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Pleegzorg Nederland

www.pleegzorg.nl
T 0800 0223432
E info@pleegzorg.nl

Nederlandse
Vereniging
voor Pleeggezinnen

www.denvp.nl
T 030 2931500

Mobiel

www.mobiel-pleegzorg.nl
T 038-4222526

(tijdschrift voor pleegzorg)

William Schrikker stichting

www.wsg.nl
T 020-3989777

Organisaties en instellingen / belangrijke adressen
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ORGANISATIES & INSTELLINGEN
BELANGRIJKE ADRESSEN
LIMBURG
Bureau Jeugdzorg

Limburg kent op diverse plaatsen een Bureau
Jeugdzorg.
Kijk voor de adressen op www.bjzlimburg.nl

MEER KLEUR
IN DE PLEEGZORG

“een hart met ruimte”
Inleiding

Het centraal bureau is gevestigd in Roermond.
Slachthuisstraat 33, 6041 CB Roermond.
T 088 0073000
F 088 0073001
E stichting@bjzlimburg.nl

Uit eerdere studiedagen van SMKK blijkt dat er bij de allochtone
doelgroep nog steeds onduidelijkheid en vooroordelen bestaan over
de dienstverlening van de pleeg- en jeugdzorg.
Daarnaast ervaren de professionals dat het lastig is om allochtonen te
bereiken zowel als zorgvrager maar ook voor de invulling van vacatures.

XONAR

Voor Zuid-Limburg
Severenstraat 16, 6225 AR Maastricht
T 043 6045555
E info@xonar.nl
I www.xonar.nl

• Hoe komt het dat de pleeg-/jeugdzorg weinig tot niet toegankelijk
is voor deze doelgroep?
• Hoe kunnen we deze situatie – gezamenlijk - verbeteren?
• Welke samenwerkingspartners heb je daarbij nodig?
• Hoe kunnen we de taboe die er nog steeds bestaat rondom
pleegzorg doorbreken?

Rubicon-jeugdzorg

Voor Noord- en Midden-Limburg
Bergerweg 23, 6085 AS Horn
T (0475) 58 84 00
E info@rubicon-jeugdzorg.nl
I www.rubicon-jeugdzorg.nl

Mutsaertsstichting

Schaapsdijkweg 56, 5913 PB Venlo
T 0900 6887237
E info@mutsaertsstichting.nl
I www.mutsaertsstichting.nl

SMKK heeft in 2008 en 2009 in diverse regio’s in de provincie Limburg
informatiebijeenkomsten georganiseerd om een brug te slaan tussen
de allochtone zorgvragers en de pleegzorg. De insteek voor deze
bijeenkomsten was niet alleen om met elkaar van gedachten te wisselen
over mogelijke knel- en verbeterpunten, maar ook om een veranderingsproces op gang te brengen. Dit bij zowel de doelgroep allochtonen
(zorgvragers) als bij de instellingen voor pleeg-/jeugdzorg (zorgaanbieders).
Een andere benadering die SMKK kiest, is om een handzame
informatiebrochure samen te stellen voor haar achterban die
duidelijkheid geeft over de pleegzorg en die handreikingen biedt
om als pleegouder aan de slag te gaan.
Deze brochure ligt nu voor u.
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ALGEMEEN

Wat is pleegzorg?
Als een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen
maar bij iemand anders gaat wonen, noemen we
dat pleegzorg. De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn maar voorop staat de veiligheid van
het kind zelf. Bijvoorbeeld omdat de ouders niet
voor hun kind kunnen zorgen of omdat het niet
goed gaat tussen ouders en kind. Ook het gedrag
van een kind kan aanleiding zijn om hulp in te
schakelen.
Eerst wordt gekeken of problemen in het gezin zelf opgelost
kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door opvoedingsondersteuning te bieden aan de ouders of door het kind extra te
begeleiden. Als blijkt dat ouders de opvoeding dan toch niet
aankunnen, of dat de gedragsproblemen van het kind een (te)
grote invloed op het gezin hebben, dan moet een andere oplossing gezocht worden. Dat kan pleegzorg zijn. Pleegzorg is
de eerste keuze als het kind niet langer thuis kan wonen. Deze
vorm van opvang komt het meest overeen met de gezinssituatie.
Uithuisplaatsing gebeurt natuurlijk niet zomaar. Pas als de
problemen zo ernstig zijn dat een oplossing op korte termijn
niet te verwachten is, dan is er sprake van uithuisplaatsing.
Dit gebeurt alleen op een indicatie van Bureau Jeugdzorg en
met de nodige begeleiding van een instelling voor pleegzorg.
De kinderrechter neemt het besluit tot uithuisplaatsing.

“ Mijn moeder kan niet voor mij zorgen omdat zij
verslaafd is aan drugs. Ze is wel afgekickt, maar ze
is niet
Waar komt het
kindsterk
dan genoeg
terecht?om voor mij te zorgen” .

zijn gedrag en houding en dus ook op het
pleeggezin. Een veilige en vertrouwde omgeving is daarom heel belangrijk. Pleegkinderen
willen zich graag geaccepteerd voelen. Neem
de tijd om een vertrouwensband op te bouwen.
Pleegkinderen blijven ook gewoon naar school
gaan. Soms is het noodzakelijk om van school
te veranderen omdat de afstand van de woonplaats van het pleeggezin tot de school te groot
is.
Ondersteuning van de pleegouders
Met het voorbereidingstraject biedt de pleegzorg ondersteuning
aan de toekomstige pleegouders. Tijdens de plaatsing is er contact
met een pleegzorgbegeleider. Regelmatig vindt overleg plaats.
Afspraken worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. Er is ook
aandacht voor speciﬁeke problemen in relatie tot het pleegkind.
De pleegzorginstellingen kennen daarnaast informatiebijeenkomsten, thema-avonden over actuele problemen, waarbij pleegouders
met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen.
Rechten en plichten van pleegouders
Pleegouders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en
opvoeding van het pleegkind. Hiervoor hebben zij recht op
informatie, begeleiding, noodhulp en een onkostenvergoeding.
Pleegouders hebben de plicht samen te werken met de pleegzorg
en mee te werken aan de contacten met de ouders van het pleegkind. Pleegouders hebben geen formele zeggenschap over pleegkinderen. Voor formele beslissingen is de instemming van ouders
en/of voogd nodig. Dit geldt bijv. bij medische behandelingen,
schoolkeuze, aanvragen van een paspoort.

“ Ze snappen niet dat ik bruin ben en een witte vader en moeder heb.
Als ik het probeer uit te leggen, vinden kinderen me zielig.
Ik vind dat zelf niet zo. Mijn eigen ouders ken ik niet. Ik ben al heel
vaak verhuisd, maar blijf hier wonen tot ik ga studeren”.
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het pleegkind thuis als in het pleeggezin. Deze kennismaking
wordt geleidelijk uitgebreid. Het kind komt een keertje spelen
en blijft eens een nachtje. Als dit allemaal goed verloopt, maken
pleegzorg en pleegouders een afspraak voor deﬁnitieve plaatsing.

Als het kind bij familie of vrienden kan
wonen heeft dit de eerste voorkeur.
Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar
een ander pleeggezin.

Kan ik ook aangeven wat voor kind ik wil opvangen?
Bij pleegzorg staat voorop de beste zorg voor het kind.
Er wordt altijd geprobeerd pleegouders te vinden die zo goed
mogelijk passen bij de vraag en achtergronden van een pleegkind. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Als u pleegouder wilt
worden, krijgt u een voorbereidingsprogramma aangeboden om
tot een weloverwogen beslissing te komen. Deze beslissing
gaat niet alleen om de vraag of u pleegouder wilt worden.
Ook uw mogelijkheden en grenzen met betrekking tot de leeftijd
en problematiek van een pleegkind zijn daarbij van belang.
Daarnaast spelen ook persoonlijke aspecten een rol. Hetzelfde
geldt voor de culturele achtergrond van pleegkinderen en pleegouders.

Welke vormen van pleegzorg zijn er?
Er zijn meerdere opties als de verwachting is
dat een kind in de toekomst terug kan naar
de eigen ouders:

Allochtone pleegkinderen / ouders
Het streven van pleegzorg is om kinderen zoveel mogelijk in
de directe omgeving te plaatsen. Dit geldt uiteraard ook voor
allochtone pleegkinderen. Uit ervaring blijkt dat ouders als er
opvang voor een allochtoon kind nodig is, voorkeur hebben
voor plaatsing in een allochtoon pleeggezin. De instellingen
voor pleegzorg kampen echter met een tekort aan allochtone
pleeggezinnen. Zij zijn op zoek naar allochtone gezinnen die
bereid zijn de zorg voor een allochtoon pleegkind op zich te
nemen. Iets voor u?
Opvoeden van een pleegkind
Een pleegkind heeft al het een en ander meegemaakt. Het kind
kan bijvoorbeeld heel druk zijn of juist niet. Dit heeft invloed op
“Je raakt enorm aan iemand gehecht. Ik houd van de kinderen
alsof het mijn eigen kinderen zijn. Gelukkig willen haar ouders
het contact wel onderhouden”.

• weekend- of vakantiepleeggezin:
als een kind gebaat is bij een “rustperiode”, even weg van de
problemen thuis. Weekend- of vakantiepleegzorg wordt
ingezet om een uithuisplaatsing te voorkomen door de ouders
de kans te geven om regelmatig even tot rust te komen. Ook
wordt deze vorm ingezet voor kinderen die al in een pleeggezin wonen en af en toe in een ander pleeggezin gaan logeren.
• crisispleeggezin
als een kind plotseling uit huis geplaatst moet worden (duur is
van enkele dagen tot maximaal 4 weken)
• pleegzorg voor kortere of langere tijd
als er meer tijd nodig is voordat een kind weer thuis kan
wonen (duur is van enkele maanden tot enkele jaren).
Verschil tussen adoptie en pleegzorg
Bij adoptie worden mensen wettelijk de ouders van een pleegkind. Het kind wordt juridisch familie van de adoptieouders. Een
pleegkind wordt nooit juridisch familie. Een pleegkind voed je
ook niet alleen op. Daarbij zijn altijd anderen betrokken, zoals de
eigen ouders, (gezins)voogd en pleegzorgbegeleider.
De eigen ouders
Voor de ouders is het vaak moeilijk om te accepteren dat ze hulp
nodig hebben bij de zorg en opvoeding van hun kind(eren).
Door ze te betrekken bij de opvoeding in het pleeggezin probeert
de pleegzorg het vertrouwen en acceptatie van de ouders te
bereiken. De eigen ouders blijven altijd een rol spelen, ook als
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hun kind uit huis geplaatst wordt
(behalve als de veiligheid van het kind
in het gedrang komt). Contact tussen
ouders en kind blijft bestaan. De mate
waarin kan echter verschillen. De
afspraken over het contact worden
schriftelijk vastgelegd zodat dit voor
iedereen duidelijk is. Deze afspraken
komen in het Plan van Aanpak. Voor het kind is het belangrijk te
merken dat zijn ouders en pleegouders elkaar accepteren. Naast
het contact met de ouders, kunnen pleegkinderen ook contacten
blijven onderhouden met bijv. broers en zussen, opa en oma en
andere familieleden.
Hoe lang blijft een pleegkind?
De duur van de pleegzorg is afhankelijk van de tijd die ouders en
kind nodig hebben. Soms gaat het om enkele dagen, maar het
komt ook voor dat de opvang enkele jaren duurt. Een aantal
kinderen woont bij een pleeggezin tot zij meerderjarig zijn.
Einde pleegzorg
Op enig moment komt er een einde aan de pleegzorg. De redenen
hiervoor zijn divers. Als het pleegkind de leeftijd van 18 jaar
bereikt, stopt de pleegzorg. Is er na deze periode nog behoefte aan
begeleiding, dan kan op vrijwillige basis een beroep gedaan
worden op voortgezette hulpverlening. De jongere moet deze
hulp wel zelf willen en de vraag om hulp moet heel gericht zijn.
Ook voor deze vorm van hulpverlening is een indicatie noodzakelijk. Aanvragen hiervoor lopen via Bureau Jeugdzorg.
Een andere reden kan zijn dat er geen hulp meer nodig is voor het
pleegkind en het weer naar huis kan. Een minder leuke reden is
als een plaatsing eerder afgebroken wordt omdat het niet meer
goed gaat met het kind in het pleeggezin. Er wordt dan naar een
andere oplossing gezocht voor het kind.
Financiële zaken
Bij een ofﬁciële plaatsing ontvangen de pleegouders een
bepaalde vergoeding die afhankelijk is van de leeftijd van het

Het zoeken van de juiste pleegouders voor
een pleegkind
Als er een melding komt bij een instelling
voor pleegzorg om een kind uit huis te
plaatsen, kijkt de hulpverlener zoveel
mogelijk in overleg met de ouders en het
kind zelf aan welke wensen en eisen de
pleegouders moeten voldoen. In eerste
instantie wordt gekeken of er binnen de familie dan wel in de
omgeving van het pleegkind bekenden zijn die de zorg op zich
kunnen en willen nemen (netwerkpleegzorg). Als er in de directe
omgeving geen mogelijkheden zijn, zoekt de pleegzorg naar een
pleegouder in hun bestand (bestandspleegzorg) en kijkt men naar
de wensen die de pleegouders hebben aangegeven. Voorop staat
de beste zorg voor het pleegkind.
Netwerkpleegzorg en bestandspleegzorg
Bij netwerkpleegzorg gaat het om de opvang van een pleegkind
uit de directe omgeving. Dit kan familie of vriendenkring zijn.
Het is een mooie maar ook verantwoordelijke taak. Het voordeel
van deze vorm van pleegzorg is dat het kind in een vertrouwde
omgeving terecht komt. De pleegouders kennen het kind en zijn
situatie als geen ander.
Bestandspleegzorg houdt in dat de instelling voor pleegzorg in
hun “bestand” kijkt naar geschikte pleegouders voor een pleegkind. De pleegouders en het kind kennen elkaar niet. Bij
allochtone pleegkinderen c.q. pleegouders komt deze vorm
relatief weinig voor. Als er sprake is van uithuisplaatsing van een
allochtoon kind dan is er een grote voorkeur voor plaatsing in de
directe omgeving.
Bij wensen en eisen let men op de gezinssamenstelling, is er
sprake van een allergie of handicap, huisdieren, speciﬁeke
wensen/eisen voor de woonomgeving, religie en culturele achtergrond. Met al deze aspecten wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden. Als pleegzorg een “geschikt” pleeggezin heeft
gevonden, organiseren zij een kennismaking. Dit kan zowel bij
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Voorbereiding
De keuze om voor pleegouderschap te kiezen, is vaak een
weloverwogen keuze. Om nieuwe bestandspleegouders goed
voor te bereiden bieden de instellingen voor pleegzorg voorlichtingsavonden en een voorbereidingsprogramma (STAP-cursus)
aan. Dit programma is verplicht en biedt de mogelijkheid informatie te verzamelen, vragen te stellen en uiteindelijk om deﬁnitief de keuze te maken of u wel of niet pleegouder wordt. Dit
voorbereidingstraject duurt ca. 5 maanden.
Als een pleeggezin uit meerdere personen bestaat, is het wel
belangrijk dat zij allemaal achter de opvang staan. Het is
daarom verstandig om vooraf eigen kinderen, familie en vrienden
te informeren. De komst van een pleegkind heeft immers invloed
op alle leden van het gezin.
Netwerkpleegouders doen niet mee aan de STAP-cursus, maar
krijgen een individuele voorbereiding die bestaat uit een netwerkonderzoek. Hierbij wordt met alle betrokkenen rondom het
kind gesproken over de plaatsing en wordt onderzocht of het
pleeggezin een veilige en stabiele plek is om het pleegkind te
laten wonen.
Hoe kan ik mijn eigen kinderen voorbereiden?
Als je als pleegouder van start gaat, is het goed om je eigen
kinderen in een vroeg stadium daarbij te betrekken. Vanaf 6 jaar
blijken kinderen heel goed te begrijpen wat er gaat gebeuren.
Je kunt met hen praten en uitleggen wat er gaat veranderen.
Geef duidelijk aan wat het betekent: een extra kind aan tafel,
delen van aandacht en speelgoed. Maar er zijn natuurlijk ook
leuke kanten: er komt een extra speelkameraadje bij.
In het voorbereidingstraject van de pleegzorginstelling is ook
aandacht om de eigen kinderen in een toekomstig pleeggezin
voor te bereiden op de komst van het nieuwe gezinslid.
“ Ik kwam eerst een keertje op bezoek, toen een weekendje
en een dagje uit. En toen voorgoed”.

pleegkind. Deze vergoeding geldt niet als inkomen en is kostendekkend voor de opvang van het pleegkind.
In sommige gevallen is er een extra vergoeding (bijv. bij crisisopvang, wanneer speciﬁeke zorg noodzakelijk is of als er meer
dan 3 pleegkinderen in een gezin opgenomen worden).
Gedurende de periode van plaatsing in een pleeggezin zijn de
pleegkinderen verzekerd (ziektekosten en aansprakelijkheidsverzekering). Als het niet mogelijk is het pleegkind mee te
verzekeren in het pleeggezin, verzorgt Bureau Jeugdzorg de
verzekering.
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HET PLEEGKIND

Wat zijn pleegkinderen?
De leeftijd van pleegkinderen
varieert van 0 – 18 jaar. Het zijn
gewone jongens en meisjes,
maar wel kinderen die veel
hebben meegemaakt. Net als
bij andere kinderen kan het ook
hier gaan om kinderen met een
lichamelijke of geestelijke handicap, moeilijk lerende kinderen,
autochtone en allochtone kinderen. Veel van deze kinderen
hebben een achterstand in ontwikkeling en moeite met leren.
Ze vragen, zeker in de beginperiode, veel aandacht en zorg van
hun pleegouders.
Net als alle kinderen, reageert elk pleegkind anders op een
veranderende situatie of omgeving. Het ene kind wordt bang,
het andere brutaal, vertoont afwijkend of ontwijkend gedrag. In
al deze situaties is aandacht nodig. Het is goed om je daarbij te
realiseren dat een pleegkind niet alleen de ouders verlaat maar
ook zijn broers en zusjes, vriendjes, familie en de school. Een
uithuisplaatsing heeft een behoorlijke impact op kinderen.
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Rechten van pleegkinderen
Alle kinderen hebben rechten of je nu bij je eigen ouders woont
of bij iemand anders. Die rechten gaan over allerlei zaken. Denk
bijvoorbeeld aan het recht op zorg en liefde, op informatie of het
recht om naar school te gaan. Een kind mag niet mishandeld
worden en heeft het recht om zijn eigen mening te zeggen.
Voor pleegkinderen gelden nog enkele andere rechten:
• recht op informatie
welke besluiten nemen volwassenen over het pleegkind,
informatie over ouders en familie
• recht op privacy
niet alle informatie over het pleegkind mag zonder meer
doorgegeven worden aan derden (m.u.v. hulpverleners);
in een aantal gevallen is hiervoor de toestemming van het
pleegkind nodig
• recht op contact met familie
pleegkinderen moeten in de gelegenheid gesteld worden tot
contact met ouders en familieleden
• recht op dossierinzage
dit geldt voor pleegkinderen vanaf 12 jaar
• recht om je eigen mening te geven
over de (wijze van) hulpverlening
• recht om een klacht in te dienen
als pleegkinderen van mening zijn dat pleegouders en/of
hulpverleners hen niet goed behandelen.
Het is goed om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten.
Zolang alles goed gaat, zul je daar niet direct mee bezig zijn.
Maar wat als het niet goed met je gaat? Dan is het wel van
belang. Op die momenten moet je gebruik kunnen maken van
je rechten. Het helpt als je dan kunt praten met iemand die je
vertrouwt en iemand die antwoord kan geven op jouw vragen.
Die vertrouwenspersoon kan iemand zijn die je kent: familie,
pleegouders, vrienden of een hulpverlener. Daarnaast kun je
gebruik maken van de kindertelefoon of de rechtswinkel.

Pleegkinderen en hulpverleners
Als pleegkind heb je te maken met hulpverleners. De plaatser zorgt ervoor dat je (tijdelijk) in een ander gezin kunt wonen. De
pleegzorgwerker is de persoon die geregeld
contact met jou en je pleegouders onderhoudt en het hulpverleningsplan voor jou
opstelt. De kinderrechter moet jou om je
mening vragen als je ouder bent dan 12 jaar.
De kinderrechtswinkel of de plaatser kunnen
je hierover meer informatie verstrekken. Samen
zorgen zij ervoor dat het goed gaat met de pleegkinderen.
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HET PLEEGGEZIN / PLEEGOUDERS

Voorwaarden
Om pleegouder te worden, moeten mensen aan een aantal
voorwaarden voldoen. Allereerst geldt dat voor de leeftijd:
minimaal 21 jaar. De leefsituatie van de pleegouder moet stabiel
zijn. De gezinssamenstelling is niet aan voorwaarden verbonden;
belangrijk is dat er sprake is van een goede structuur, veiligheid
en tijd en ruimte voor een pleegkind. Pleegouders hoeven ook niet
de hele dag thuis te zijn. De combinatie met een baan buitenshuis
is goed mogelijk. Pleegzorg streeft ernaar zoveel mogelijk een
afspiegeling te zijn van een “normale” gezinssituatie. Het spreekt
vanzelf dat de pleegouder van onbesproken gedrag moet zijn
(de instelling voor pleegzorg vraagt hiertoe een verklaring omtrent
gedrag aan bij de Raad voor de Kinderbescherming). En boven
alles geldt: dat er ruimte in je hart is voor een pleegkind. Je neemt
immers de zorg van een kind van een ander tijdelijk over. Pleegouders zijn gewone mensen. Wat hen bijzonder maakt, is hun
betrokkenheid en inzet om een kind verder op weg te helpen in
het leven.
“ Het maakt me niet uit welke nationaliteit ze hebben.
Het gaat om liefde”.
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