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Samenvatting
Het beperkte gebruik in de Duitse jeugdzorg van het oorspronkelijk Noord-
Amerikaanse concept ‘multi-problem family’ als aanduiding voor een 
doelgroep die gekenmerkt wordt door complexe, langdurige en veelvuldig 
met elkaar verweven problemen, is vanuit Nederlands perspectief opval-
lend. Als alternatief worden in Duitsland de concepten ‘armoede’ en ‘de-
privatie’ gehanteerd, gekoppeld aan sociaal-wetenschappelijke theorieën 
over de ‘leefsituatie’. Dit verschil was voor ons de aanleiding om aan de 
hand van literatuurstudie te onderzoeken welke theoretische en praktische 
meerwaarde deze verschillende concepten hebben bij een beschrijving van 
de bedoelde gezinnen. Vertrekpunt is het begrip ‘leefsituatie’. We gaan na 
welke overeenkomsten en verschillen er tussen beide landen bestaan in 
gehanteerde begrippen, en evalueren deze in het licht van hun waarde bin-
nen een ethisch verantwoorde zorg- en onderzoekspraktijk. De conclusie 
luidt dat het concept ‘leefsituatie’, onder andere door de verbinding die het 
legt tussen het micro-, meso- en macro-niveau van gezinsfunctioneren en 
gezinscontext, een waardevol aanknopingspunt biedt in praktijk en onder-
zoek om de individuele gesteldheid van cliënten in multiprobleemgezin-
nen in beeld te brengen, mede vanuit een maatschappelijke inbedding van 
hun problematisch bestaan.
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Inleiding

Het oorspronkelijk van het Engels afgeleide begrip multiprobleemgezin1 wordt in 
de Nederlandse jeugdzorg al meer dan twee decennia gebruikt om gezinnen te 
omschrijven die kampen “met een chronisch complex van socio-economische 
en psycho-sociale problemen waarvan de betrokken hulpverleners vinden dat 
het weerbarstig is voor hulp” (Ghesquière, 1993b, p. 43). In Nederland wor-
den, speciaal voor deze doelgroep, hulpprogramma’s ontwikkeld of aangepast. 
In het gedragswetenschappelijk onderzoek en in opleidingen zoals orthopeda-
gogiek en (klinische) psychologie wordt het begrip ‘multiprobleemgezin’ ook 
steeds vaker gebruikt (Hellinckx et al., 2008; Nederlands Jeugdinstituut, 2011a; 
 Uittenbogaard, 2010; Van der Steege, 2010).

Gezien de populariteit van dit concept in Nederland is het opvallend dat 
een vergelijkbaar begrip in de Duitstalige vakliteratuur nauwelijks te vinden is. 
Al in 1993 constateerde Ghesquière: “[We] vonden slechts een beperkt aantal 
Duitstalige publicaties die aansluiten bij de besproken Amerikaanse en Engelse 
literatuurtraditie. [...] Ze zijn gerelateerd aan de betrekkelijk recente hulpverle-
ningsvorm ‘sozialpädagogische Familienhilfe’, die ook een vorm van thuisbe-
geleiding is” (1993b, p. 24). Aan het geringe aantal publicaties is 19 jaar later 
weinig veranderd2. Dit zou wellicht verklaard kunnen worden door de kritische 
beoordeling van het concept in (Duitse) publicaties over ‘Sozialpädagogische Fa-
milienhilfe’3. Daarin wordt de theoretische meerwaarde van het concept multi-
probleemgezin als gering beschouwd. Het begrip wordt terzijde geschoven omdat 
het niet verenigbaar zou zijn met centrale Duitse hulpverleningsprincipes zoals 
de Ressourcenorientierung – dit betekent een gerichtheid op (potentiële) krachten 
en vaardigheden van het cliëntsysteem – en het Sozialstaatlichkeitsprinzip – dit 
betekent de verplichting van de overheid om ongelijke kansen zoveel mogelijk 
op te heffen. Als alternatief worden de concepten armoede en deprivatie (van 
een gezin) naar voren geschoven, zoals beschreven in het ‘Handbuch Sozialpä-
dagogische Familienhilfe’, uitgegeven door het Duitse Federale Ministerie van 
Gezins- en Ouderenbeleid, Vrouwen- en Jeugdzaken:

“Das Konzept von Armut als Häufung von Unterversorgungslagen bzw. von 
armen Familien in gravierenden Unterversorgungslagen korrespondiert besser als 
der Begriff der “Multiproblemfamilien” mit einer grundsätzlichen Haltung in 
der Arbeit der Sozialpädagogischen Familienhilfe, die durch “Ressourcenorien-
tierung” gekennzeichnet werden kann. […] Der Begriff der “Multiproblemfami-
lien” umfasst nur die Ebene des Familiensystems (“Familien die viele Probleme 
haben”) und blendet soziale Benachteiligung, die Unterversorgung dieser Fami-
lien, aus. […] Der Begriff unterschlägt zudem das “Sozialstaatlichkeitsprinzip”, 
der Verpflichtung des Staates, hinsichtlich der Chancengleichheit regulierend 
einzugreifen” (Helming et al., 2004, p. 74).

De focus ligt, anders dan in Nederland, dus niet op de omschrijving van een 
doelgroep maar op de houding of visie van de hulpverlening en de overheid ten 
opzichte van een groep burgers of cliënten. Bedenkingen bij de met het begrip 



Pedagogiek 32e jaargang  • 3 • 2012 • 253

De leefsituatie als explanans en explanandum bij multiprobleemgezinnen

‘multiprobleemgezin’ verbonden stigmatisering lijken hierbij een belangrijke 
rol te spelen, maar deze kunnen nog niet verklaren waarom juist het begrip 
armoede een geschikt alternatief concept zou zijn. Om hierop een antwoord te 
kunnen geven gaan we eerst in op het Duitse concept armoede en het Neder-
landse concept sociale uitsluiting. Vervolgens gaan we na hoe een en ander gere-
lateerd is aan de bovengenoemde kritiek op het concept ‘multiprobleemgezin’. 
Op basis hiervan formuleren we aansluitend implicaties voor de omschrijving 
van een multiprobleemgezin; implicaties die naar onze mening van betekenis 
(moeten) zijn voor het onderzoek, het beleid en de zorg rond deze gezinnen.

Conceptualisering van armoede en sociale uitsluiting

Een sleutel voor een mogelijk antwoord op de hierboven gestelde vraag, name-
lijk waarom ‘armoede’ als een geschikt concept wordt gezien in Duitsland, is 
te vinden in de definitie. In Duitsland heeft sinds de jaren 90 het zogenoemde 
Lebenslagenkonzept in de sociale wetenschappen sterk aan populariteit gewon-
nen. Het gaat hier om een multidimensioneel concept dat centraal staat in de 
analyse en beschrijving van armoede in Duitsland; in het bijzonder bij kinderen 
die in armoede opgroeien. Ook in Nederland wordt in onderzoek het vergelijk-
bare concept leefsituatie toegepast, in het bijzonder in onderzoek naar sociale 
uitsluiting bij kinderen en gezinnen.

Voordat we nader ingaan op een aantal inhoudelijke kenmerken van het 
begrip ‘leefsituatie’ zullen we in relatie tot dit concept eerst de respectievelijke 
nationale contexten schetsen.

De begrippen ‘Lebenslage’ en ‘Armut’ in Duitsland

Een belangrijke reden waarom armoede (Armut) in de Duitse opvoedings- en ge-
zinsondersteuning als analytisch concept wordt toegepast heeft te maken met 
de omschrijving van dit begrip. In Duitsland wordt een breed begrip van ‘ar-
moede’ gehanteerd, gebaseerd op de Europese definitie van armoede uit het jaar 
1984 (Raad van de Europese Gemeenschap, 1985) en in overeenstemming met 
definities van de Wereldbank (Haughton & Khandker, 2009) en de  Verenigde 
Naties (Administrative Committee on Coordination, 1998). Onder armoede 
wordt namelijk in Duitsland niet alleen een financieel tekort verstaan, maar 
ook deprivatie op een aantal maatschappelijk relevante leefgebieden zoals ter-
reinen van materiële, sociale en culturele participatie. Centraal in deze brede 
definitie staat het sociologische concept Lebenslage4. Het al in de jaren ‘30 van 
de vorige eeuw voor het eerst theoretisch uitgewerkte concept (Neurath, 1931) 
wordt in Duitsland in de jaren ‘60 in empirische zin voor het sociaal beleid 
bruikbaar gemaakt (Weisser, 1978). Het wordt sinds het jaar 2001 gebruikt in de 
vierjaarlijkse Duitse overheidsrapportage over armoede en rijkdom onder de titel 
“Lebenslagen in Deutschland” (Deutscher Bundestag, 2001; 2005; 2008). Vanaf 
die tijd speelt het concept een prominente rol bij onderzoek naar het effect van 
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armoede op kinderen, waarbij de overtuiging heerst dat een alleen aan inko-
men gerelateerd armoede-concept een te beperkte waarde heeft (Hock, Holz, 
 Simmedinger, & Wüstendörfer, 2000; Holz & Puhlmann, 2005).

Interessant is dat het concept niet alleen in sociologische en politieke studies 
wordt toegepast maar ook in de Duitse Sozialpädagogik5 herkend wordt als een 
concept met kritisch-analytische meerwaarde voor toekomstige theorievorming 
(Böhnisch, Schröer, & Thiersch, 2005; Böhnisch, 2008). De analyse van proces-
sen die gerelateerd zijn aan het fenomeen ‘armoede’ – in brede zin – wordt van 
belang geacht als (theoretische en empirische) input voor sociaal-pedagogische 
hulpverlening, bijvoorbeeld om vorm te geven aan de hiervoor genoemde ‘so-
zialpädagogische Familienhilfe’ (Otto, 2006). In Duitsland worden strategieën, 
bedoeld om negatieve effecten van armoede (op kinderen) tegen te gaan of 
te voorkomen, dan ook vaak op twee handelingsniveaus gesitueerd: op het 
maatschappelijk-politieke en op het lokale sociaal-pedagogische niveau (bijv. Lutz 
& Hammer, 2010). 

De begrippen ‘leefsituatie’ en ‘sociale uitsluiting’ in Nederland

Anders dan in Duitsland wordt in officiële Nederlandse rapportage over armoe-
de een striktere, namelijk financieel-economische definitie gehanteerd. Armoe-
de zal vaak gepaard gaan met ‘sociale uitsluiting’, maar het is niet een identiek 
concept en er ook niet automatisch in geïncludeerd6 (Hoff & Vrooman, 2011; 
Jehoel-Gijsbers, 2003, 2004; Uunk & Vrooman, 2001). 

De Nederlandse pendant van het Duitse concept Lebenslage is bekend als 
het begrip leefsituatie. De meest bekende operationalisering hiervan vinden we 
in het Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie (POLS) door middel van de 
periodieke enquête SCP Leefsituatie-Index (SLI)7 van het Nederlandse Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). In Nederland wordt onderzoek naar de leefsitu-
atie voornamelijk gebruikt ten behoeve van verkenning van culturele verande-
ringen en leefomstandigheden van specifieke bevolkings groepen, zoals bij on-
derzoek naar integratie van migrantenjongeren (Bucx, 2009). Het begrip speelt 
een hoofdrol bij onderzoek naar immateriële processen als gevolg van armoede, 
zoals sociale uitsluiting van kinderen (Jehoel-Gijsbers, 2009; Roest, Lokhorst, 
& Vrooman, 2010). In de orthopedagogische theorievorming speelt het (socio-
logische) concept van de leefsituatie niet of nauwelijks een herkenbare rol. We 
komen hierop terug in de conclusie en discussie.

Kenmerken van de leefsituatie

Misschien is een van de belangrijkste constateringen op dit moment dat er geen 
(internationale) wetenschappelijke consensus bestaat over een sluitende defi-
nitie van de begrippen ‘leefsituatie’, ‘sociale uitsluiting’ en ‘armoede’ (Hoff & 
Vrooman, 2011). Desondanks wordt de maatschappelijke relevantie en analyti-
sche meerwaarde van deze concepten nauwelijks betwijfeld.8 Gevolg hiervan is 
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onder andere dat in sociaal-wetenschappelijk onderzoek meerdere definities en 
armoedegrenzen naast elkaar worden gehanteerd, afhankelijk van vraagstelling 
en methode van onderzoek (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010). Ter beant-
woording van de vraag waarom ‘armoede’ in Duitsland een geschikt concept 
lijkt, is de discussie rond definities echter minder van belang. Interessanter zijn 
de overkoepelende kenmerken van het concept ‘leefsituatie’ die, mede geïnspi-
reerd door werk van Jehoel-Gijsbers (2003) en Voges, Jürgens, Mauer en Meyer 
(2003), kunnen worden geïdentificeerd. In de volgende paragrafen bespreken 
wij vier kenmerken – ‘multidimensionaliteit’, ‘multiple niveaus’, ‘objectiviteit 
en subjectiviteit’ en ‘dynamiek en relativiteit’ – mede aan de hand van concrete 
voorbeelden uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In de aansluitende para-
graaf worden deze kenmerken gebruikt om de in de inleiding genoemde kritiek 
op de term ‘multiprobleemgezin’ verder te evalueren.

Multidimensionaliteit

Multidimensionaliteit – als het tegenovergestelde van unidimensionaliteit – is 
een hoofdkenmerk bij het conceptualiseren van armoede en sociale uitsluiting 
als leefsituatie (Jehoel-Gijsbers, 2003; Voges, Jürgens, Mauer, & Meyer, 2003). 
Dit kenmerk laat zich aflezen door opsplitsing van de leefsituatie in een aantal 
relevante leefgebieden. Voorbeelden zijn indelingen in vier sub-dimensies (Holz 
et al., 2005; Jehoel-Gijsbers, 2004; Roest et al., 2010) of vijf domeinen (Hock et 
al., 2000, p. 26; Voges et al., 2003). Jehoel-Gijsbers en collega’s (Jehoel-Gijsbers, 
2004; Jehoel-Gijsbers & Vrooman, 2007; Jehoel-Gijsbers, Smits, Boelhouwer, & 
Bierings, 2009) onderscheiden twee hoofddimensies – economisch-structureel en 
sociaal-cultureel – waaronder de vier sub-dimensies kunnen worden geordend. 
We geven ze weer in figuur 1. De in deze figuur opgenomen indeling met leefge-
bieden dient slechts als voorbeeld en wordt hier niet verder uitgewerkt.

Figuur 1. De leefsituatie opgesplitst in hoofd- en subdimensies (cf. Jehoel-Gijsbers et al., 2009).



Pedagogiek 32e jaargang  • 3 • 2012 • 256

Tim Tausendfreund, Jana Knot-Dickscheit, Erik J. Knorth, &  Hans Grietens (Universiteit Groningen)

Multidimensionele conceptualisering heeft een aantal voordelen. Het belang-
rijkste voordeel is dat informatie wordt gereduceerd (‘grote lijnen’) met behoud 
van de karakteristieke complexiteit. De nadruk ligt op het onderscheiden van 
kwalitatieve aspecten (dimensies) die elk nader geanalyseerd kunnen worden 
(Alkire & Foster, 2011). Verder biedt multidimensionaliteit enerzijds de moge-
lijkheid om één (sociaal) verschijnsel vanuit meerdere perspectieven te interpre-
teren9 en anderzijds overkoepelend de (cumulatieve) werking van (belastende) 
factoren in meerdere gebieden zichtbaar en analyseerbaar te maken.

Multiple niveaus

Het concept ‘leefsituatie’ is niet alleen geschikt om samenvattend een over-
zicht en ordening te bieden van relevante leefgebieden, maar levert ook aan-
knopingspunten voor een analyse van factoren op verschillende niveaus van 
functioneren van actoren(groepen). Traditioneel worden daarbij een micro-, 
meso- en macro-niveau onderscheiden. Het micro-niveau omschrijft de klein-
ste sociale eenheid – de interactionistische sfeer –, het meso-niveau focust op 
de institutionele inbedding – de organisatorische sfeer –, en het macro-niveau 
omsluit het sociale in zijn geheel op de hoogste trap van ordening – de maat-
schappelijke sfeer (Luhmann, 1991). Als voorbeeld voor een verticale ordening 
van risicofactoren in de leefsituatie die theoretisch gerelateerd zijn aan het fe-
nomeen ‘sociale uitsluiting’, kan het volgende model dienen (zie Figuur 2).

De opname in een model van meerdere niveaus biedt de mogelijkheid om 
de individuele gesteldheid van (groepen) personen maatschappelijk in te bed-
den. Verbanden en achterliggende factoren tussen het individu en zijn of haar 
sociale, culturele, institutionele en economische omgeving kunnen worden 
geanalyseerd, vervolgens in een theorie geïntegreerd, en ten behoeve van de 
vormgeving van beleid en hulpverlening op waarde geschat of gekwalificeerd 
worden. ‘Kwalificeren’ betekent in deze context niet alleen dat er een onder-
scheid kan worden gemaakt tussen wenselijke en onwenselijke gevolgen, maar 
ook dat er een uitspraak over mogelijkheden en grenzen van directe of indirecte 
veranderbaarheid kan worden gedaan (zoals dit in Figuur 2 is aangegeven met 
het onderscheid tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren).

Op dit punt zien we zowel een overeenkomst als een fundamenteel verschil 
met sociaal-ecologische theorieën in de pedagogische wetenschappen (bijv. 
Bronfenbrenner, 1979; Scholte, 1999). In de sociaal-ecologische theorieën en 
analyses liggen micro-, meso-, (exo-) en macrosysteem dicht bij elkaar, gekop-
peld aan het individu in het centrum (Hamburger, 2008, p. 61). In orthope-
dagogische vraagstukken daarentegen blijft het macro-systeem, als een relatief 
constante eenheid (Bronfenbrenner, 1979, p. 258) die niet of nauwelijks ver-
anderbaar schijnt (Scholte, 1999), vaak buiten beschouwing (Bakker, Bakker, 
Van Dijke, & Terpstra, 2000, p. 28). Zoals in het voorbeeld (Figuur 2) te zien 
is, biedt de inhoudelijke analyse van het meso- en macro-niveau een belang-
rijk aanvullend perspectief, in het bijzonder met het oog op de doelgroep van 
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multiprobleemgezinnen. Het hulpverleningssysteem, het overheidsbeleid en de 
maatschappelijke ontwikkelingen kunnen als bipolaire10 factoren mee worden 
genomen, zowel in theorievorming alsook in casuïstiek (Knot-Dickscheit, Tau-
sendfreund, & Knorth, 2011).

Objectiviteit en subjectiviteit

Een derde hoofdkenmerk van het concept ‘leefsituatie’ is de theoretische kop-
peling tussen objectieve voorwaarden of mogelijkheden waarin het individu 
verkeert (situatie) en de subjectieve invulling daarvan door hem of haar (hande-
len of gedrag) op alle leefgebieden.11 Een voorbeeld van een hieruit voortvloei-
end analyse-schema is in Figuur 3 weergegeven.

Figuur 2. Dimensies en risicofactoren in de leefsituatie op micro-, meso- en macroniveau, die de kans 

op sociale uitsluiting verhogen (cf. Jehoel-Gijsbers, 2004, p. 39)
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Figuur 3. Posities van welbevinden in relatie tot materiële deprivatie (cf. Voges et al., 2003, p. 49)

Modellen zoals deze maken het mogelijk om overeenkomsten of conflicten tus-
sen individu en omgeving(svoorwaarden) af te beelden. Het gaat hierbij om 
een benadering die niet alleen op metatheoretisch niveau betekenis heeft (Win-
kler, 1988), maar die ook onderzoeksmethodisch voor ieder leefgebied geope-
rationaliseerd kan worden (Holz et al., 2005) en het mogelijk maakt meerdere 
perspectieven ten aanzien van richting en niveau van oplossingen in te ne-
men  (Home-Start International, 2002, p. 39). De analyse van en bemiddeling 
bij conflicten tussen de twee polen (subject en omgeving) is kenmerkend voor 
de jeugdzorg en gezinsondersteuning in Duitsland (Hamburger, 2008, p. 14). 
De in de inleiding genoemde Resourcenorientierung is hierbij richtinggevend: de 
nadruk ligt op (het mobiliseren van) krachten en vaardigheden van het cliën-
tsysteem, min of meer vergelijkbaar met empowerment- of oplossingsgerichte 
gezinsbenaderingen (Richter, 2011; Schattner, 2007).

Dynamiek en relativiteit

Het vierde en laatste overkoepelend kenmerk van het leefsituatie-concept (en 
het concept ‘sociale uitsluiting’) is dat het een dynamisch en relatief concept is. 
Anders gezegd, de leefsituatie van bijvoorbeeld een multiprobleemgezin wordt 
gezien als aan verandering onderhevig (in de loop van de tijd) en als afhanke-
lijk van omstandigheden en ontwikkelingen die zich voordoen in de populatie. 
Dit in tegenstelling tot statische en absolute concepten, die aan hand van de 
aanwezigheid van een bepaald kenmerk, onafhankelijk van prevalentie, een fe-
nomeen beschrijven.12

Het typeren van een sociaal verschijnsel als dynamisch en relatief heeft een 
aantal consequenties voor theorie en praktijk. Als voorbeeld van een analyse 
van causale, dynamische verbanden ter verklaring van ‘sociale uitsluiting’ bij 
kinderen kan de volgende afbeelding dienen.
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Figuur 4. Belangrijkste causale routes ter verklaring van de algemene index van sociale uitsluiting bij 

kinderen (met gestandaardiseerde correlatiecoëfficiënten, N = 2202) (cf. Roest et al., 2010, p. 81)

De afbeelding, afkomstig uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbu-
reau (SCP), geeft weer welke variabele telkens het grootst effect op een andere 
variabele heeft, en ‘tekent’ zo de route die de grootste kans op sociale uitsluiting 
bij kinderen geeft.

Vanuit dit model zijn een aantal interessante conclusies te trekken. Een 
daarvan is dat “(…) ongeveer tweederde van de variantie in sociale uitsluiting 
bij kinderen” (Roest et al., 2010, p. 81) door de financieel-economische route 
blijkt te kunnen worden verklaard. Een andere is dat, naast het directe effect 
van materiële deprivatie bij ouders, de niet-westerse herkomst van een gezin en 
het opgroeien in een éénoudergezin indirect grote effecten blijken te hebben. 
Voorzichtigheid is echter geboden bij het interpreteren van op probabiliteiten 
gebaseerde causale ketens. De kwestie is niet alleen dat het model slechts een 
deel, zij het een fors deel (59%), van de variantie blijkt te verklaren (Roest et 
al., 2010, p. 82). Ook het dynamische karakter van sociale uitsluiting en van de 
leefsituatie begrenst de interpretatie. Voor zowel het concept leefsituatie (Voges 
et al., 2003, pp. 50 ff) als het concept sociale uitsluiting (Jehoel-Gijsbers, 2004, 
pp. 135 ff) geldt dat ze zowel het verklarende begrip (explanans) als ook het te ver-
klaren begrip (explanandum) kunnen zijn. Er moet rekening worden gehouden 
met wisselwerkingen en veranderingen in de loop van de tijd, die samenhangen 
met individuele, sociale en culturele ontwikkelingen, verspreid over verschil-
lende niveaus van handelen en functioneren. Het voordeel van het besef van 
het dynamische en relatieve karakter van het concept ‘leefsituatie’ is dat dit 
dwingt tot voorzichtigheid bij het interpreteren van de situatie, het trekken van 
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eenzijdige conclusies, en het ontwikkelen van ‘absolute’ oplossingen voor en 
met een individu en/of gezin.

Overeenkomsten en verschillen in theoretische benadering

Zowel het concept ‘armoede’ als het concept ‘sociale uitsluiting’ verwijzen naar 
kernkarakteristieken waarmee onder andere multiprobleemgezinnen kunnen 
worden getypeerd; hun leefsituatie wordt gekenmerkt door een accumulatie van 
problemen op meerdere leefgebieden tegelijk. In Duitsland worden gezinnen, 
wiens leefsituatie gekenmerkt wordt door een accummmulatie van problemen 
op meerdere leefgebieden omschreven met verschillende termen zoals ‘multiple 
gedepriveerd’ (bijv. Holz et al., 2005), families met existentiële problemen op 
alle leefgebieden (bijv. Nielsen & Nielsen, 1986), gezinnen in chronische struc-
tuurcrises (bijv. Helming et al., 2004, p. 17 & 427), families in multiprobleem-
situaties (bijv. Beitzel, 2010) of multiprobleemgezinnen (bijv. Schuster, 1997). 
Hoewel overlap in kenmerken zeker verwacht kan worden (Ghesquière, 1993b; 
Helming et al., 2004, p. 40) is de vraag in hoeverre deze groepen overeenkomen 
met de groep die in Nederland te boek staat als ‘multiprobleemgezinnen’, niet 
zonder internationaal vergelijkend onderzoek te beantwoorden. 

Wat wel kan worden vergeleken zijn de verschillen en overeenkomsten in 
theoretische benadering. We zullen hierop ingaan, mede aan de hand van de 
vier geschetste overkoepelende kenmerken van het concept ‘leefsituatie’: mul-
tidimensionaliteit, multiple niveaus, subjectiviteit/objectiviteit, en dynamiek/
relativiteit. We nemen daarbij de in de inleiding geciteerde kritiek op het begrip 
Multiproblemfamilie (Helming et al., 2004, p. 74) als uitgangspunt.

Een gedeelte van de kritiek kan worden verklaard door de fijngevoeligheid 
van de Duitse jeugdzorg voor de normerende kracht en mogelijkerwijs stigmati-
serende werking van begrippen.13 Als begrip is de term ‘multiprobleemgezin’ als 
eenzijdig en unidimensioneel14 getypeerd. Conceptueel houdt deze kritiek echter 
geen stand, integendeel. 

Wat betreft het kenmerk multidimensionaliteit zien we bijvoorbeeld vooral 
overeenstemming tussen Duitse en Nederlandse omschrijvingen. Zo worden in 
Nederlandstalige definities van het concept ‘multiprobleemgezin’ zowel de accu-
mulatie van problemen op meerdere leefgebieden als ook hun kwalitatieve ver-
schillen beklemtoond, bijvoorbeeld door probleemgebieden – psychosociaal en 
socio-economisch – duidelijk van elkaar te onderscheiden (Baartman &  Dijkstra, 
1987, p. 4; Bodden & Dekovic, 2010, p. 271; Ghesquière, 1993b, p.43; Neder-
lands Jeugdinstituut, 2011c; Steketee & Vandenbrouke, 2010;  Uittenbogaard, 
2010, p. 15). 

Ook de kritiek van een eenzijdig perspectief kan op conceptueel niveau niet 
worden bevestigd. Het benadrukken van een interactionistisch perspectief dat 
zowel het gezin als de hulpverlening omvat, maakt deel uit van de kern van de 
meeste Nederlandstalige definities (Baartman, 1991, p. 10; Ghesquière, 1993b, 
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p. 43; Mehlkopf, 2008, p. 2; Nederlands Jeugdinstituut, 2011c; Schaafsma & 
Van den Andel, 2005, p.69; Uittenbogaard, 2010, p. 15).

De Duitse kritiek op het concept ‘multiprobleemgezin’ gaat echter verder 
dan het begripsniveau. Een inhoudelijk zwaartepunt betreft de definitie; deze 
dient de multiple niveaus (micro-, meso- en macro-niveau) te verdisconteren 
waarmee een gezin van doen heeft. Hier krijgt de kritiek een ethische, maat-
schappelijk-functionele, en professie-theoretische lading. Een concept in de 
jeugdzorg dat een groep cliënten beschrijft, zo is de Duitse stellingname, moet 
meer dan alleen diagnostische analyses en probleemoplossingen op individueel 
casusniveau bieden. Het moet eveneens kunnen dienen voor het signaleren of 
identificeren van inhiberende of faciliterende bronnen en factoren op maat-
schappelijk niveau. Alleen door concepten die het micro-, meso- en macroni-
veau analytisch met elkaar kunnen verbinden, wordt het mogelijk de neiging 
tot individualisering van structurele problemen door louter persoonsgerichte 
professionele hulpverlening te onderkennen. Alleen hierdoor kunnen integrale 
oplossingen worden gezocht, die politiek, beleid en zorgpraktijk inhoudelijk 
met elkaar verbinden. 

Het identificeren van het (potentiële) conflict tussen individu en maatschap-
pij, de analyse ervan en uiteindelijk het bemiddelen tussen de conflictpartijen 
op alle niveaus vormt de kern van de sociaal-pedagogische discipline in Duits-
land. Het gaat hier om een visie die zowel in de academische theorievorming 
 (Hamburger, 2008, pp. 14 ff) als in de ethisch gefundeerde beroepsuitoefening 
(Deutscher Bundesverband für Soziale Arbeit, 1997, viz., Art. 2.5-2.9)15 centraal 
staat. Vanuit deze achtergrond is ook een deel van de etymologische en se-
mantische fijngevoeligheid te verklaren. Een concept als ‘Multiproblemfamilie’ 
moet op alle niveaus bruikbaar zijn, zowel in de communicatie met beleidsma-
kers als in het gesprek met cliënten. Een term die potentieel stigmatiserend 
is door ‘het probleem’ begripsmatig eenzijdig aan het gezin te koppelen, lijkt 
hiervoor weinig geschikt – aldus de gedachtengang.

Het Nederlandse concept ‘multiprobleemgezin’ en de hieraan gerelateerde 
theorievorming (Baartman & Dijkstra, 1987; Ghesquière, 1993b) omvat ook 
meerdere niveaus, voornamelijk het micro- en meso-niveau. Het begrip blijft 
echter gebonden aan het individuele gezin en belicht nauwelijks het macro-
perspectief – de maatschappelijke structuren. Sociaal-ecologische modellen, die 
in de orthopedagogische theorievorming voorhanden zijn (Bronfenbrenner, 
1979; Scholte, 1999), erkennen het dynamische en meervoudige karakter van 
factoren en niveaus die invloed hebben op gedrag en situatie in de opvoeding, 
maar deze factoren worden buiten het bereik van het orthopedagogisch han-
delen geplaatst en aangeduid als onveranderbaar.16 Hier zien we een duidelijk 
verschil met de Duitse sociaal-pedagogische opvatting, waarin duidelijk ook de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt benadrukt bij het compenseren 
van ongelijke kansen bij kwetsbare kinderen en gezinnen.

Ten slotte zijn overeenkomsten en verschillen te vinden als het gaat om het 
dynamische en relatieve karakter van een fenomeen als het ‘multiproblem ge-
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zin’. De Duitse kritiek benadrukt de prioriteit die het ontwikkelen van een ade-
quate houding en basis principes van hulpverlening moeten hebben boven het 
identificeren van doelgroepkenmerken. Deze opvatting vinden we terug in een 
aantal Nederlandstalige studies, gearticuleerd in een zogenaamde ‘strijd om per-
spectieven’ in de interactie tussen gezin en hulpverlener (Ghesquière, 1993a).

Dat hierin het gevaar verborgen ligt structureel-maatschappelijke proble-
men te individualiseren kan worden geïllustreerd aan de hand van een recent 
gepubliceerde Nederlandse studie over multiprobleemgezinnen. Zo worden in 
de omschrijving van Bodden en Dekovic (2010) problemen in de hulpverlening, 
in het bijzonder specifieke indicatoren als ‘uithuisplaatsing’ en ‘lange geschiedenis 
van hulpverlening’ (Bodden & Dekovic, 2010, p. 271) als risicofactoren aan het 
gezin toegeschreven, zonder een inhoudelijke analyse van de mogelijke proble-
men en knelpunten die zich daarbij aan de kant van de hulpverlening hebben 
voorgedaan.

Conclusie

Dat de sociale fenomenen van armoede en sociale uitsluiting zowel in Duits-
land als in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw meer aandacht 
krijgen kan onder andere begrepen worden in samenhang met het Europese be-
leid, waarin de bestrijding van sociale uitsluiting in de 21 eeuw prioriteit heeft 
gekregen. Zo heeft de Europese Unie het jaar 2010 als jaar ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting uitgeroepen (Europees Parlement en de Raad, 
2008). Niet alleen de beantwoording van deze sociale vraagstukken, maar ook 
hoe deze geconceptualiseerd worden, blijft echter een nationale kwestie. Ver-
schillen behoeven daarbij geenszins verontrustend te zijn; zij kunnen als bron 
van inspiratie dienen om van perspectief te veranderen of er juist—beter bear-
gumenteerd—aan vast te houden. Andersom kan overeenstemming tussen nati-
onale perspectieven helpen om gezamenlijk naar een aanpak te streven voor de 
sociale vraagstukken, die over de landsgrenzen heen aan de orde zijn.

Zoals in dit artikel beschreven werd, is in de sociaal-wetenschappelijke con-
ceptualisering van verschijnselen als armoede en sociale uitsluiting een paradig-
maverschuiving te herkennen, die wegvoert van statische ééndimensionale op-
vattingen en toeleidt naar dynamische multidimensionale concepten (Jenkins 
& Micklewright, 2007). Sociaal kwetsbare kinderen en gezinnen vragen extra 
aandacht, in het bijzonder als hun leefsituatie door meervoudige risico’s wordt 
gekenmerkt. Onderzoek naar de aard en omvang van deze groepen en de ge-
volgen van risicofactoren voor hun toekomstperspectief staat nog in de kinder-
schoenen. Desondanks vragen sommige situaties waarin kinderen en jongeren 
opgroeien om ingrijpen. Een voorbeeld bij uitstek zijn de gezinnen die in Ne-
derland met de term ‘multiprobleemgezin’ worden aangeduid. Gezien de in de 
hulpverleningspraktijk en het beleid zo vaak gearticuleerde noodzaak om deze 
gezinnen beter te begeleiden (bijv. Ministerie van Jeugd en Gezin, 2011) leek 
het interessant om de gehanteerde conceptualisering nader te onderzoeken. 
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Uit onze analyse blijkt dat het concept ‘leefsituatie’ in Duitsland wordt 
gebruikt in de context van beschouwingen over multiprobleemgezinnen. De 
leefsituatie, met zijn opsplitsing in leefgebieden en -niveaus, zijn objectieve en 
subjectieve kanten, de wisselwerking hiertussen, en zijn status als explanans en 
explanandum, is een veelbelovend concept voor de verdere ontwikkeling van 
hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. 

Onderzoek suggereert dat multidimensionaliteit in de hulpverlening aan 
sociaal uitgesloten kinderen en gezinnen tot betere resultaten leidt dan inter-
venties die alleen op opvoedingsvaardigheden gericht zijn (Berg-le Clercq & 
Kalsbeek, 2011). Zo worden ook in de Nederlandse Databank Effectieve Jeugdin-
terventies voor multiprobleemgezinnen meerdere interventies genoemd die 
veelbelovend zijn en die juist aan dit kenmerk voldoen. Interessant is overigens 
dat met betrekking tot het kenmerk ‘problemen met de hulpverlening’ slechts 
twee interventies17 als ‘veelbelovend’ worden getypeerd (Nederlands Jeugdinsti-
tuut, 2011b).

In verband met de laatstgenoemde groep, cliënten met ‘moeilijkheden rond 
de hulpverlening’, is er in Nederland opnieuw sprake van een discussie over 
het inzetten van hulpverlening onder drang en dwang (Boendermaker, 2008; 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 1997; Steketee & Goderie, 2007; Van 
Ooyen-Houben, Roeg, Kogel, & Koeter, 2008). Naar onze opvatting biedt het 
leefsituatie-concept ook hier een zinvol theoretisch kader. Individuele vaardig-
heden worden analytisch gekoppeld aan maatschappelijke mogelijkheden; een 
mogelijk ingrijpende overheid kan als ‘risicofactor’ worden beschouwd en tege-
lijk blijft ook de cliënt verantwoordelijk voor de verandering van zijn situatie.

Multicausale modellen of ecologische, cumulatieve en multifactoriële mo-
dellen zijn in de orthopedagogiek heel gebruikelijk (Bakker et al., 1998; Belsky 
& Vondra, 1989; Bronfenbrenner, 1979; Ghesquière, 1993b; Scholte, 1999). In-
tegratie van (macro-)maatschappelijke factoren in de orthopedagogische theo-
rievorming en praktijkbeoefening is echter zelden het geval (Bakker et al., 1998). 
Voor het orthopedagogische onderzoek is het concept van de ‘leefsituatie’ (met 
zijn micro-, meso- en macro-levels) nog onvoldoende benut. Een concept als 
kwaliteit van bestaan (Knorth, 2005), dat enige verwantschap vertoont met het 
leefsituatie-concept, biedt mogelijk een aanknopingspunt. Ook de door Sen en 
Nussbaum ontwikkelde capability approach (Nussbaum & Sen, 1993) biedt in dit 
verband interessante aanknopingspunten (Leßmann, 2007). Een recent voor-
beeld toont een vertaling van deze capability approach naar leefsituatie-indica-
toren voor jeugdzorgonderzoek in Duitsland (Albus et al., 2010). Dit project is 
uitgevoerd op initiatief van het Duitse Federale Ministerie van Gezins- en Ou-
derenbeleid, Vrouwen- en Jeugdzaken. Het zet aan tot een effect-georiënteerde 
professionalisering van de jeugdsector ter verbetering van de leefsituatie van 
cliënten, waarbij tevens het nodige beleidsmatige kader is ontwikkeld, met na-
druk op onderlinge afstemming (ISA Planung und Entwicklung GmbH, 2009).

Uiteindelijk is het een opgave voor de orthopedagogiek als wetenschappe-
lijke en professionele discipline om het leefsituatie-concept theoretisch en prak-
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tisch uit te werken ten behoeve van een betere hulpverlening voor gezinnen, 
die vrijwillig of onvrijwillig sociaal uitgesloten zijn of dreigen te worden.

Abstract
The concept of the ‘multi-problem family’, originally developed in North Amer-
ica, is frequently used in Dutch Child and Youth Care to denote a target group 
characterized by the complex, longitudinal and intertwined nature of its prob-
lems. In German Child and Youth Care the concept of ‘multi-problem family’ 
is only scarcely referred to, which is remarkable from a Dutch perspective. In 
Germany the concepts of ‘poverty’ and ‘deprivation’, linked to social theories 
about the ‘life situation’, are used alternatively to characterize families that face 
problems as described above. This conceptual difference between the two coun-
tries was reason to conduct a literature review. In this review we examine the 
theoretical and practical value of the concepts to describe the targeted fami-
lies. Starting point for our review was the term ‘life situation’. We search for 
similarities as well as differences in the conceptual approaches, and evaluate its 
value for ethically justified care and research. We conclude that the concept of 
the ‘life situation’ can serve as a valuable reference frame for social work prac-
tice and research. The concept bridges micro-, meso- en macro-levels of family 
functioning and family context, and makes it possible to describe and analyze 
problems of separate families, as embedded within society.

Noten
1  De term is nl. afgeleid van het Amerikaanse concept multiproblem family en het Engelse 

concept problem family (Ghesquière, 1993b; Hellinckx, Grietens, & Ghesquière, 2008).
2  Er zijn weinig publicaties te vinden die direct van het begrip Multiproblemfamilie gebruik 

maken (bijv. Schuster, 1997). Deze zijn voornamelijk in de gezinstherapeutische litera-
tuur te vinden (Conen, 2008; vgl. Ghesquière, 1993b) of refereren aan Nederlandse hulp-
programma’s (Bouwkamp, 2005). Als alternatief wordt recent in Duitstalige vakpublicaties 
het begrip Familien in Multiproblemlagen gebruikt (Barth & Schlereth, 2009; Beitzel, 2010; 
Schulze & Wittrock, 2005), als semantisch compromis tussen de concepten Multiproblem-
familie en Lebenslage. Andere verwante begrippen zijn: Multiple deprivierte Familien (Holz,  
Richter, Wüstendörfer, & Giering, 2005), Familien mit existentiellen Problemen in allen Leb-
ensbereichen (Nielsen & Nielsen, 1986), Familien in chronischen Strukturkrisen (Helming, 
Schattner, & Blüml, 2004, p. 17, p. 427) en Familien in gravierenden Unterversorgungslagen 
(Helming et al., 2004).

3  Op 31 december 2009 maakten 58.875 gezinnen met 124.447 kinderen in Duitsland ge-
bruik van ‚sozialpädagogische Familienhilfe‘, zoals omschreven in § 31 SGB VIII – Kinder- 
und Jugendhilfegesetz (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2011a). Ter vergelijking, in 
totaal was sprake van 426.682 jeugdzorgtrajecten, waarvan 60.902 in de residentiële zorg,  
cf. § 34 SGB VIII en 57.452 in de pleegzorg, cf. § 33 SGB VIII (Statistisches Bundesamt 
Deutschland, 2011b, p. 55). ‘Sozialpädagogische Familienhilfe’ is sinds de jaren ‘90 in ab-
solute omvang maar ook in verhouding tot andere vormen van zorg steeds toegenomen. In 
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minder dan tien jaar tijd (1994-2003) zijn de aantallen meer dan verdubbeld (Statistisches 
Bundesamt Deutschland, 2005); dit in tegenstelling tot de teruggang die we zien in de resi-
dentiële hulpverlening (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2006). Deze trend doet zich 
ook voor in Nederland, zij het veel minder sterk (Knorth, Knot-Dickscheit, Tausendfreund, 
Schulze, & Strijker, 2009). ‘Sozialpädagogische Familienhilfe’ is met 9% van alle in 2009 
begonnen zorgtrajecten de op één na meest toegepaste vorm van hulpverlening, na ‘Erzie-
hungsberatung’ met 66,2% (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2010). Voor een recent 
overzicht verwijzen we naar Richter (2011) en Schattner (2007).

4  “Dem mehrdimensionalen Charakter von Armut und Reichtum wird der Lebenslagenan-
satz gerecht. Neben der an Einkommen und Vermögen bemessenen Wohlstandsposition 
umfasst die Lebenslage einer Person eine Vielzahl von Dimensionen wie z. B. Bildung, 
Erwerbsstatus, Gesundheit, Wohnsituation einschließlich Wohnumfeld, die Familiensitu-
ation und soziale Netzwerke. Der Lebenslagenansatz berücksichtigt die „individuelle Aus-
füllung des Spielraums, der durch äußere Umstände bestimmt ist“ (Deutscher Bundestag, 
2001, p.28).

5  In Duitsland is de discipline Sozialpädagogik veel belangrijker voor het jeugdzorgveld dan 
de Heil- en Sonderpädagogik. Ter illustratie: Op 31 december 2006 werkten in jeugdzorgin-
stellingen 169.178 personen, waarvan 1.111 (0,7%) met een opleiding hoger onderwijs in 
de Heilpädagogik en 49.863 (29,5%) met een opleiding hoger onderwijs in de Sozialpäda-
gogik/Sozialarbeit. Op het niveau van het beroepsonderwijs zijn er vergelijkbare verhou-
dingen te vinden (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2008).

6  “Het gaat bij armoede dus om het niet kunnen vervullen van bepaalde behoeften als ge-
volg van te weinig inkomen. Het onderscheidende kenmerk van sociale uitsluiting ten op-
zichte van armoede, is dat sociale uitsluiting niet noodzakelijkerwijs hoeft voort te komen 
uit financiële tekorten.” (Uunk & Vrooman, 2001, p. 143).

7  De index omvat de volgende dimensies: gezondheid, woonsituatie, diversiteit vrijetijdsac-
tiviteiten, bezit duurzame consumptiegoederen, vakantie, mobiliteit, sociale participatie 
en sportbeoefening. Deze dimensies zijn niet op theorie gebaseerd, maar op pragmatische 
onderzoekservaringen zoals met de OECD-lijst van sociale indicatoren (Jehoel-Gijsbers, 
2003, p. 30).

8  Dat de Europese Unie het jaar 2010 als jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitslui-
ting heeft uitgeroepen (Europees Parlement en de Raad, 2008) en het 32ste Internationale 
Congres van de Fédération Internationale des Communautés Educatives (FICE) de titel 
draagt “Inclusion: Young persons in special life situations in the contradictionary contexts 
of Integration – Separation – Inclusion” (http://www.fice-congress2013.ch) laat de grote 
betekenis zien van deze concepten, zowel op maatschappelijk als op professioneel terrein.

9  Bijvoorbeeld kan werk hebben worden gezien als bron van inkomsten – materieel –, als bron 
van maatschappelijk gegarandeerde rechten – institutioneel –, als bron van betekenisvolle 
contacten – sociaal –, en als bron van integratie – cultureel.

10  Met ‘bipolair’ bedoelen wij dat een verschijnsel de situatie zowel negatief als positief kan 
beïnvloeden. Het uitgaan van een dergelijk (kritisch) perspectief maakt het ook mogelijk 
om interactionistische benaderingen te introduceren. Een voorbeeld is een onderzoek naar 
het samenspel van ‘zorgvermijding’ (cliënt) en ‘zorgverlamming’ (hulpverlening) zoals 
Schout (2007) dat – onder verwijzing naar het werk van de sociologen Durkheim en Luh-
man – in de geestelijke gezondheidszorg heeft uitgevoerd.

11  De semantische samenhang is in het Duits duidelijker door gebruik van de etymologisch 
verwante begrippen Verhältnisse (situatie) en Verhalten (gedrag) (zie Holz, Richter, Wüstend-
orfer, & Giering, 2005, p. 47).

12  Voorbeeld: armoede gedefinieerd aan de hand van het fysieke bestaansminimum.
13  Een mogelijke verklaring voor deze fijngevoeligheid kan een sterke geesteswetenschap-
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pelijk-filosofische traditie zijn die, aangevuld met inzichten uit het symbolisch interacti-
onisme (Blumer, 1969), stuit(te) op een in verregaande mate juridisch geregelde kind- en 
jeugdzorg (SGB VIII). Als voorbeeld hiervan kan het begrip “Verwahrlosung” dienen, dat 
in de jaren zeventig als begrip ex negativo – negatieve afgrenzing als uitgangspunt – werd 
geduid (Thiersch, 1973), en met de invoering van het Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 
VIII) in de jaren 1990/1991 uit de Duitse Wet op de Jeugdzorg werd geschrapt. Het begrip 
speelt geen prominente rol meer in vakwoorden- en handboeken (Deutscher Verein für 
öffentliche und private Fürsorge e.V., 2011; Otto & Thiersch, 2011) hoewel het nog, als 
juridisch overblijfsel, te vinden is in Art. 6:3 van de Duitse grondwet.

14  “Der Begriff der ‘Multiproblemfamilien’ umfasst nur die Ebene des Familiensystems (Fami-
lien die viele Probleme haben)” (Helming et al., 2004, p.74)

15  Deze visie is niet uniek zoals we ook zien in verschillende elders gepubliceerde beroeps-
codes (bijv., Australian Association of Social Workers, 2010; British Association of Social 
Workers, 2002; Canadian Association of Social Workers, 2005; International Federation of 
Social Workers, 2004; National Association of Social Workers, 2008). In Nederland is deze 
visie terug te vinden in de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschap-
pelijk Werkers (2010), maar niet in de beroepscodes van andere grote beroepsverenigingen 
in de jeugdzorg (Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch Pedagogen met een 
Academische Opleiding, 2010; Nederlands Instituut van Psychologen, 2007; Nederlandse 
Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, 2009). Deze laatste zijn weer wel verge-
lijkbaar met de beroepscode van de Clinical Social Work Association (2006).

16  Een uitzondering is het Balansmodel van Bakker, Bakker, Van Dijke en Terpstra (1998, 2000) 
die stellen dat, in tegenstelling tot het micro-niveau, “(…) de sociale en maatschappelijke 
factoren tot dusver weinig onderzocht [zijn] in relatie tot opvoedings- en ontwikkelings-
problemen” (Bakker et al., 2000, p. 11). Zij nemen deze vervolgens expliciet op in de theo-
retische en praktische visie op opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering van 
het toenmalige Nederlandse Instituut voor Zorg en Welzijn–NIZW.

17  Het gaat om de interventies Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen (VIG) en Bemoeizorg in de 
jeugdgezondheidszorg.
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