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DE GEMISTE KANS
Waarom iemand pleegouder wordt kent vele achtergronden. In veel gevallen
heeft pleegzorg al een rol gespeeld in iemands leven of omgeving. Verhalen over
pleegzorg die bekenden vertellen inspireren het meest. Door lokale pleegouders
in te zetten als ambassadeurs in het buurthuis of op scholen wordt de drempel
naar het pleegouderschap mogelijk verlaagt.
Anderen die niet bekend waren met pleegzorg, maar actief zijn gaan zoeken,
waren op zoek naar een oplossing voor een onvervulde kinderwens of kwamen in
aanraking met de problematiek rondom jeugdzorg via hun werk. Hierop kan
ingespeeld worden door gericht te werven bij verenigingen zoals de LGBT, IVF
praktijken, vakbladen of in ziekenhuizen.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om meer pleegouders te werven binnen het
bestaande netwerk van het kind. Door kindgericht te werven op de school of
sportclub van het kind kunnen mensen getriggerd worden om in actie te komen,
omdat zij het kind al kennen.
HET ZWARTE GAT
Na de informatieavond zijn mensen erg onder de indruk van alle verhalen die ze
hebben gehoord. Doordat sommigen een te rooskleurig beeld hadden van
pleegzorg, zijn ze geschrokken van bepaalde aspecten die bij pleegzorg komen
kijken zoals het contact met de biologische ouders, mogelijke problematiek van
kinderen en het teruggeven van kinderen indien mogelijk. Daarnaast hebben ze
vernomen dat er veel criteria zijn waar de ‘perfecte pleegouder’ aan moet
voldoen. Eén van de criteria is het bieden van een stabiele en veilige
leefomgeving, waaronder eisen vallen zoals: niet verhuizen binnen twee jaar, niet
in een IVF traject zitten en niet fulltime werken. Deze eisen kunnen zwart wit
gepresenteerd worden maar in werkelijkheid liggen daar nuances in en dit wordt
niet verteld. Hierdoor ontstaan nieuwe twijfels, vragen en onzekerheden. Er zijn
over het algemeen weinig contactmomenten mogelijk waardoor deze zorgen
weggenomen kunnen worden en mensen sneller opgeven.
THE MYSTERY BOX
Voor bestandspleegouders is het wachten op een match een spannende tijd. Het
wachten duurt vaak langer dan verwacht, omdat dit niet aansluit bij hun beeld van
het grote tekort aan pleegouders. De vraag vanuit jeugdzorg en het aanbod van
pleegzorg sluit niet altijd goed aan en hierdoor heeft de pleegouder het gevoel
dat de matcher onder druk komt te staan en opzoek is naar noodoplossingen.
Het is echter belangrijk dat de matcher blijft luisteren en meedenken met de
pleegouders, zodat de beste beslissing genomen kan worden die ten gunste is
voor alle partijen; ouders, pleegouders, het pleegkind en de betrokken
hulpverleners. Voor de plaatsing willen de pleegouders genoeg
achtergrondinformatie hebben om zelfverzekerd aan het avontuur te beginnen.

Afweging maken

Behoeftes

Ik wil graag iets goeds doen, een bijdrage leveren aan de
maatschappij en ik wil nog een kind. Ik word geïnspireerd door
de mooie verhalen van mensen die ervaring hebben met
pleegzorg, waardoor ik me er in wil verdiepen.

Stappen

Bekend raken met pleegzorg

Ik wil een warm en behulpzaam eerste contact met de
pleegzorgorganisaties, zodat ik makkelijk mijn weg kan vinden in
de wereld van pleegzorg en snel bij de informatie kom die ik
nodig heb.

Overwegen

Opzoeken van informatie

Pleegouder worden

Ik wil een realistisch en compleet beeld krijgen van
pleegouderschap. Wat wordt er van mij verwacht? Welke soorten
pleegzorg zijn er en op welke steun kan ik rekenen van een
pleegzorgorganisatie?

Overwegen

Informatiepakket

Ik wil erachter komen of ons gezin klaar is om aan pleegzorg te
beginnen en of wij geschikte pleegouders zouden zijn. Naast dat
ik tijd nodig heb om hier rustig over na te denken, heb ik ook een
zetje nodig zodat ik de sprong durf te wagen.

Overwegen

Ik wil klaargestoomd worden voor het pleegouderschap, want ik
vind het best spannend. Mijn keuze is nog niet deﬁnitief, maar ik
hoop tijdens de training wederzijds vertrouwen op te bouwen en
met de trainers af te stemmen wat ons aanbod wordt.

Overwegen

Informatieavond bezoeken

Aanmelden

Training & Screening

Quotes uit onderzoek

DE GEMISTE KANS

”We stonden er iets te mooi in, zeg maar. Op de informatieavond
werd wel heel duidelijk dat het voor ons op dit moment niet past.
Het was de harde waarheid, maar wel heel eerlijk, duidelijk en
oprecht.” [aspirant-pleegouder, D]
“Persoonlijke benadering na het aanvragen van een
informatiepakket of het bezoeken van een informatieavond is zo
belangrijk om die drempel over te gaan. Een ansichtkaart met een
persoonlijk berichtje of een belletje.” [pleegouder, L]

“Er wordt weinig gebruik gemaakt van bestaande pleegouders, een
gemiste kans! Zij kunnen ook werven voor nieuwe pleegouders in
de buurt of op schoolbijeenkomsten.” [pleegouder, L]
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Aanbevelingen

“Zodra je als toekomstige pleegouder je voorkeur uitspreekt over
sekse, kleur of geloof wordt het meteen afgekapt door de instelling. Ik
vind dat de toekomstige pleegouder moet kunnen aangeven wat bij
hen past, indien dit goed wordt onderbouwd.” [pleegouder, L]

1

Kijk eerst in het huidige netwerk van het kind
omdat de stap om pleegouder te worden voor mij kleiner is wanneer ik het kind al ken.

5

Zorg voor een persoonlijk en professioneel eerste contact
zodat ik mij welkom geheten voel en vertrouwen krijg in de organisatie achter pleegzorg.

7

Wees proactief
want misschien heb ik nog onbeantwoorde vragen.

9

Luister goed en denk mee
om te kijken of ik en mijn gezin geschikt zijn voor pleegzorg.

Luister goed en denk mee
om te kijken welke soort pleegzorg het beste past bij mijn persoonlijke situatie.

2

Spreek mensen aan die een hoge potentie hebben om pleegouder te worden
want bij mijn LGTB-vereniging ken ik meer mensen met een onvervulde kinderwens.

6

Wijs de weg en laat niet los
want ik vind het systeem van pleegzorg, nationaal en regionaal, best ingewikkeld.

4

Maak het niet mooier dan het is
door mij voldoende te informeren over de zwaardere aspecten van pleegzorg.

7

Wees proactief
want misschien heb ik nieuwe twijfels en onzekerheden na de informatieavond.

12

Stimuleer contact met lotgenoten
zodat ik een netwerk opbouw om later op terug te vallen.

3

Geef ervaren pleegouders een podium in de buurt, de sportclub of op school
omdat een bekend gezicht mij helpt om gemotiveerd te raken.

8

Bied diepgaande en gedetailleerde informatie aan
want de algemene informatie had ik al gevonden online, maar ik mis praktische informatie.

10

Help met het zoeken naar oplossingen
want als ik niet aan alle eisen voldoe, betekent dat niet dat er geen mogelijkheden meer zijn.

10

Help met het zoeken naar oplossingen
want als ik nu nog niet geschikt ben, wil ik mijn best doen dit in de toekomst wel te zijn.

4

Maak het niet mooier dan dat het is
want rooskleurige verhalen geven mij geen realistisch beeld van het pleegouderschap.

11

Bied tussenstappen aan bij twijfel
zodat ik mij nog niet deﬁnitief hoef aan te melden, maar wel in contact blijf met pleegzorg.

9

4

Maak het niet mooier dan het is
want ik wil 100% zeker weten dat ik op alles ben voorbereid en ik wil mijn vertrouwen in de
pleegzorgorganisatie niet verliezen.

Het ontbreken van een warm contact vanuit
pleegzorgorganisaties kan ervoor zorgen dat iemand stopt
met zoeken [I]

Ondersteun mij

Er is geen vast contactpersoon voor vragen [I] [J]
Er is behoefte aan meer informatie afgestemd op de
persoonlijke situatie, door middel van bijvoorbeeld een
één-op-één gesprek met een professional [J]

Bij telefonisch contact met een regionale organisatie (Spirit)
komt men eerst in contact met het secretariaat, waarna men
eventueel wordt doorverbonden met een
pleegzorgmedewerker [J]

Het contact met de pleegzorgorganisatie is erg
onpersoonlijk. Pleegouders geven aan het ﬁjn te vinden om
een aangetekende brief of app’je te ontvangen na het
bestellen van het informatiepakket [L]

Bij veel organisaties, waaronder Spirit, is er geen fysieke plek
om langs te gaan met vragen. Een inloopspreekuur is niet
gewenst wegens drukte van de werknemers [J]

Het enthousiasme van de aanwezigen (zowel de presentator,
de ervaringsdeskundigen en de andere
aspirant-pleegouders) heeft de positiefste indruk gemaakt
op de respondenten [D]
Het kan lastig zijn voor iemand om zich te spiegelen aan
pleegouders met jarenlange ervaring [D]
Doordat de informatieavond met een groep is, wordt het
programma redelijk gestandaardiseerd en is er weinig
ruimte om op persoonlijke situaties in te gaan. Mensen
horen vaak ‘niets nieuws’ [I] [M]

Aspirant-pleegouders zien af van pleegzorg omdat ze
concluderen in hun thuissituatie onvoldoende draagkracht
te hebben om pleegouder te worden of onvoldoende
willen/kunnen samenwerken met hulpverleners en
biologische ouders [D]
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Maak het
toegankelijk
voor mij

14

Ondanks dat er een hoge nood is aan pleegouders, is het belangrijk om dingen
niet mooier te maken dan ze zijn. Het is belangrijk om de verhalen genuanceerd
te vertellen waarbij de mooie en minder mooie kanten van pleegzorg
bespreekbaar zijn. Aspirant-pleegouders zijn op zoek naar echte verhalen en
ervaringen van pleegouders, kinderen en ouders. Te veel negativiteit kan
afschrikken, maar teleurstellingen later in het proces door een te rooskleurig
beeld, zorgen ervoor dat pleegouders vroegtijdig stoppen. Ook tijdens de
matching en het pleegouderschap wordt er transparante communicatie verwacht,
er zijn immers al voldoende uitdagingen en pleegouders willen niet voor extra
verassingen komen te staan door onvolledige informatie over de situatie van het
pleegkind.

Speciﬁeke vragen zijn lastig te beantwoorden vanuit de
landelijke voorlichting (Pleegzorg Nederland), maar
doorverwijzen kan ervoor zorgen dat iemand afhaakt [I]

Pleegouders geven aan dat zij al andere pleegouders
kenden voordat zij zelf geïnteresseerd raakten in pleegzorg.
Ze denken daarom dat het zou kunnen helpen om
pleegouders meer naar voren te laten komen tijdens
ouderavonden op scholen of in de buurt. Dit gebeurt nu
weinig zeggen ze [L]

Pleegouders geven aan dat ze eerst mensen uit hun eigen
omgeving benaderden voordat zij verder informatie gingen
zoeken [L]

Indien men in een dichtbevolkte regio woont, komt het
regelmatig voor dat men kan kiezen tussen verschillende
regionale organisaties. Dit kan leiden tot verwarring [X]

In sommige regio’s kan het informatiepakket alleen per post
verzonden worden [I]

Een regionale organisatie organiseert meestal elke maand
een informatieavond. Deze kan echter vol zitten [I]

De criteria tijdens de informatieavond kunnen de drempel
verhogen. “Je wordt in hokjes van criteria geplaatst en die
geven het gevoel dat je tegengewerkt wort. Daardoor wordt
het een heel gedoe en denk je: Laat dan maar.” [M]

Pleegzorg neemt (in de meeste regio’s) geen contact op met
de aspirant-pleegouders na de informatieavond [J]
Aspirant-pleegouders wekken de indruk dat zij na de
informatieavond in een zwart gat vallen: er is een grote berg
informatie en dus een hoop nieuwe vragen [D]

Wees proactief
want ik wil graag weten waarom het zo lang duurt voordat er een match is.

13

Zorg voor een goede samenwerking met alle betrokkenen
om conﬂicten met de ouders en hulpverleners te vermijden.

13

Zorg voor een goede samenwerking met alle betrokkenen
omdat ook een goede match met de ouders en hulpverleners essentieel is.

16

Geef professionele ondersteuning en toegang tot pedagogische kennis
zodat ik vertrouwen krijg en kan doorgroeien in mijn capaciteiten als pleegouder.

Luister goed en denk mee
zodat de match past bij wat ik en mijn gezin aankunnen en niet alleen een snelle oplossing is.

17

Stimuleer contact met lotgenoten
want hier kan ik veel van leren en steun aan ontlenen.

14

Geef meer keuzevrijheid
want ik wil mijn voorkeur (geslacht/afkomst) aangeven als ik dit goed kan onderbouwen.

18

Ontlast het pleeggezin waar nodig
zodat ik af en toe kan opladen en mijn andere kinderen ook genoeg aandacht krijgen.

15

Geef voldoende achtergrondinformatie over het pleegkind
zodat ik er met de juiste verwachtingen in kan gaan.

9

Wanneer iemand wordt afgewezen, maar de reden hiervoor
niet duidelijk vermeld wordt, is de kans klein dat iemand het
later weer probeert [C]

Het contact met het secretariaat werd relatief slecht
gewaardeerd in een onderzoek van Spirit naar de
klanttevredenheid [H]

In overleg met de pleegouders wordt gekeken welke vorm
van pleegzorg het beste past bij het gezin [J]

Er is meer behoefte aan regelmatig contact met de
consulent over ontwikkelingen in de vraag naar pleegzorg.
Dit kan leiden tot het aanpassen van eigen aanbod [L]

Na de STAP-training vindt geen reünie met de groep
deelnemers plaats bij Spirit. Dit wordt door sommigen als
een gemiste kans ervaren [L]

Van pleegouders wordt een hoop ﬂexibiliteit verwacht. Een
consulent streeft ernaar om pleegouders te vinden voor de
jeugdigen die worden aangemeld en niet andersom [J]

Pleeouders zijn heel blij met de trainingen die gegeven
worden vanuit Spirit (de STAP training kwam meerdere keren
in het bijzonder naar voren tijdens het
klanttevredenheidonderzoek) [H]

Soms krijgen pleegouders het idee dat de
pleegzorgorganisatie onder druk staat en de match rond
probeert te krijgen, ondanks dat de match niet ideaal is. Er
wordt te weinig meegedacht met de pleegouders. Hierdoor
kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een jeugdige met zware
problematiek bij een beginnende pleegouder terecht komt
[L]

Tijdens de aanmelding hadden pleegouders nog veel vragen,
maar ze gingen er vanuit dat die tijdens de training wel
beantwoord zouden worden [L]

Geef mij een
realistisch en
compleet beeld

Het wachten op een match wordt ervaren als een ‘black box’.
Men heeft geen inzicht in het proces van de consulent [I]

Wees proactief
want ik verwacht dat jullie mij niet alleen helpen wanneer ik het vraag. En hebben jullie al gepeild of ik nog meer pleegkinderen zou willen?

Beginnende pleegouders geven aan veel professionele
ondersteuning nodig te hebben. Deze ondersteuning kan
echter niet gegarandeerd worden door de organisaties [L]
Pleegouders willen dat de samenwerking tussen instanties
verbeterd wordt. “Contact met andere
hulpverleningsinstanties moet beter. Er is zoveel
onduidelijkheid rond het gezin van mijn pleegkind, hoe kan
dat?” [H]

Men moet zich bij het aanmelden direct aanmelden voor de
training. Het is niet mogelijk om je ‘aan te melden voor later’
[I] [J]

Door onverwachte veranderingen in het leven, kan het zijn
dat pleegouders zich alsnog (tijdelijk) terugtrekken. Bij Spirit
is het mogelijk om ‘on-hold’ gezet te worden [I] [J]

Na de informatieavond zijn pleegouders erg onder de indruk
van alle ervaringen van ervaringsdeskundigen, wat tot
onzekerheid kan leiden [D]

Er zijn aspirant-ouders die liever willen beginnen met een
‘mildere of minder belastende vorm’ van pleegzorg, om
daarna over te schakelen op een meer ‘gevorderde vorm’ [D]

“Door per situatie te kijken naar mogelijkheden en vormen
van pleegzorg kun je als organisatie meer maatwerk
aanbieden rondom de criteria. [...] Als je pleegouder wilt
worden en je wordt geconfronteerd met deze criteria, dan
moet je het niet opgeven, maar blijven doorzoeken naar
mogelijkheden waardoor het wel kan.”
[Jeugdzorgmedewerker, [N]

Pleegouder wilt meer relevante kennis opdoen “Ik zou nog
wel meer pedagogische artikelen willen lezen over hoe om te
gaan met opvoedingsproblemen en omgang biologische
ouders.” [H]
Op moeilijke momenten verlangen pleegouders naar meer
deskundige ondersteuning. “Pleegkinderen kunnen
behoorlijk ontsporen, waarbij het hele gezin onder druk
komt te staan. Er is dan meer steun nodig van een
deskundige pleegzorgmedewerker.” [H]
Pleegouders verlangen meer contact tussen pleegouders.
“[...] Dat pleegoudercontact ﬁjn zou zijn, onder leiding van
een professional die ook ingangen weet van eventuele
hulpinstanties. Als dat op regelmatige basis en enigszins in
de buurt zou kunnen worden georganiseerd. Je leert veel
van elkaar.” [H]
De samenwerking met hulpverleningsinstanties valt tegen.
“[...] Maar de situatie in hulpverleningsland waar je als
pleegouder in terecht komt gun ik niemand.” [H]

‘Nee’ zeggen na een matchingsprocedure is lastig omdat je
het kind al hebt ontmoet. “Op het moment dat je een
oﬃcieel gesprek aangaat met het kind kun je gevoelsmatig
niet meer terug.” [H]

Er is te weinig aandacht voor een goed afscheid. “Ik heb nooit
afscheid kunnen nemen van het pleegkind en haar
biologische moeder. [...] Het is denk ik belangrijk voor alle
partijen dat er een afrondend gesprek plaatsvindt en ik vind
dat er nu wel heel makkelijk/vrijblijvend mee om wordt
gegaan.” [H]
Overbelasting is een veelvoorkomende reden om te stoppen.
Pleegouders geven aan meer behoefte te hebben aan
ontlasting. “Ik zou het ﬁjn vinden als er wordt nagedacht over
het ontlasten van pleegouders op bepaalde momenten. Een
oppasvergoeding, waardoor een professionele oppas kan
worden ingehuurd zodat de pleegouders er even uit kunnen
stappen bijvoorbeeld.” [H]
‘Ik zou in het algemeen mensen aanraden om pleegouder te
worden. Zelf weet ik wel, dat je het in de praktijk moet ‘treﬀen’
bij Spirit. Of eigenlijk beter, dat je het ook wel eens niet kan
treﬀen. Denk niet dat dat speciﬁek te maken heeft met Spirit,
wel met het systeem, overbelasting etc.’

Pleegouders die nog een kind erbij zouden willen hebben,
moeten hier zelf achteraan gaan. Er wordt niet naar gepeild
door de organisatie zelf [L]

Een pleegouder wilt het gevoel hebben al zijn vragen te
kunnen stellen en de tijd te nemen voor een weloverwogen
beslissing. [L]
Pleegouders van Spirit zijn over het algemeen tevreden over
de matchingprocedure (74%). Het meest tevreden zijn ze
over het matchingsgesprek (80%) [H]

Een aspirant-pleegouder kan de indruk krijgen dat er zoveel
eisen zijn waar je aan moet voldoen om de perfecte
pleegouder te zijn, dat er nog maar een kleine groep
overblijft [M]

Over ‘Supergewone Mensen Gezocht’ campagne: “Ik vind het
geen realistische campagne. Het heeft wel wat meer voeten
in aarde dan de campagne doet vermoeden voor mensen
die zich er niet in hebben verdiept.” [D]

Veel verhalen op de website zijn schriftelijk. Er komen wel
steeds meer video’s online [I]

Te weinig praktische informatie in het informatiepakket. “Ik
vond het nogal summier. Hoe zit het verzekeringstechnisch?
Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Hoe zit het met de
vergoeding?” [D]

“Bij die campagne van Het Vergeten Kind zijn BN’ers aan
gekoppeld, maar bij pleegzorg niet. Dat is toch raar? Laten
we samenwerken met BN’ ers. Dan zouden we landelijk veel
bekender worden!” [L]

“Ik vond de verhalen van de mensen die erin stonden heel
prettig. Echte verhalen, niet mooi gemaakt. Dat is echt de
beste informatie.” [D]
Sommigen vinden het informatiepakket te rooskleurig doen
voorkomen [D]

“Er heerst een stigma op pleegzorg. Mensen in mijn netwerk
zeggen vaak ook: Wat knap van jou, maar dat is niks voor mij.
Maar pleegzorg is helemaal niet knap, ik doe het gewoon.”[L]

Verhalen over mislukte plaatsingen worden niet verteld.
Pleegouders denken dat dit expres niet wordt verteld om
aspirant-pleegouders niet af te schrikken Ze vinden het
echter wel belangrijk dat een pleegouder zich hier op voor
kan bereiden [L]

De besproken mogelijke problematiek van een pleegkind
zorgt ervoor dat mensen inzien dat het pleegouderschap
zeer intensief kan zijn en schrikt af [D]

De strenge criteria passen niet bij het beeld dat er zo’n groot
tekort is aan pleegouderschap. “Nu gaan die kinderen naar
een tehuis en daarvan weet ik dat dat ook niet ideaal is. Dit
begrijp ik niet.” [M]

Men komt er tijdens de informatieavond achter dat de rol
van de biologische ouders groot is. “Gedurende de avond
werd mij duidelijk dat je er niet alleen een pleegkind bij krijgt,
maar een pleegfamilie. En dat had ik mij niet van tevoren
gerealiseerd.” [D]
Men wordt tijdens de informatieavond bewust van de
potentiële belasting op eigen gezin [D]
De informatie kan een te negatieve lading hebben. “Ik snap
het wel, dat ze het niet romantisch of rooskleurig willen
maken, maar voor mijn gevoel sloegen ze daar iets in door.”
[D]

Men wilt meer informatie over het kind tijdens de
matchingsprocedure. “Misschien kan er een mogelijkheid
verzonnen worden waarbij je het kind eerst ontmoet, of
vanuit de verte bezig ziet op ﬁlm. [...]” [H]

De voorkeur van de pleegouders sluit niet aan bij de visie
van pleegzorg. Het is niet gewenst dat iemand voorkeur
heeft voor afkomst of geslacht. Deze voorkeuren komen
vaak pas boven tafel tijdens de screening/training [J]

Men wilt meer achtergrondinformatie over het kind
voorafgaande de plaatsing. “Nauwelijks of geen
achtergrondinformatie gekregen.” [H] “Wij hebben tijdens de
matching de hemd van het lijf gevraagd om er zeker van te
zijn dat het wel nuttig is dat het kind naar ons gaat.” [L]
Het is lastig te begrijpen voor pleegouders dat het lang duurt
voordat er een match wordt gevonden, omdat hen is verteld
dat er een groot tekort is aan pleegouders [J]
Er zijn meer pleegouders die kinderen willen van 0 tot 3.
Maar de vraag is groter bij jeugdigen vanaf 8 jaar [J]

Pleegouders hebben een onrealistisch beeld over welke
typen pleegzorg passen bij hun leefomstandigheden.
Bijvoorbeeld; iemand van 60+ kan geen langdurige
pleegzorg bieden voor een jong pleegkind en iemand die
fulltime werkt kan pleegzorg bieden voor een schoolgaand
kind [J]

De informatieavond wordt ervaren als ontnuchterend. ”We
stonden er iets te mooi in, zeg maar. Op de informatieavond
werd wel heel duidelijk dat het voor ons op dit moment niet
past. Het was de harde waarheid, maar wel heel eerlijk,
duidelijk en oprecht.” [D]

Bliss Points

Het traject duurt langer dan men in eerste instantie
verwacht had. “Het proces van aanmelden tot acceptatie
duurde erg lang (driekwart jaar). En dan moest de matching
nog beginnen.” [H]

De voorkeur die een pleegouder mag opgeven wordt gezien
als beperkt. De pleegouder mag geen voorkeur geven voor
geslacht of afkomst, terwijl sommigen hier een goede reden
voor denken te hebben. Pleegouders begrijpen de visie
erachter, maar verwachten dat er ook geluisterd wordt naar
hun onderbouwing [L]

Aspecten als het ‘teruggeven’ van een pleegkind wanneer de
match niet goed is of het terugkeren van een pleegkind naar
de biologische ouders, maakt veel indruk tijdens de
informatieavond [D]

Bronnen

B) Jeugdzorg Nederland: Meerjarenoverzicht en stappen bij de werving van pleegouders (2017)
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Er zijn er veel die zeggen voorlopig af te zien van
pleegouderschap: “Ik kan nu niet voldoen aan criteria.” [D]

15

A) Trechter: Kunnen de stappen naar een mogelijk pleegouderschap worden verkleind?

De lijst met criteria wordt door aspirant-pleegouders vaak
erg letterlijk genomen, terwijl de criteria volgens pleegouders
meer als richtlijnen gezien moeten worden [L]

Pleegouders zouden idealiter op een laagdrempelige manier
kennis maken met pleegzorg, door bijvoorbeeld een dagje
mee te lopen met een pleeggezin of iets leuks te doen met
een pleegkind [L]

“Alles wat ik met mijn gewone kind doe, doe ik ook met mijn
pleegkind. Je hoeft niet pedagogisch opgeleid zijn, maar wel
enige skills uit jezelf hebben op dat vlak.” [L]

Bijbehorende aanbevelingen:

8

Rol van de campagne ‘Supergewone Mensen Gezocht’ in het
besluit een informatiepakket aan te vragen blijkt beperkt te
zijn geweest. Mensen dachten er al langere tijd over na [D]

Pleegzorg probeert vaker gericht te werven binnen het
bestaande netwerk van een kind. Door op het schoolplein of
bij de manege te werven kunnen mensen zich geroepen
voelen om te helpen, want ze kennen het kind al [N]

Geef mij een realistisch en compleet beeld

4

Pleegouders vragen zich af waarom er geen posters hangen
in ziekenhuizen bij onvruchtbaarheidsafdelingen of bij de
LBGT community [L]

In aanraking komen met pleegouderschap in de omgeving
creëert een reële interesse [D]
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Stoppen

“Bij mij is er minder verteld over de schade van het kind,
waarschijnlijk om mij te overtuigen het toch te doen. Het is gelukkig
goed gegaan maar ik heb meerdere verhalen gehoord van
pleegouders die het gewoon niet redden met een te pittige plaatsing.
Het is ze dan gewoon te veel.” [pleegouder, L]

Pleegouders willen dat er tijdens de matching meer gekeken
wordt naar de match met de ouders. “Eigenlijk zou de
matching niet moeten plaatsvinden tussen kind en
pleegouders, maar juist tussen biologische ouders en
pleegouders.” [L]

Bijbehorende aanbevelingen:

2

Zijn

7

Maak het toegankelijk voor mij

1

Plaatsing

“Het wachten kan lang duren. Informatie ontvangen vanuit de
pleegzorgorganisatie over de ontwikkeling van vraag en
aanbod is belangrijk als pleegouder, maar dit gebeurde niet.
Wij hebben uiteindelijk zelf opgebeld en toen ons eigen aanbod
veranderd, omdat we zo snel mogelijk iets wilden betekenen
voor de wachtende kinderen.” [pleegouder, L]
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Hoe lokaler pleegzorg is, hoe makkelijker het is voor mensen om er op een
laagdrempelige manier kennis mee te kunnen maken. Een aspirant-pleegouder
moet een grote overweging maken en heeft daarom tijd en ruimte nodig om dit
proces op een eigen manier te doorlopen. Voor beginnende pleegouders is het
ﬁjn om stap voor stap naar het pleegouderschap toe te werken. Echter, als de
stappen te groot zijn of in een te vroeg stadium al deﬁnitief zijn, dan durven
sommigen de sprong niet te wagen. De meer onzekere aspirant-pleegouders
schrikken af van alle eisen waar zij aan moeten voldoen, terwijl ze wel heel
gemotiveerd zijn om iets te doen. Ze zijn opzoek naar de vorm die bij hun situatie
past zodat ook zij hun steentje kunnen bijdragen.

Matchingprocedure

Het is mogelijk om een aanmelding terug te trekken nadat
deze is ingediend. Echter wordt er verwacht dat iemand zelf
weer contact opneemt om de aanmelding te heractiveren [J]

Bestaande pleegouders zeggen dat ze erg zeker waren van
hun keuze na de informatieavond. Hun wilskracht heeft
ertoe geleid dat ze zich hebben aangemeld [L]

13

Ik wil mijn rol als pleegouder zo goed mogelijk vervullen, maar ik kan dit
niet alleen. Ik wil een goede samenwerking zonder al te veel heisa,
zodat ik mij kan focussen op de beste zorg voor mijn pleegkind en ook
kan genieten van de mooie momenten samen.

THE MYSTERY BOX

“Je wordt in hokjes van criteria geplaatst en die geven
het gevoel dat je tegengewerkt wordt. Daardoor wordt
het een heel gedoe en dan denk je: Laat maar zitten!”
[aspirant-pleegouder, M]

Bijbehorende aanbevelingen:

7

Registreren

HET ZWARTE GAT

Ondersteun mij

5

Ik wil nauw betrokken blijven bij het matchingsproces, zodat ik
vertrouwen krijg dat de match goed doordacht is en geen snelle
oplossing. Ik verwacht dat er goed naar mijn voorkeur wordt
geluisterd en met mij wordt mee gedacht.

Interesse in
pleegzorg

Thema’s

Ongeacht wat voor rugzakje een kind met zich meedraagt aan bagage,
pleegouders zijn van mening dat elk kind recht heeft op een veilige plek. Het geeft
pleegouders voldoening als hun pleegkind zich thuis voelt, maar het
pleegouderschap kent ook moeilijke momenten. Het is belangrijk om al vanaf het
eerste contact tussen aspirant pleegouders en pleegzorg een vertrouwensrelatie
op te bouwen. Gedurende de hele relatie willen pleegouders zich gesteund
voelen. Dit betekent onder andere dat er altijd iemand klaarstaat om vragen te
beantwoorden, mee te denken en als het nodig is te ontlasten wanneer het even
te veel is. Vanuit (aspirant) pleegouders is er een groeiende behoefte voor een
proactieve houding vanuit pleegzorgorganisaties en meer persoonlijk advies,
omdat pleegzorg maatwerk is.

Pleegouder zijn

Pleegouders krijgen de indruk dat de criteria niet meer
gelden zodra een jeugdige in nood zit. “Mij werd verteld dat
er minimaal vier jaar tussen mijn dochter en ouder moest
zitten. Uiteindelijk kreeg ik gewoon een match en ze schelen
anderhalf jaar en werd er dus toch afgestapt van de criteria.”
[L]

Criteria 1: het bieden van een veilige en stabiele
leefomgeving, schept verwarring. Het is niet mogelijk om
pleegouder te worden wanneer iemand bijvoorbeeld in de
schuldsanering zit, in therapie zit, een IVF traject volgt, van
plan is te verhuizen of zwanger is. Echter, velen die zich
hebben aangemeld, zijn zich hier niet van bewust en komen
hier tijdens de screening pas achter [J]

Pain points

De gewenste match is niet altijd mogelijk door tekort aan
pleegouders. Hierdoor is het risico groter dat een plaatsing
voortijdig beëindigd wordt door een match die niet blijkt te
werken [J]
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Nationaal campagne doel: 3.500 nieuwe
pleegouders per jaar (pleegouders die training en
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Vrouwen 35 - 43 jaar voelen zich het meest
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De meest succesvolle strategieën voor
pleeggezinswerving zijn gericht op de gehele
populatie en alle beschikbare doelgroepen, maken
gebruik van ervaren pleeggezinnen en geven een
realistisch beeld van wat de beslissing om
pleegouder te worden met zich meebrengt [C]

Meest genoemde redenen van initiële interesse
(n=61):
- Ideologische motivatie (24)
- Sociale motivatie (religieus) (11)
- Kinderwens, zelf geen kinderen (10)
- Kinderwens, zelf wel kinderen (6)
- Praktische motivatie (2)
- Persoonlijke ervaring (4)
- Overig (4)
[D]

Eerste persoonlijke contact is van groot belang. De helft
van de participanten bij een onderzoek van Keogh en
Stvensson (1999) zegt ontmoedigd te zijn door de eerste
antwoorden die ze hadden ontvangen via de organisatie
[C]

Voorkeur voor speciﬁeke vorm van pleegouderschap
voorafgaande informatiepakket/informatieavond (n=65):
1. Geen voorkeur (15)
2. Lengte: Langdurige zorg (10)
3. Moment: Weekend/Vakantie (14)
4: Lengte: Kortdurig/Crisizorg (13)
5: Moment: Aaneengesloten (4)
6: Eerst..., dan... (7)
7: Leeftijdsgerelateerde verwachtingen (9)
8. Overig (2)
[D]

In 2017 zijn

11.425 informatiepakketten opgevraagd [K]

In 2015 zijn 12.408 informatiepakketten opgevraagd
(doelstelling behaald) [D]
Meeste aspirant-pleegouders (36/61) hebben het
informatiepakket als positief ervaren. Duidelijk, uitgebreid
en prettig om te lezen [D]

Meeste aspirant-pleegouders (42/61) hebben de
informatieavond positief ervaren. Duidelijk, goed
georganiseerd en informatief [D]
Er wordt meer aandacht besteedt aan criteria en de
zwaarte van de casuïstiek dan in vroegere jaren [D]

Twee hoofdoverwegingen om voorlopig af te zien
van pleegouderschap:
1) Niet kunnen voldoen aan de criteria voor pleegzorg
2) Persoonlijke/praktische overwegingen
(Redenen lopen vaak over elkaar heen) [D]
Persoonlijke/praktische overwegingen:
1) Verhuizing
2) Negatieve geluiden uit netwerk
3) Eigen kinderwens
4) Overige
Overige categorie is het grootst. [D]

De meeste aspirant-pleegouders versturen het
aanmeldingsformulier in vier tot zes weken nadat zij
een informatieavond hebben bijgewoond. Slechts
een enkeling doet het nog na zes weken [D]

De criteria voor pleegzorg zijn:
1. U biedt een kind een stabiele en veilige leefomgeving
2. U voedt een kind op zonder hem of haar pijn te
doen
3. U helpt een kind een positieve kijk op zichzelf te
ontwikkelen
4. U bent open, positief en duidelijk in contact met
anderen
5. U werkt goed samen en kunt het ouderschap delen
6. U kunt goed inschatten welke uitwerking het
pleegouderschap op uw eigen situatie heeft
[pleegzorg.nl]

In 2017 zijn

2.647 nieuwe pleegouders geaccepteerd [K]

Op 31 december 2017 wachtten 177 jeugdigen op
pleegzorg [K]
Er zijn meer deeltijdaanmeldingen waarbij de
gevraagde periode bij pleegouders intensiever is
(bijvoorbeeld 3 tot 4 dagen per week of meer dan 2
weekenden per maand). Veel pleegouders kunnen dit
niet bieden [K]

46% Van de pleegkinderen werd bij bekenden
geplaatst: bij grootouders, tantes en ooms,
onderwijzers of buren (netwerkpleegzorg) [K]

Het creëren van voldoende ruimte voor de erkenning
en beloning van pleeggezinnen is ook van belang bij
succesvolle wervingprogramma’s [C]

31% Van de pleegkinderen verblijft bij pleegouders in
het kader van vrijwillige hulpverlening (2017). Dat is
een toename van 16% in vergelijking met 2016 [K]

83% Van de pleegzorgplaatsingen in 2017 betreft
voltijdpleegzorg.
12% Betreft deeltijdpleegzorg, meestal in weekenden
en/of vakanties.
5% Betreft om een combinatie [K]

In 2015 is de uitstroom groter dan de instroom. Voor het eerst
sinds 2011 [D]
In 2017 is 73% van de plaatsingen volgens plan beëindigd, 21%
voortijdig beëindigd en 6% is beëindigd door overmacht [K]

2.620

pleegouders gestopt: 1.485
In 2017 zijn
netwerkpleegouders en 1.135 bestandspleegouders [K]

Grootste groep jeugdigen die bij pleegouders zijn
geplaatst zijn tussen de 5 en 11 jaar oud [K]

16.655

pleeggezinnen zich
In 2017 zetten in totaal
in voor de opvang van 23.206 pleegkinderen.
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Weijden]
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