobleemgezinnen.

Loraine Visscher, MSc. is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten.

De afgelopen jaren heeft Loraine een promotieonderzoek gedaan naar 
de werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met meervoudige 
en complexe problemen. Dit deed zij binnen het ZonMw consortium 
Zware opvoedproblemen/Multiprobleemgezinnen. Binnen dit 
onderzoek coördineerde Loraine de dataverzameling en had zij contact 
met 24 jeugdhulpinstellingen door heel Nederland en ontwikkelaars 
van interventies voor deze gezinnen. Daarnaast heeft het onderzoek 
inzicht gegeven in een instrument dat zicht geeft op elementen die 
onderdeel uitmaken van interventies voor gezinnen met meervoudige 
en complexe problemen. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de 
inhoud en effectieve elementen van deze interventies. 

Naast haar huidige functie als docent is Loraine ook werkzaam als 
senior onderzoeker bij de Kenniswerkplaats Jeugd in Friesland. Daar 
doet zij onderzoek naar de werkzame elementen van kleinschalige 
woonvoorzieningen voor jongeren.

Loraine Visscher, MSc.
https://www.rug.nl/staff/l.visscher/

Dr. Danielle Jansen
https://www.rug.nl/staff/d.e.m.c.jansen/

Inhoudsopgave

https://www.rug.nl/staff/l.visscher/ 
https://www.rug.nl/staff/d.e.m.c.jansen/ 


Arjen van Assen, MSc. is Universitair Docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en 
Kinderrechten. Zijn onderzoek richt zich op de zorg voor gezinnen met 
complexe en meervoudige problematiek. In zijn promotieonderzoek  
- Taking Care Together: a dual key worker approach for families 
experiencing complex and multiple problems (mei 2022) – onderzocht 
hij de effectiviteit van het gelijktijdig inzetten van kindgerichte 
hulpverlening (Kinder- en Jeugdcoaching) en gezinsgerichte 
hulpverlening (10 voor Toekomst) bij gezinnen met complexe en 
meervoudige problematiek.

Onderzoek van Arjen richt zich vooral op vraagstukken over de 
effectiviteit, monitoring, evaluatie en besluitvorming over interventies 
voor gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. Naast zijn 
onderzoekstaken werkt hij als docent bij de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2015 is hij 
als medeoprichter en bestuurslid actief bij de EUSARF Academy, een 
internationaal netwerk voor promovendi en beginnende onderzoekers 
op het gebied van gezinshulp en residentiële hulpverlening. Tevens 
is hij als onderzoeker en data-analist betrokken bij de Academische 
Werkplaats Ernstige en Meervoudige Beperkingen. 

Dr. Carolien Lunenborg is Projectcoördinator van het 
Expertisecentrum en onderwijscoördinator bij de Rijksuniversiteit 
Groningen, Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en 
Kinderrechten & Leren en Ontwikkelen. Daarnaast is zij werkzaam als 
coördinator van de masterstage Orthopedagogiek.

Nynke Blokland is tijdelijk verbonden aan het Expertisecentrum 
als student-assistent. Ze doet een dubbele bachelor Pedagogische 
Wetenschappen en Economics & Business Economics aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Carolien Lunenborg
https://www.rug.nl/staff/c.b.lunenborg/

Nynke Blokland 

Arjen van Assen, MSc.  

https://www.rug.nl/staff/a.g.van.assen/
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Contactgegevens

Rijksuniversiteit Groningen
Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten
Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Jana Knot-Dickscheit
Grote Rozenstraat 38
9712 TJ Groningen

E-mail: expertisecentrum.gmcp@rug.nl

Postadres:
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen

LinkedIn: https://linkedin.com/company/expertisecentrumgmcp
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