
Kennisatelier 06 oktober 2022

“Het belang van maatwerk in pleeggezinnen”
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Programma

2-11-2022

Opening door dagvoorzitter Marion Welling

Introductie pilot Pleegzorg Maatwerk Marlous Roodnat

Enver

Evaluatie pilot Pleegzorg Maatwerk Laura Hoekstra, Alex 

Hekelaar,

Gemeente Rotterdam

Ervaringen met Pleegzorg Maatwerk Wendy Mulder, Enver

pleegouder Job

Pleegzorg en Jeugdbescherming Dr. Katharina Joosen

JBRR

Discussie met de zaal o.l.v. Marion Welling

Napraten met hapje en drankje
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Mededelingen
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• Er komt een verslag met foto’s

• SKJ accreditatie (2 punten)

• Laat naam, SKJ nummer en email achter

• Certificaat van deelname wordt toegestuurd

• Na afloop: napraten en borrel !





Pleegzorg

•Optioneel tekstvak



Wat is pleegzorg eigenlijk?

• Zorgen voor een kind van een ander, tussen de 0 en 21 jaar 
• Zolang als nodig en zolang het kan



Hoe komt pleegzorg in beeld?



Vormen van pleegzorg

• Vrijwillig of niet?

• Netwerk of bestand?

• Deeltijd of voltijd?



Het begint op de bank

• Aanmelding/aanleiding

• Wanneer komt Enver pleegzorg in beeld?



Pittige kinderen…?

• Trauma en hechting

• Begeleiding (Wendy)

• Stutten en steunen: 



Out of the box oplossingen

• De Beweegwinkel

• Husky coaching

• Bewegingscoach

• Oppas

• Schoonmaakhulp

• Team InVerbinding

• Muziek coaching                                             



Evaluatie pilot Pleegzorg Maatwerk
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Onderzoek

Resultaten

Conclusies



Onderzoek
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Op welke manier draagt Pleegzorg Maatwerk bij aan herstel van 

de balans tussen draagkracht & draaglast van een pleeggezin in 

crisis en daarmee aan het voorkomen van breakdown?



Analysekader

Draaglast

De ervaren belasting van een pleeggezin bij de 

ontwikkelings- en opvoedingstaken en de eisen van het 

dagelijks leven.

Draagkracht

De verschillende hulpbronnen die een gezin ter beschikking 

staan om met deze belasting om te gaan. 
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Onderzoeksmethoden

15

• Interviews met projectleider, een pleegzorgbegeleider en een gedragsdeskundige over 
project en werkwijze algemeen. 

• Cijfers projectregistratie

• 8 interviews met pleegouders en pleegzorgbegeleiders aan de hand van de 
Effectencalculator (online ivm Corona) 

Bron: Kwakernaak et al. (2016) 
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Draaglast  Draagkracht

Achtergrond pleegkind

Levensgebeurtenissen

Gezinsfactoren

Maatschappelijke factoren
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Sociale netwerk

Pleegzorgbegeleiding

Tijdig signaleren

Responsief reageren

Toekomstperspectief



Resultaten: cijfers
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Tabel 1 Soort Ingezette hulp pleegkind

n %

Kinder- of jeugdcoach 6 23

Huiswerkbegeleiding 4 15

Therapie 4 15

Pedagogische ondersteuning 3 12

Individuele begeleiding kind 2 8

IQ test 2 8

VIB-G 2 8

Training 1 4

Onbekend 2 8

Totaal 26 100

Tabel 2 Soort Ingezette hulp pleeggezin

n %

Oppas/ opvang 12 29

Vervoer 8 19

Huishoudelijke hulp 7 17

Logeren 5 12

PM-er 3 7

Huiswerkbegeleiding 2 5

Woning 2 5

Extra uren stagiaire pleegzorgbegeleiding 1 2

Ontspannende activiteiten ouders 1 2

Onbekend 1 2

Totaal 42 100

Tabel 3 Duur inzet hulp Pleegzorg Maatwerk

n %

Eenmalig, minder dan 1 maand 13 19

1 t/m 6 maanden 29 43

7 t/m 12 maanden 18 26

Meer dan 12 maanden 3 4

Ontbreekt 5 7

Totaal 68 100
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Conclusies
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 voorkomen breakdown niet bewezen

 in theorie kostenbesparend

 bijdrage herstel draaglast en draagkracht

 biedt vaak tijdelijke respijtzorg

 overbrugging structurele oplossing of wachttijd

 versterkt relatie gezin-pleegzorgbeleider  

• Werkzame ingrediënten

 sluit aan op ondersteuningsbehoeften pleeggezinnen

 laagdrempelig en snel inzetbaar

 ouders voelen zich begrepen en gehoord



Discussie
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Pleegzorg Maatwerk aanvulling of 
lapmiddel bestaand aanbod?





Praktijkervaringen



IMPACT VAN EEN 

BREAKDOWN OP HET KIND

Dr. Katharina Joosen



3 PERSPECTIEVEN

• Het kind: mag je er onvoorwaardelijk 
zijn?

• De ouder: je kind woont bij andere 
opvoeders

• De pleegouder: wat vraagt het om een 
kind met een rugzak in huis te nemen 
dat niet je eigen kind is?



WELKE FACTOREN SPELEN EEN 
ROL? 

• Factoren binnen het pleeggezin:

• Matching/aansluiting bij pleegkind

• Eigen kinderen in pleeggezin

• Draagkracht vs. draaglast

• Factoren buiten het pleeggezin

• Verstoorde relatie met bio ouders

• Bio ouders accepteren plaatsing niet

• Onvoldoende steun aan pleegouders



WELKE FACTOREN SPELEN EEN 
ROL? (2)

Het gedrag van het kind

• Probleemgedrag en fysieke agressie

• (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
van het kind richting andere kinderen in 
het gezin

• Moeite met aangaan van een 
gehechtheidsrelatie met de pleegouders



IMPACT BREAKDOWN OP HET 
KIND?

• Nieuwe ervaring van afwijzing: opnieuw 
geen onvoorwaardelijke acceptatie

• Impact op gehechtheid

• Toename en bekrachtiging van de  
gedragsproblemen

“Ik mag er weer niet 
zijn”, het komt ook 
nog eens door mijn 
eigen gedrag”



IMPACT BREAKDOWN OP HET 
KIND? (2)

• Overplaatsing kan mogelijk een nieuwe 
traumatische gebeurtenis zijn voor het 
kind

• Nieuwe instabiliteit vergroot de kans op 
toekomstige instabiliteit verder

• Groter risico op ontwikkeling 
psychopathologie 



IMPACT BREAKDOWN VOOR 
MAATSCHAPPIJ

• Op de langere termijn wordt de kans op 
intensieve zorg vergroot als ook het 
beroep op zorg in de volwassenheid

• Kosten

• Bereidheid voor pleegouders om nieuwe 
kinderen op te vangen?



ERVARINGEN 
JEUGDBESCHERMERS

• Pijnlijk/verdrietig, soms 
hartverscheurend, je voelt al dat het 
grote impact heeft op levensloop

• Regelzaken, moeilijker om vervolgplek te 
vinden

• Met je rug tegen de muur staan als een 
breakdown als voldongen feit wordt 
gepresenteerd

Medewerkers geven aan:



HOE VOORKOMEN? 

• Het samen doen!!

• Op tijd signaleren 

• Voldoende ondersteuning voor alle 
betrokkenen 

• Trauma sensitief werken met kind, bio 
ouders en pleegouders



WE DOEN HET SAMEN
kind

pleegoudersouders

Jeugdbescherming/pleegzorg



WE DOEN HET SAMEN

• Ruimte voor het bieden van 
onvoorwaardelijkheid

• Ruimte voor de rol / plek van het 
biologische systeem 

• Delen en gezamenlijk dragen van de 
verantwoordelijkheid



SUCCESFACTOREN

• Goede samenwerkingsrelatie pleegzorg, 
pleeggezin, bio ouders en 
jeugdbeschermer – geen kant kiezen

• Op tijd signaleren

• Snel hulp in kunnen zetten

• Inzet op preventie daar waar het 
risicovol is 



SAMENGEVAT

• Maak mogelijk wat er nodig is! 

• Laten we als samenleving zien wat het 
betekent voor pleegouders

• Investeer in de gezinnen 

• Belang van de trauma-sensitieve bril

Kinderen vinden een 
plaatsing geslaagd ‘als 
ze goed contact hadden 
met hun ouders’ 



DISCUSSIEPUNT

Inzet op preventie daar waar het risicovol is 

OF

Altijd inzetten op preventie TENZIJ?



KIJK VOOR MEER INFO OP

WWW.JBRR.NL



Discussie 
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1. Eigenlijk moeten de wijkteams zorgen dat pleegzorg 

maatwerk overbodig is. 

2. Pleegzorg Maatwerk aanvulling of lapmiddel bestaand 

aanbod?


