
plaats voor pleeggezinnen

Jaaroverzicht NVP 2017
Jeugdzorg en in het bijzonder pleegzorg waren in 2017 op allerlei manieren in het nieuws. Een greep uit de berichten: er dreigt 
een tekort aan pleegouders omdat er meer pleegouders stoppen dan erbij komen. Een aantal gemeenten was halverwege het 
jaar al door zijn jeugdhulpbudgetten heen. Bezuinigingen op jeugdhulp staan innovaties in de weg omdat jeugdhulporganisa-
ties er geen geld meer voor hebben. Verlengde pleegzorg was in het nieuws omdat pleegkinderen in een zwart gat dreigden te 
vallen na hun achttiende. En aan het einde van het jaar maakte de documentaire Alicia veel los: de impact van een uitzichtloze 
plaatsing in een instelling en de vraag van het meisje waarom ze niet op kan groeien in een ‘gewoon’ gezin, liet niemand on-
beroerd. Het aantal kinderen dat opgevangen wordt in een pleeggezin of andere gezinsvorm neemt de afgelopen jaren naar 
verhouding af: steeds vaker worden kinderen in residentiële of gesloten instellingen geplaatst. Alicia werd tegen wil en dank het 
lichtend voorbeeld van de gevolgen daarvan. 

Is het dan één en al treurnis in pleegzorgland? Integendeel: we zien ook een positieve verandering waarbij er in 2017 meer aan-
dacht is gekomen om innovaties en vernieuwingen in de pleegzorg mogelijk te maken. Bij gemeenten groeit de bewustwording 
over het belang van pleeggezinnen en andere gezinsvormen in de jeugdhulp. Bij politici in Den Haag staat pleegzorg hoog op 
de agenda. Dat was zichtbaar door bijvoorbeeld het Actieplan Pleegzorg. Er wordt steeds meer en steeds beter geluisterd naar 
pleeggezinnen. 

De NVP vormde in 2017 een verbindende schakel tussen pleeggezinnen, gemeenten, beleidsmakers, organisaties, politici en 
iedereen die verder met pleegzorg te maken heeft. We organiseerden workshops en ontmoetingen, werkten samen met pleeg-
ouders aan verschillende projecten, lieten de stem van pleeggezinnen horen bij politici en beleidsmakers en we hielpen pleeg-
ouders op weg met tips en (juridisch) advies. De ‘plaats voor pleeggezinnen’ groeit en we hebben op steeds meer manieren 
verbinding met pleeggezinnen in Nederland. 

Dat we met elkaar nog veel werk te verzetten hebben om pleeggezinnen een steuntje in de rug te geven, blijkt wel uit de berich-
ten over pleegzorg. Maar we zijn blij met alles wat we in 2017 bereikt hebben om de pleegzorg nóg verder te verbeteren. Wat 
we in 2017 allemaal gedaan hebben, samen met heel veel pleegouders en pleegkinderen, lees in je in dit jaaroverzicht. 

Peter, Alex, Erik, Joyce, Peter, Maartje, Jorien, Ireen, Evelien en Tijs
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

Churchilllaan 11 | 3527GV Utrecht | 030-2931500
www.denvp.nl | info@denvp.nl
Volg de NVP: facebook.com/pleeggezinnen



Aan de slag 
In het derde kwartaal van 2017 startten projectgroepen van 
pleegouders, pleegzorgorganisaties en andere betrokke-
nen met de eerste vier ontwikkellijnen. Zij gingen onder an-
dere aan de slag met:  
•    De oplevering van een werkplan voor het vullen van ‘de 

winkel’ met een totaaloverzicht van al het aanbod van 
deskundigheidsbevordering voor pleegouders; 

•   Het project train-de-trainer: we vertalen een Engelstalige 
trainersopleiding voor pleegzorg naar de Nederlandse 
situatie. Hiermee kunnen we straks onder andere pleeg-
ouders en gezinshuisouders trainen om trainingen te 
geven aan collega pleegouders; 

>>

Versterken van de kracht van pleegouders
In 2017 startte de NVP samen met Jeugdzorg Nederland het  
programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’. We 
brachten pleegouders, pleegzorgprofessionals en andere  
betrokkenen samen in verschillende focusgroepen en in 
een landelijke bijeenkomst rondom het vraagstuk: wat is er 
nodig om leren en ontwikkelen tot een meer vanzelfspre-
kend onderdeel van het pleegouderschap te maken? 

Alle opbrengsten van deze bijeenkomsten verwerkten we in 
een uitvoeringsplan dat in oktober verscheen. Dit plan vormt 
de basis voor de activiteiten binnen dit programma, dat tot 
juni 2019 loopt. 
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1
Een ‘winkel’ met een 

landelijk overzicht van alle 
cursussen, trainingen en 

andere ondersteuning voor 
pleegouders.

Jij en je pleegkind
Pleegouders zorgen voor het kind van een ander en zoeken vaak naar manieren om hun pleegkind het 

beste te bieden. De NVP helpt ze daarbij: we versturen pleegzorgtips, delen verhalen en ervaringen en 

geven advies in onze helpdesk. Daarnaast werken we aan het verbeteren van het ondersteunings- en 

scholingsaanbod voor pleegouders. 

Er zijn vijf ontwikkellijnen:

Een online platform
 (‘etalage’) met alles wat 

pleegouders nodig hebben 
om zich te ontwikkelen 

en te leren.

3

Structurele financiële 
afspraken tussen alle 

betrokken partijen. 

2  Een instrument 
waarmee pleegouders 

‘doe-het-zelvers’ worden en 
eenvoudig kunnen bepalen 

welke training en 
ondersteuning ze 

nodig hebben.
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Een ‘werkplaats’ 
waarin we voor en 

met pleegouders nieuwe 
trainingen en trainings-

vormen ontwikkelen.
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Groeide het 
aantal pleegouder-
netwerken dat bij 

ons bekend is 
tot 79

Lazen 1313 
mensen onze 
nieuwsbrieven

Nam het
aantal volgers op 
Facebook toe met 

30% tot 1230

Bezochten 
20.589 mensen 

onze vernieuwde 
website

Gaven we 
317 pleegouders 

informatie en 
advies via onze 

helpdesk

In 
2017

Pleegzorgtips
Sinds mei versturen we iedere twee weken een pleegzorgtip. Deze tips 
hebben inmiddels bijna 250 lezers en op de website worden de tips ook 
goed gelezen.

•    Een verkenning om ‘nieuwe vormen van leren’ die in  
andere werkvelden heel gebruikelijk zijn, te benutten 
voor de pleegzorg; 

•   De ontwikkeling van een nieuwe leermodule over de  
samenwerking tussen ouders en pleegouders;  

•    Een ontwikkelsessie om te verkennen hoe ‘de etalage’ 
eruit kan zien en wat er nodig is om deze te realiseren;

•    De ontwikkeling van een competentiemodel voor pleeg-
ouderschap. Dit vormt de basis voor het instrument 
waarmee je als pleegouder straks zelf je ontwikkelpad 
kunt uitstippelen. 

Daarnaast richtten we ons op de werving van regionale 
ambassadeurs (pleegouders en pleegzorgwerkers) die  
de verbinding moeten gaan leggen tussen landelijke en  
regionale ontwikkelingen. Ook maakten we de eerste  
samenwerkingsafspraken met organisaties (buiten pleeg-
zorgorganisaties) die ook een rol (willen gaan) spelen bij de 
ontwikkeling van pleegouders.

Al deze activiteiten maken dat een groeiende groep pleeg-
ouders, professionals, experts, frisdenkers en anderen zich 
verbindt aan onze gezamenlijke missie: versterken van de 
kracht van pleegouders door leren en je ontwikkelen als 
vanzelfsprekend onderdeel van het pleegouderschap te 
beschouwen.



Ontmoeten en
samenwerken
Pleeggezin ben je niet alleen. Als pleegouder werk je samen met anderen om zo goed mogelijk voor een 

pleegkind te zorgen. Contact met andere pleegouders helpt om de zorg voor een pleegkind vol te hou-

den. Ook vormen groepen pleegouders steeds vaker een aanspreekpunt voor politici en beleidsmakers: 

zo wordt de stem van pleegouders gehoord op steeds meer plaatsen.

Workshops lokale belangenbehartiging
Wat houdt jou bezig als pleegouder en hoe vraag je daar aan-
dacht voor bij politici en beleidsmakers in jouw gemeente? 
Die vragen stonden centraal in een workshop voor pleeg- en  
gezinshuisouders die we in het najaar van 2017 organiseer-
den 

in samenwerking met Lobby Lokaal en de Alliantie Kind in 
Gezin. In Alkmaar, Amsterdam, Hoogeveen, Varsseveld en 
Goirle leerden bijna honderd pleegouders hoe de gemeen-
te en de pleegzorgorganisatie werken en op welke manier 
je de belangen van pleegouders op de agenda krijgt. 

In de workshops kregen pleegouders praktische tips over 
hoe de gemeente en pleegzorgorganisatie werken en bij 
wie je aan kunt kloppen met je vragen en verbeterpunten. 
Bij iedere workshop was ook een politicus aanwezig die 
voorbeelden kon geven van wat wel en niet werkt. Alle tips 
en tricks hebben we opgenomen in een boekje: ‘Belangen-
behartiging voor pleegouders – praktische tips voor jou’. 

Door de stem van pleegouders te laten horen, kunnen be-
leidsmakers rekening houden met wat zij nodig hebben. Als 
zij weten wat er speelt en leeft in pleeggezinnen, kunnen ze 
hun beleid daar op afstemmen. Zo kun je op lokaal niveau 
onderwerpen aanpakken die beter geregeld kunnen wor-
den voor pleeggezinnen.

Pleegoudernetwerken
Vorig jaar hielpen we in verschillende regio’s pleegouders en gemeenten bij het opstarten van een pleegoudernetwerk. Ook 
ondersteunden we bij het organiseren van of invulling geven aan pleegouderbijeenkomsten. Er staan inmiddels 79 netwer-
ken van pleegouders op de netwerkenkaart op onze website en daar komen er steeds meer bij! 

Een greep uit de activiteiten in het afgelopen jaar: we ondersteunden de opstart van netwerken in onder andere Haarlem-
mermeer, Lelystad, Hollands Kroon en Weert. Ook waren we medeorganisator van pleegouder-bijeenkomsten in Apeldoorn, 
Leusden en Rheden. Daarnaast hebben we in Amersfoort, Medemblik, Leidschendam-Voorburg, Den Helder en Utrecht  
startactiviteiten georganiseerd, die in 2018 hopelijk gaan leiden tot een structureel netwerk van pleegouders!



Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen
Op 1 juni was het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen 
in Ede. Op deze dag werden de laatste inzichten uit onder-
zoeken gedeeld, ontwikkelingen besproken, ervaringen 
uitgewisseld en werd er gediscussieerd over vraagstukken. 
Naast alle onderzoeken en beleidsmatige onderwerpen  

stonden vooral de mensen waar het om gaat centraal: 
pleeg- en gezinshuisouders en de kinderen die in hun ge-
zinnen opgroeien. De NVP was medeorganisator van het 
symposium en we verzorgden een aantal deelsessies.

Online ontmoetingen 
Door het jaar heen organiseerden we zes verschillende online ontmoetingen 
voor pleegouders. In die ontmoetingen deelden pleegouders tips en ervaringen. 
Dat leverde interessante en inspirerende gesprekken op tussen pleegouders 
uit alle hoeken van het land die elkaar normaal niet snel zouden tegenkomen. 

JongWijs
Als netwerk van pleegzorg- 
ervaringsdeskundigen liet Jong-
Wijs op allerlei plaatsen de 
stem van pleegjongeren horen. 
Ze verzorgden workshops bij 
pleegzorgorganisaties om het gesprek tussen jongeren en 
pleegzorgprofessionals op gang te brengen. Ook leverden 
ze een bijdrage aan het landelijke symposium pleegzorg en  

gezinshuizen en organiseerden 
ze ontmoetingen voor pleegjon-
geren. Aan het einde van het jaar 
werd 18wijzer.nl gelanceerd: een 
website vol ervaringsverhalen van 
jongeren die de pleegzorg verlaten.

In gesprek met pleegouders, jeugdbeschermers 
en pleegzorgbegeleiders
In het najaar van 2017 vonden er gesprekken plaats tussen 
pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders. 
Als pleegouder werk je samen met allerlei partijen rondom 
een pleegkind, maar die samenwerking verloopt niet altijd 
zoals je zou willen. Door met elkaar in gesprek te gaan,  
probeerden we meer begrip te creëren voor elkaars posi-
tie en samen oplossingen te vinden die de samenwerking 
verbeteren. 

De belangrijkste uitkomsten: 
•  Alle partijen moeten hun verwachtingen en gevoelens uit-

spreken. Dat staat met stip op nummer 1 als het gaat over 
het verbeteren van de samenwerking.

•  Pleegouders zouden assertiever mogen zijn om op de 
hoogte te blijven: waarom gebeuren dingen rondom een 
pleegkind?

De gesprekken waren onderdeel van het Programma  
Professionalisering Jeugdbescherming & Jeugdhulp. In dit 
programma wordt op verschillende manier gewerkt aan het 
verbeteren van de kwaliteit van jeugdhulp. 

Gespreksspel Vertel Verder 
Het gespreksspel ‘Vertel Verder’ is speciaal gemaakt om 
met andere pleegouders in gesprek te gaan. Het helpt je 
om na te denken over hoe het met jou en met je pleeggezin 
gaat, wat je wensen en dromen zijn en wat de mooie en 
minder mooie kanten van het pleegouderschap zijn. We zijn 
erg blij met alle enthousiaste reacties die we kregen op het 
spel: ‘Het gespreksspel is ontzettend leuk en nuttig. We 
hebben het met ons gezin uitgeprobeerd en toen we de 
vraag tegenkwamen hoe onze omgeving over pleegzorg 

dacht, hebben we de vraag via social media gedeeld. 
Daar werd erg veel op gereageerd. Ontzettend leuk om 
alle reacties te lezen van mensen uit onze omgeving.’

‘Op de ontmoetingsavond hebben we gebruik gemaakt 
van het gespreksspel. Pleegouders waren er heel en-
thousiast over! Vooral de uitnodiging om elkaar dieper 
te bevragen werd zeer gewaardeerd. Het spel was zeker 
voor herhaling  vatbaar; iedereen vond het moeilijk om 
te stoppen...’



Pleegzorgland
Pleegzorg kan soms best ingewikkeld zijn. Om pleeggezinnen te helpen om hun weg te vinden in  

pleegzorgland, gaven we in 2017 advies, lieten we de stem van pleegouders horen bij politici en beleids- 

makers en hielpen we mee om het pleegzorgbeleid beter te maken. 

317 
vragen

waardering 
snelheid

8,2 

waardering 
advies
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 200 
vragen

waardering 
snelheid 

8

waardering
advies

7,6
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Helpdesk
De helpdesk van de NVP beantwoordde vorig jaar in totaal 
317 vragen van pleegouders. Dat is een stijging van meer 
dan 50% ten opzichte van 2016. Uit de evaluaties die we 
stuurden naar de pleegouders die contact opnamen met 
de helpdesk, bleek dat zij ook tevreden zijn over de dienst-
verlening. De snelheid van de helpdesk werd gemiddeld 
gewaardeerd met een 8,2 en het cijfer voor het advies dat 
ze kregen kwam gemiddeld uit op een 8.

‘Ik werd snel teruggebeld en kreeg een goed advies. 
Ik voelde me begrepen en gehoord!’

Er zijn nu meer manieren om onze helpdesk te bereiken: 
naast website, telefoon en mail kun je je vragen ook via 
WhatsApp en Facebook stellen. 

Jeugdhulp in gezinsvormen
Omdat gemeenten vaak nog worstelen om jeugdhulp een  
goede plek in hun beleid te geven, startte eind 2016 het  
programma Jeugdhulp in Gezinsvormen. Samen met het  
Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de  
Vereniging Nederlandse Gemeenten en met inbreng van 
veel verschillende betrokkenen maakten we een handreiking 
waarmee gemeenten jeugdhulp een plek kunnen geven in hun  
beleid. Het is een document vol met informatie, tips, inspi-
ratie en inzichten die gemeenten helpen om gezinsvormen 
een goede plek in hun beleid te geven. 

Daarnaast ondersteunden we gemeenten bij de implemen-
tatie van deze handreiking. Die ondersteuning bestond uit 
het meelezen met beleidsstukken, meedenken over aan-
bestedingsvraagstukken of met het praktisch meedenken 
over de ondersteuning voor gezinsvormen. Op deze manier 
hielpen we 24 gemeenten op weg. 

In 2018 gaat deze ondersteuning verder. Samen met de 
samenwerkingspartners willen we een beweging in gang 
zetten om de ambities en voornemens die gemeenten heb-
ben, om te zetten in daadwerkelijke verandering. 



Eind 2016 kondigde de toenmalige staatssecretaris Van 
Rijn een Actieplan Pleegzorg aan. Dit actieplan werd in mei 
2017 naar de Tweede Kamer gestuurd en moet knelpunten 
in de pleegzorg oplossen. In het actieplan is onder andere 
aandacht voor ondersteuning en begeleiding van pleegge-

zinnen, breakdowns, werving van nieuwe pleegouders en 
verlengde pleegzorg. 
De NVP was nauw betrokken bij het opstellen van het actie-
plan en is trekker van de uitvoering van een aantal actiepun-
ten daaruit. 

Vertel het 
de minister!

Wat is jouw
nieuwjaarswens

voor alle
pleeggezinnen
in Nederland?

plaats voor pleeggezinnen

Om in kaart te brengen wat er speelt en leeft in pleeggezin-
nen, organiseerden we in 2017 twee meldacties. Ook publi-
ceerden we twee verbeteragenda’s, waarin we de uitkom-
sten van de meldacties en de knelpunten en oplossingen 
van pleeggezinnen vermeldden.

•  Verbeteragenda praktische zaken pleegzorg
De eerste verbeteragenda ging over de praktische proble-
men waar pleegouders tegenaan lopen bij de zorg voor 
een pleegkind. Het openen van een bankrekening werd 
door 56% van de deelnemers ge-
noemd. Daarom zijn we samen met 
twee pleegouders in gesprek ge-
gaan met de banken. Inmiddels is 
het probleem aangekaart bij twee 
van de grootste banken in Neder-
land, waarmee we verder overleg-
gen om een protocol op te stellen 
om dit makkelijker te maken. 

• Pleegoudervoogdij
De eerste meldactie van 2017 ging over pleegoudervoogdij. 
De belangrijkste uitkomsten: pleegoudervoogden zijn zeer 
tevreden over de frequentie en de kwaliteit van de bege-
leiding, maar de informatievoorziening en het proces om 
pleegoudervoogd te worden kunnen beter. Van de pleeg-

oudervoogden die meededen aan 
de meldactie duurde het proces om 
pleegoudervoogd te worden bij 17% 
langer dan twee jaar: veel te lang, 
volgens hen. Ook gaf 20% aan on-
voldoende informatie te hebben 
gekregen om een weloverwogen 
besluit te nemen over pleegou-
dervoogdij. Om de informatievoor-
ziening te verbeteren, hebben we 
op onze website een dossier over pleegoudervoogdij ge-
maakt. Hierin verzamelen we alle informatie over dit onder-
werp,zodat pleegouders een beter besluit kunnen nemen 
over voogdij. Hiermee gaan we in 2018 verder aan de slag.

•  Jouw wens voor pleeggezinnen in 2018
 In december 2017 vroegen we pleeggezinnen wat hun 
wensen voor het nieuwe jaar zijn. De wensen gingen onder 
andere over betere ondersteuning, meer waardering, ge-
hoord worden als pleegouder en pleegkind en een einde 
aan de onduidelijkheid over ver-
lengde pleegzorg. We overhandi-
gen de ’18 wensen voor 2018’ begin 
2018 aan minister De Jonge van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

•  48% van de niet-pleegoudervoogden geeft aan niet te weten 

waar ze informatie over pleegoudervoogdij kunnen inwinnen.

•  Ongeveer 20% van de pleegouders die de voogdij hebben of 

die bezig zijn om pleegoudervoogd te worden, geeft aan niet 

voldoende informatie (gehad) te hebben om een weloverwogen 

besluit te kunnen nemen. Pleegouders krijgen tegenstrijdige 

informatie en moeten veel zelf uitzoeken en achterhalen. Jeugd-

beschermers en pleegzorgbegeleiders hebben een gebrek aan 

kennis. Vooral over de fi nanciële en juridische 

 consequenties is er veel onduidelijkheid 

 en onwetendheid. 

•  80% van de pleegouders is tevreden over de informatie die ze 

gekregen hebben. Zij raadpleegden verschillende bronnen bij 

de afweging om pleegoudervoogd te worden. Naast de infor-

matie vanuit de pleegzorgorganisatie en gecertifi ceerde instelling 

raadplegen ze diverse bronnen.

•  Van de pleegouders die bezig zijn om pleegoudervoogd te wor-

den, is 36% ontevreden over de mate waarin ze geïnformeerd 

worden. 

plaats voor pleeggezinnen

Er wordt steeds vaker aan pleegouders gevraagd om de voogdij over een pleegkind op zich te nemen, maar de gevolgen daarvan voor 

pleegouders zijn niet altijd duidelijk. Daarom heeft de NVP een meldactie gehouden om te kijken welke vragen en onduidelijkheden er zijn over 

pleegoudervoogdij. In deze verbeteragenda geven we een overzicht van de knelpunten die pleegouders ervaren en de oplossingen die zij 

daarvoor aandragen. Van de 383 pleegouders die de meldactie ingevuld hebben, heeft 39% de voogdij over zijn of haar pleegkind. Bij 52% is 

het (nog) niet aan de orde. 6% zit in de procedure om pleegoudervoogd te worden en 3% van de deelnemers is ex-pleegoudervoogd. 

Wat is pleegoudervoogdij
Als het gezag over een pleegkind niet meer bij de eigen ouders ligt, komt er een voogd in beeld. Dat kan een professional van een gecertifi -
ceerde instelling zijn of een natuurlijk persoon, of de pleegouder kan de voogdij op zich nemen. Dat laatste noemen we pleegoudervoogdij. 

Dat komt bij 8% van de pleegzorgplaatsingen voor.

Informatie over pleegoudervoogdij moet beter
Pleegouders hebben behoefte aan voldoende en juiste informatie, maar professionals weten niet altijd voldoende over 
pleegoudervoogdij. Daardoor krijgen pleegouders niet de juiste of onvoldoende informatie. 

• Als pleegoudervoogd vervalt de pleegzorgvergoeding
• Je krijgt als pleegoudervoogd geen begeleiding meer 

van je pleegzorgorganisatie
• De bijzondere kostenvergoeding is niet van toepassing 

voor pleegoudervoogden
• Je kunt alleen de pleegoudervoogdij krijgen als de

gecertifi ceerde instelling het initiatief neemt

rondom pleegoudervoogdij
Misvattingen

Verbeteragenda 
pleegoudervoogdij

plaats voor pleeggezinnen

Verbeteragenda Pleegzorg – nr. 1, 2017

Wanneer je de zorg voor een pleegkind op je neemt, zijn er regelmatig 

praktische problemen waar je als pleegouder tegenaan loopt. Zo is het 

openen van een bankrekening voor je pleegkind en het beheer daar-

van behoorlijk ingewikkeld. Ook het aanvragen van toestemming om 

pleegkinderen mee te nemen op vakantie in het buitenland wordt vaak 

genoemd als probleem, net als de vergoeding van gemaakte kosten 

en het aanvragen van verlengde pleegzorg. 

Veel van deze problemen lijken op het eerste gezicht redelijk goed oplos-

baar. Maar doordat pleegzorg bij veel organisaties onvoldoende bekend 

is, zijn er veel regels die niet werken. Bovendien werken de eigen ouders 

lang niet altijd mee. Ook dat kan voor heel wat hoofdbrekenszorgen. In 

deze verbeteragenda geven we een overzicht van de resultaten van een  

meldactie die de NVP hield. 288 pleegouders namen hieraan deel en 

vertelden ons tegen welke praktische obstakels zij aanlopen. 

Verlengde pleegzorg: 

19%
“Onze biologische kinderen zetten we ook 

niet met achttien jaar de deur uit, maar bij 

pleegzorg vindt men dat heel normaal.” 

Vakantie in het

buitenland: 41%
“Door vakantie kun je herstellen en 

energie opdoen zodat je het weer 

aankunt. Kom daaraan tegemoet.”

Openen bankrekening: 

56%

E

“De biologische ouder kan alles van de 

rekening halen wat ik samen met mijn 

pleegkind gespaard heb.”

Vergoeding kosten: 

38%
“Lastig? Ik krijg nooit iets. 

Volgens mijn pleegzorgwerkster 

is alles wegbezuinigd.”

Welke praktische zaken zijn moeilijk te regelen voor pleegouders en hoe kan dit opgelost worden?

Verbeteragenda praktische 
zaken pleegzorg

2017 was ook het jaar van Tweede Kamerverkiezingen. Wij  
spraken veel woordvoerders Jeugd van de nieuwe fracties 
en voorzagen hen regelmatig van informatie over pleeg-
zorg. Dat zorgde voor moties en vragen over onderwerpen 
als de werving van pleeggezinnen en de mogelijkheden tot 
verlengde pleegzorg. Pleegzorg staat daardoor stevig op 
de agenda. 
Daarnaast hadden we contact met heel veel organisaties en 
functionarissen, zodat we samen de pleegzorg nog verder  
kunnen verbeteren. In willekeurige volgorde: LOPOR, 

Pleegwijzer, SBPN, Platform Pleeggezinnen Achterhoek, 
BIJ ONS, Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Neder-
land, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ambassa-
deur Zorglandschap, Alliantie Kind in Gezin, Gezinspira-
tieplein, Associatie voor Jeugd, Kinderombudsman, AKJ, 
Defence for Children, pleegouderraden, Stichting Kin-
derpostzegels, Rudolphstichting, Stichting Boschhuyzen,  
JeMagErZijn, Nidos, banken, pretparken, gemeenten, 
pleegzorgaanbieders, universiteiten en hogescholen en 
nog veel meer.

Aandacht voor pleegzorg bij politiek en bestuurders

Actieplan Pleegzorg

Meldacties en verbeteragenda’s



In 2018 gaat de NVP 
onder andere...

Word lid!
Samen met onze leden werken
we aan de verbetering van de 

pleegzorg in Nederland. 
Kijk op www.denvp.nl/word-lid 

•  Samen met Stichting Kinderpostzegels een start-
pakket voor nieuwe pleeggezinnen ontwikkelen, dat  
ieder nieuw pleeggezin vanaf dit voorjaar ontvangt. 
Met dit startpakket helpen we nieuwe pleeggezinnen 
op weg;

•  Gemeenten ondersteunen bij het vormgeven van hun 
jeugdhulpbeleid, zodat gezinsvormen daarin een pro-
minente plek krijgen;

•  Nieuwe workshops organiseren over lokale belangen-
behartiging, zodat pleegouders hun stem kunnen laten 
horen. Uiteraard spelen we daarbij ook in op gemeen-
teraadsverkiezingen in maart;

•  Nog meer pleeggezinnen ondersteunen en adviseren 
via de website en de helpdesk. Daarvoor werken we 
samen met andere organisaties die pleegouders hel-
pen, zodat we samen een nog beter ondersteunings-
aanbod kunnen bieden;

•  Informatie ontwikkelen over pleegzorg voor familie, 
vrienden en kennissen van een pleeggezin en voor 
huisartsen, tandartsen en docenten;

•  Nieuwe gesprekken organiseren tussen pleegouders, 
pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers om de sa-
menwerking te versterken door meer wederzijds begrip;

•  Nieuwe netwerken van pleegouders helpen opstarten 
zodat iedere pleegouder andere pleegouders kan ont-
moeten als hij of zij dat wil; 

•  De toerusting van pleegouders verbeteren in het pro-
gramma Versterken van de kracht van pleegouders;

•  De wensen van pleeggezinnen voor 2018 aan minister 
De Jonge overhandigen. Ook gaan we met hem en an-
dere politici in gesprek over het verder verbeteren van 
de pleegzorg.

Wil jij met ons meedenken over deze onderwerpen of mee-
doen in één van de projecten? Jouw bijdrage, ervaringen en 
tips zijn zeer welkom. Kijk op www.denvp.nl/doe-mee om je 
aan te melden! 


