
Van start!
Op 1 februari 2021 is het ‘Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’ van 
start gegaan. We hebben heel veel positieve reacties mogen ontvangen. In deze nieuwsbrief vind je 
informatie over de (geplande) activiteiten van ons Expertisecentrum en interessante publicaties met 
betrekking tot gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Molendrift is één van de samenwerkingspartners van het Expertisecentrum GMCP. We hebben een 
donatie van Molendrift mogen ontvangen. Met het geld willen wij een student-assistent aanstellen, die 
de werkzaamheden van het Expertisecentrum gaat ondersteunen. Wij zijn uiteraard heel content met 
deze donatie.

Onderzoek
Wij willen je graag attenderen op drie recente artikelen met betrekking tot GMCP. Deze zijn online 
beschikbaar en in te zien:
 Van Assen, A.G., Knot-Dickscheit, J., Post, W.J. & Grietens, H.H. (2021). Fidelity and Flexibility of 

Care Activities in Child-Centered Youth Care for Children Growing up in Families Experiencing
Complex and Multiple Problems. Children and Youth Services Review, 123. 

 Van Assen, A. G. A., Knot-Dickscheit, J., Post, W. J. W. & Grietens, H. H. (2020). Home-visiting
interventions for families with complex and multiple problems: A systematic review and meta-
analysis of out-of-home placement and child outcomes. Children and Youth Services Review, 114. 

 Visscher, L., Evenboer, K.E., Scholte, R., Van Yperen, T.A., Knot-Dickscheit, J., Jansen, D.E.M.C., & 
Reijneveld, S.A. (2020). Elucidating care for families with multiple problems in routine practice: self-
registered practice and program elements of practitioners. Children and Youth Services Review, 111.

Op deze webpagina van ZonMw vind je meer relevante en interessante Nederlandstalige informatie met 
betrekking tot onderzoek naar gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Netwerk
De opening van het Expertisecentrum heeft, samen met de vele positieve reacties, ook tot veel interesse 
gesprekken geleid over mogelijke samenwerking en vragen met betrekking tot de hulp aan gezinnen met 
meervoudige en complexe problemen. De contacten waren allen interessant en geven veel energie. We 
willen in de toekomst de contacten nog beter zichtbaar maken op onze website en ook een podium 
bieden om met elkaar in contact te komen. Wordt dus vervolgd en we houden je op de hoogte!

Onderwijs & training
De volgende lezingen staan gepland voor de periode maart/april 2021:
 12 maart: Daniëlle Jansen geeft een lezing in het kader van het webinar: 

Internationaal perspectief op impact corona op mentale gezondheid kinderen. 

Vanuit de Academische Kenniswerkplaats Jeugd Friesland worden twee webinars
georganiseerd. De deelname is gratis.
 16 maart: Daniëlle Jansen en Loraine Visscher: Gezinnen met meervoudige en 

complexe problemen.
 21 april: Jana Knot-Dickscheit en Marieke Boelhouwer: Samenwerken met en 

in gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Advisering
Samen met Marike Serra (Accare) en Marleen van Aggelen (Elker) adviseert Jana 
het RIGG (Regionaal Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) bij de 
ontwikkeling van een Toolkit voor projectmonitoring. De samenwerking met 
Saskia Sadler, Lonneke Kamp, Sandrien Bos en Heleen Stevenson wordt als 
inspirerend ervaren.

Op de hoogte blijven? 
Ben je nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief of heb je zelf interessant nieuws of 
tips voor onze nieuwsbrief? Je kunt je aanmelding of berichten sturen naar het 
Expertisecentrum GMPC.  
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Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Je kunt je afmelden door ons een bericht te sturen.
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