
Jaaroverzicht NVP 2016
Beste lezer,

Er is in twee jaar tijd veel veranderd in de pleegzorg. Van veranderingen schrikken we bij de NVP na 66 jaar niet meer en ook 
wij veranderen mee. Daardoor waren we vorig jaar zichtbaarder, bereikbaarder en nóg meer betrokken. Dat is ook hard nodig, 
want er is één ding dat na al die jaren nog hetzelfde is: pleeggezinnen kunnen af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken. 

Vanaf 2015 veranderde de NVP van een vereniging die ieder jaar ongeveer dezelfde activiteiten ondernam, in een vereniging 
die meer inspeelt op de wensen en behoeften van pleeggezinnen. Dat hebben we in 2016 verder uitgebouwd, in samenwerking 
met pleeggezinnen, andere organisaties die zich inzetten voor pleegzorg en adviesbureau Betekenisjagers. Dit leidde onder 
andere tot een compleet vernieuwde website met informatie voor pleeggezinnen en een frisse nieuwe huisstijl. Pleeggezinnen, 
organisaties en beleidsmakers weten ons steeds beter te vinden. 

De NVP is een plaats voor pleeggezinnen. Die ondertitel hebben we ook toegevoegd aan onze naam. Om pleeggezinnen goed 
te kunnen ondersteunen, zijn onze werkzaamheden verdeeld in drie kerntaken.

Deze verdeling zorgt er in de praktijk voor dat we meer contact hebben met pleeggezinnen om te horen en zien wat er speelt. 
We helpen steeds meer pleegouders met onze helpdesk. We zijn lokaal, regionaal en landelijk actief op evenementen. We denken 
mee met netwerken van pleeggezinnen, gaan samen met pleegouders in gesprek met beleidsmakers en laten de verhalen van 
pleeggezinnen horen via onze nieuwe website. 

Op deze manier hebben we in het afgelopen jaar veel kunnen betekenen voor pleeggezinnen.
En daar gaan we mee verder. Samen kunnen we de pleegzorg nog verder verbeteren! 

Peter, Maartje, Jan Willem, Mirjam, Lisanne, Susi en Tijs
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

plaats voor pleeggezinnen

Plaats maken voor 
ontmoeting tussen 

pleegouders. 

Pleegouders helpen bij hun taak door 
kennis, informatie en ervaringen op 

één plaats te verzamelen. 

Het ingewikkelde pleegzorgsysteem 
vereenvoudigen en plaats maken 

voor pleeggezinnen. 
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volg de nvp: facebook.com/pleeggezinnen



Was de NVP 
actief in bijna 
alle landelijke 

pleegzorgprojecten

Werd het 
NVP-team 

versterkt met 
5 collega’s

Lanceerden we een 
compleet vernieuwde 

website: www.denvp.nl

Verdubbelde 
het aantal volgers 

op Facebook 
tot 902

Organiseerden 
we 2 meldacties 

met 677 
deelnemers

Maakten we meer 
dan 300 schitterende 

familieportretten in Duinrell 
en deelden we 2500 koppen 

koffie, thee en fris uit!

in 2016…



Jij en je pleegkind
De NVP helpt pleegouders bij het zorgen voor het kind van een ander. Drie van de projecten die we in 

2016 uitvoerden lichten we op deze pagina uit: het onderzoeksproject ‘Investeren in de kracht van pleeg-

ouders’, ‘Het (niet zo) grote pleegzorgboek’ en onze nieuwe website. 

Investeren in de kracht van pleegouders
In dit uitgebreide onderzoek hebben we in beeld gebracht 
hoe pleegouders denken over het aanbod aan scholing en 
training. Belangrijkste uitkomst: er is op dit punt veel te winnen. 

Het huidige scholingsaanbod sluit niet altijd aan bij de  
behoeften van pleegouders. Zo kan er meer rekening  
gehouden worden met de verschillende soorten pleeg-
gezinnen die er zijn. Gezinnen die weekendopvang doen, 
hebben bijvoorbeeld andere vragen dan pleeggroot-
ouders. Pleegouders zijn vooral op zoek naar kennis en  
informatie die aansluit bij hun specifieke situatie. Ook willen 
ze de informatie kunnen vinden op het moment dat zij dat 
nodig hebben. Dat is lastig als een cursus maar één keer 
per jaar gegeven wordt. 

Met een onderzoek naar wat er beter kan, zijn we er nog 
niet. De aanbevelingen hebben ertoe geleid dat we, samen 
met Jeugdzorg Nederland, een nieuw programma zijn  
gestart. In 2017, 2018 en 2019 wordt fors geïnvesteerd in 
de verbetering van de toerusting van pleegouders. Dit kan  
bijdragen aan het verminderen van het aantal vroegtijdig 
beëindigde plaatsingen. Voor dit programma ontvangen 
we financiering van het Ministerie van VWS.

Het niet zo grote pleegzorgboek
In de Week van de Pleegzorg kreeg ieder pleeggezin een 
inspiratieboekje opgestuurd: Het (niet zo) grote pleegzorg-
boek. Het boekje, dat Pleegzorg Nederland maakte samen 
met de NVP staat vol met creatieve toptips van en voor 
pleegouders.

Nieuwe website: www.deNVP.nl 
In december lanceerden we onze compleet vernieuwde 
website: www.deNVP.nl. De website is een plaats voor 
pleeggezinnen. Je vindt er handige informatie en tips 
in themadossiers, verhalen van andere pleeggezinnen,  
antwoord op pleegzorgvragen en nieuws en informatie 
over de NVP en pleegzorg.



Netwerken in kaart
Op veel plekken in het land komen pleegouders al bij elkaar. 
We hebben deze groepen in kaart gebracht op onze nieuwe 
website, zodat je snel en gemakkelijk een groep bij jou in de 
buurt kunt vinden.  

Draaiboeken
We ontwikkelden draaiboeken voor bestaande en nieuwe 
pleegoudergroepen. Voor bestaande groepen maakten we 
elf draaiboeken die je helpen om invulling te geven aan 
een pleegouderbijeenkomst. Je hebt genoeg te bespreken 
over je gezin, over jezelf of over anderen, maar soms is een 
beetje houvast tijdens het gesprek wel handig. Pleegouders 
die een nieuwe groep willen starten vinden in het hoe-boek 
handige tips en tricks. Je vindt alle draaiboeken en het hoe-
boek op onze website.

In gesprek met pleegouders: Acht creatieve ideeën voor 
een (kennis)makingsgesprek. Stel je pleeggezin voor aan de 
hand van een foto en een aantal vragen of trek een denk-

beeldige streep door de ruimte en geef aan of je het eens 
of oneens bent met een stelling. Of heb je jezelf wel eens 
voorgesteld aan de hand van je telefoon? Je zult verbaasd 
zijn hoeveel gespreksstof dat oplevert. 

Pleegzorgeiland: Op Pleegzorgeiland ontdek je op een 
creatieve manier hoe het nu écht gaat met jou en het pleeg-
ouderschap. 

Inspiratieavonden
In oktober en november hebben we op verschillende plaat-
sen in het land bijeenkomsten voor pleegouders georgani-
seerd. We ontmoetten pleegouders in Deventer, Den Bosch 
en Gouda. De avonden waren bedoeld om pleegouders te 
enthousiasmeren om zelf een groep te starten, te leren van 
elkaar en bestaande pleegoudergroepen te inspireren. Zelf 
werden we evengoed geïnspireerd door alle mooie initia-
tieven die er zijn!

Ontmoeten
Meer dan 60% van de pleegouders zou graag vaker andere pleegouders ontmoeten. Het helpt om 

ervaringen te delen en herkenning te vinden bij andere pleegouders. In 2016 hielpen we startende én 

al actieve groepen door draaiboeken voor activiteiten te ontwikkelen, te praten met gemeenten en inspi-

ratieavonden te organiseren. 



JongWijs
We richtten ons vorig jaar niet alleen op ontmoeting tussen 
pleegouders. Pleegjongeren kunnen elkaar ontmoeten bij 
JongWijs, een netwerk van jongeren met pleegzorgervaring. 
De NVP ondersteunde JongWijs bij activiteiten en projecten, 
zoals workshops en de ontwikkeling van een website voor 
jongeren die rond hun achttiende de pleegzorg verlaten. 

Bewustwording bij gemeenten
In zo’n 25 gemeenten gingen we in gesprek met pleegouders, 
pleegzorgorganisaties, wethouders en beleidsmedewerkers. 
Zo hielpen we pleegouders bij het opzetten van een 
netwerk dat gesteund wordt door de gemeente. 
Dit deden we onder andere in Houten, Zaanstad,
Haarlemmermeer, de regio Haaglanden 
en Alblasserdam.

Veel gemeenten ervaren dat een netwerk van 
pleeggezinnen ook veel voor hen kan betekenen.
Want door met pleegouders in gesprek te gaan, 
kan pleegzorg een betere plaats krijgen in het 
lokale jeugdbeleid. 

Duinrell
Eén van de hoogtepunten afgelopen jaar waren de Pleeg-
zorg Familiedagen in Duinrell. Meer dan 300 mensen lieten 
in de Week van de Pleegzorg een familieportret maken van 
hun pleeggezin en meer dan 2500 mensen kwamen bij ons 
op de koffi e. Volgend jaar zijn we weer van de partij!

Ansichtkaarten
Een kaartje krijgen is hartstikke leuk. Een kaartje sturen trou-
wens ook. Daarom maakten we een setje met ansichtkaarten 
die je naar een (ander) pleeggezin kunt sturen.

Pleegoudergroep Houten
Op 10 september werd in Houten een inspiratiemiddag 
georganiseerd voor pleegouders en pleegkinderen. 
Dit gebeurde op initiatief van de gemeente en een aantal 
pleegouders, ondersteund door NVP. Doel van de middag 
was om een netwerk van pleeggezinnen te vormen, waarbij 
uitwisselen van tips en ideeën over het pleegouderschap en 
organiseren van activiteiten centraal komen te staan. Een 
medewerker van de gemeente Houten hield een kort praatje, 
waarbij ze aangaf dat de gemeente haar best wilde doen 
om een netwerk van pleegouders te ondersteunen.

Het netwerk organiseert inmiddels elke maand een koffi e-
ochtend of -middag bij één van de deelnemers thuis en 
activiteiten voor de kinderen. 
In april 2017 is er een informatiebijeenkomst met de ge-
meente Houten en het sociaal team. Ook worden in 2017 
themabijeenkomsten georganiseerd.

foto’s: Jan Willem de Zeeuw



Veelgestelde pleegoudervragen en
het pleegouderwoordenboek
Het is belangrijk dat pleegouders met vragen ergens een 
goed antwoord kunnen vinden. Daarom hebben we, met 
hulp van de Universiteit Leiden, op onze website 75 veelge-
stelde vragen van pleegouders beantwoord. 

Ook maakten we een digitaal Pleegouderwoordenboek, 
bedoeld als handig hulpmiddel om alle terminologie die 
in de pleegzorg wordt gebruikt te begrijpen. Het woorden-
boek kan ook helpen om leerkrachten, vrienden of familie 

pleegzorg beter te laten begrijpen.

Helpdesk
Voor al je vragen over pleegzorg kun je bij de NVP terecht. 
In 2016 hebben we meer dan 200 pleegouders en hulpver-
leners advies kunnen geven. En naar tevredenheid, zo liet 
een enquête zien: 

We kunnen nog niet iedereen helpen, omdat er vragen zijn 
die beter aan een andere organisatie gesteld kunnen wor-
den. Daarom zijn we gesprekken gestart met onder meer 
Nidos, AKJ, Defence for Children en Jeugdzorg Nederland. 
Het doel is om een netwerk te vormen om pleegouders 
die vastlopen in het pleegzorgsysteem 
beter te helpen.

8,0

Snelheid 
van helpdesk

7,6

Juistheid van 
het antwoord

7,4
Geholpen met 
het antwoord

Pleegzorgland
De wereld van pleegzorg is soms knap ingewikkeld. In 2016 hielpen we pleeggezinnen op diverse  

manieren om hun weg te vinden en het systeem te vereenvoudigen. We hebben een rubriek met veel- 

gestelde vragen en een pleegouderwoordenboek ontwikkeld. Ook werd onze helpdesk uitgebreid,  

waren er twee meldacties en gingen we in gesprek met landelijke en lokale politici.

Wat is pleegzorgverlof 
en hoe vraag ik dit aan? 

Wie is wettelijk aansprakelijk voor 
schade die mijn pleegkind verzaakt? 

Is het mogelijk dat mijn adres 
geheim blijft voor de ouders 

van mijn pleegkind? 

“Mijn pleegzoon 
wordt volgend jaar 18. 

Ik denk dat hij er nog niet klaar 
voor is om op eigen benen te 
staan. Kunnen we verlengde 

pleegzorg aanvragen en 
hoe werkt dit?”

“De gezinsvoogd heeft 
aan ons gevraagd of wij 

als pleegouders de voogdij 
op ons willen nemen. 

Wij denken dat we dit wel 
willen doen, maar wat zijn 

hier eigenlijk de 
gevolgen van?”



Meldacties
In 2016 organiseerden we twee meldacties. We vroegen 
pleegouders om een enquête in te vullen. In totaal waren 
er 677 deelnemers.

Plaats voor pleeggezinnen in de politiek
Pleegzorg staat steeds hoger op de politieke agenda. 
•  In het voorjaar vroegen we aandacht voor 18+ proble-

matiek rondom pleegzorg. We stuurden samen met 
onze partners het boek ‘18x18, pleegkinderen op de 
drempel’ naar alle Tweede Kamerleden die jeugdzorg in 
hun portefeuille hebben. 

•  Op 1 juni spraken we samen met SBPN en LOPOR met 
staatssecretaris van Rijn. We spraken hier onder andere 
over de uitkomsten van onze meldactie ‘Mijn boodschap 
aan Van Rijn’.

•  We leverden bijdragen aan voor het Algemeen Overleg 
Jeugdhulp om ervoor te zorgen dat pleegzorg op de 
agenda stond. In dit overleg praten woordvoerders van 
alle partijen over jeugdhulp. 

•  Politici weten de NVP ook steeds beter te vinden om te 
horen wat er speelt en leeft onder pleegouders. Zo laten 
wij de stem van pleegouders horen in Den Haag.

Financiën
In 2016 was het budget van de NVP ongeveer € 330.000,-. 
Dit bedrag kwam voor het grootste deel uit projectsubsidies. 
Daarnaast subsidieerde het ministerie van VWS een deel 
en kwam een deel uit ledenbijdragen. Het bedrag kwam 
geheel ten goede aan projecten en activiteiten van de NVP. 
Alle informatie over de fi nanciën vind je terug in de jaarre-
kening op de website. 

41%Vakantie

56%Bankrekening openen

38%Vergoeding kosten

19%Verlengde pleegzorg

Meldactie 1: ‘Mijn boodschap aan Van Rijn’. 
De uitkomsten werden aan de staatssecretaris van VWS 
gepresenteerd.

Meldactie 2: ‘Praktische problemen voor pleegouders’
Meest genoemde problemen:
• Openen van een bankrekening voor een pleegkind

•  De aanvraagprocedure om een pleegkind mee te 
 nemen op vakantie

• Vergoeding van kosten

• Aanvragen verlengde pleegzorg



Maken we plaats 
in het gemeentebeleid 

voor opvang van 
kinderen in gezinnen

Zijn we nog 
zichtbaarder in 
pleegzorgland

Beantwoorden we 
vragen van pleegouders 

en geven we advies

Werken we 
actief mee aan 
het Actieplan 

Pleegzorg

Verbeteren we 
het scholingsaanbod 
voor pleeggezinnen

in 2017…

Pleegzorg staat dit jaar ook hoog op agenda van de lokale 
politiek. Gemeenten komen echt op stoom om pleegzorg, 
pleeggezinnen en gezinshuizen een plaats te geven in 
hun jeugdbeleid. Samen met het NJi, VNG en Jeugdzorg 
Nederland helpt de NVP hen daarbij. We ontwikkelen een 
‘denkkader’, zodat gemeenten beter begrijpen wat pleeg-
zorg inhoudt en hoe zij de opvang van kinderen in gezinnen 
mogelijk kunnen maken en kunnen ondersteunen. 

Scholing
Het andere grote thema in 2017 is scholing. We gaan ervoor 
zorgen dat meer pleegouders gebruik kunnen maken van 
een breder aanbod aan trainingen en cursussen, dat beter 
aansluit bij de vragen van pleeggezinnen.

Plaats voor pleeggezinnen
Kortom: In 2017 bouwen we de NVP als plaats voor pleeg-
gezinnen verder uit. Meehelpen? Graag! 
Aanmelden of lid worden kan via www.denvp.nl!

De NVP vindt het van belang dat kinderen die niet bij hun 
eigen ouders kunnen wonen veilig kunnen opgroeien in 
een pleeggezin. Zij zet zich in voor een duidelijke en stevige 
positie van het pleeggezin. 
Met jóuw steun:
•  zetten we ons ervoor in dat je altijd in contact kunt komen 

met een pleegoudernetwerk waar je samen met andere 
pleegouders ervaringen en kennis kunt uitwisselen;

•  werken we eraan dat pleegouders de kennis en 
vaardigheden aangeboden krijgen waar zij behoefte 
aan hebben;

•  maken we ons er hard voor dat pleeggezinnen gehoord 
worden in de lokale en landelijke politiek;

•  helpen wij pleegouders verder die vragen hebben of 
problemen ervaren. 

Meld je aan als lid van de NVP door een mail te sturen 
naar info@denvp.nl of via het aanmeldformulier op onze 
website www.denvp.nl/word-lid

Samen verbeteren we de kwaliteit van pleegzorg!

Prioriteiten van de NVP in 2017
In 2017 draait het vooral om de kwaliteit van de pleegzorg en het verbeteren van de ondersteuning aan 

pleegouders. Een voorschot hierop werd eind 2016 gegeven toen staatssecretaris Van Rijn het Actieplan 

Pleegzorg aankondigde. De NVP is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan. De onderwerpen in 

het Actieplan lopen uiteen van scholing voor pleegouders tot 18+ problematiek. 

Helpen we 
pleeggezinnen 
om elkaar te 
ontmoeten


