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65 jaar…..tijd voor een nieuw leven   

De NVP bereikte in november 2015 de respectabele leeftijd van 65 jaar. Een goed moment om onszelf de vraag te stellen 
waarom we als organisatie, als vereniging voor pleeggezinnen, ook alweer op aarde zijn. Het antwoord bleek niet zo moeilijk. 
Ons verhaal begint immers bij kinderen en jeugdigen, en bij hun gezinnen. Bij kinderen die niet (de hele tijd) in hun eigen thuis 
kunnen wonen. Die -vaker dan eerder- in een ander thuis zullen gaan wonen, en niet in instituten. 
Dat is beter, maar niet altijd makkelijk. De pleeggezinnen waar zij terecht kunnen verdienen dat zij  weten wat hen te wachten 
staat, dat zij de benodigde vaardigheden hebben en dat zij -zo nodig- een beroep kunnen doen op professionele en 
laagdrempelige ondersteuning en zorg. Zowel voor het nieuwe kind in hun gezin als voor de andere kinderen en voor henzelf. 
En dat zij kunnen uitwisselen met andere vergelijkbare gezinnen, die immers zonder al teveel uitleg weten “hoe het werkt”, en 
die een luisterend oor en steun kunnen bieden. 
Met kinderen gaan veel emoties gepaard. Pleeggezinnen functioneren in een vaak ingewikkeld systeem met veel belangen. 
Zij zeggen behoefte te hebben aan heldere informatie om hun positie in dat systeem te kunnen bepalen en waar nodig voor 
zichzelf op te komen. 
En verder weten zij uit ervaring wat er nodig is om succesvol een kind dat niet van jezelf is op te voeden in een gezin. 
Vandaar dat het van belang is dat zij (gevraagd en ongevraagd) bij de vormgeving van het systeem hun expertise en ervaring 
inbrengen. 
Al deze randvoorwaarden zijn nog niet vanzelfsprekend. Zolang dat niet het geval is, is er een rol voor de NVP die de 
verbinding tussen pleeggezinnen stimuleert, antwoord geeft op hun vragen, luistert naar hun behoeften en hen ondersteunt 
daaraan stem te geven bij politiek en bestuur. Die organisatie wil de NVP zijn. Een organisatie met en voor pleeggezinnen. 

Wilt u aan onze activiteiten een bijdrage leveren, laat het ons weten.

Wat pleegouders vinden     
    
2015 laat zich typeren als een jaar waarin de NVP gestart 
is met een nieuwe manier van werken. Waar de vereniging 
voorgaande jaren vaak ieder jaar vergelijkbare activiteiten op 
het programma had staan, spelen we nu meer in op de 
actuele wensen en behoeften van pleegouders. Om hier 
meer zicht op te krijgen stond de vraag ‘wat vinden 
pleegouders van…’ veelal centraal in ons werk. Om die reden 
heeft u ook vele onderzoeken, enquêtes en meldformulieren 
van ons voorbij zien komen. Gelukkig mochten we iedere 
keer weer rekenen op een mooie respons (variërend van een 
kleine 200 tot ruim 1.000 deelnemende pleegouders). Welke 
inzichten leverden al deze peilingen ons nou eigenlijk op? 
Een aantal opmerkelijke resultaten sommen we voor u op: 

Pleegouders hebben interesse in een landelijk online 
platform specifiek voor en door pleegouders. Niet 
alleen een ‘facebook-achtige’ community, maar een 
plek waar goede en actuele kennis en informatie met 
betrekking tot diverse pleegzorg-thema’s te vinden is. 

Pleegouders maken zich zorgen over de 
consequenties van de transitie jeugdzorg. Percentages 
van mensen die zich (ernstig) zorgen maakten 
schommelden gedurende het jaar tussen 24% en 47%. 

De belangrijkste (en vervelendste) gevolgen van de 
transitie jeugdzorg voor pleegouders zijn: veel 
wisselingen van medewerkers, onduidelijkheid over 
vergoedingen (van met name aanvullende zorg en 
bijzondere kosten), toegenomen druk op 
perspectiefverheldering pleegkind (sneller overgang 
naar pleegoudervoogdij), minder tijd voor begeleiding 
pleeggezin. 

Bijna de helft van de pleegouders is niet tevreden over 
datgene wat hen wordt aangeboden voor hun eigen 
deskundigheidsbevordering. Zij vinden het belangrijk 
dat er meer maatwerk wordt geboden en  er een meer 
flexibel aanbod zou moeten zijn. 

60% van de pleegouders zou wel vaker contact willen 
hebben met andere pleegouders. De wens gaat uit 
naar informele en laagdrempelige bijeenkomsten in de 
eigen gemeente of woonplaats. 
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Samen sta je sterker     
 
De samenleving verandert en de zorg eveneens. Eigen 
kracht, sociale netwerken en participeren zijn termen die 
deze ‘nieuwe’ samenleving typeren. Zorgorganisaties zijn 
bezig met transformeren en reorganiseren. Hoog tijd dus 
voor pleegouders om nog meer te doen waar de NVP 65 jaar 
geleden uit ontstaan is: elkaar opzoeken, de handen ineen 
slaan en elkaar versterken waar mogelijk. 
Afgelopen jaar deden we onderzoek naar bestaande 
pleegoudernetwerken en hoe zij  tot stand zijn gekomen 
en functioneren. Ook onderzochten we hoe pleegouders 
invulling willen geven aan onderling contact. Met deze 
inzichten in de hand stimuleren en ondersteunen wij nieuwe 
initiatieven van pleegouders. Na een succesvolle ‘kick off 
bijeenkomst’ in september zijn er op diverse plekken in het 
land de zaadjes gepland om netwerken uit te laten ontstaan. 
Veelal is dit een samenwerking tussen pleegouders, 
gemeente en pleegzorgorganisatie. Tevens ontwikkelt de 
NVP werkwijzen om in korte tijd een netwerk op te starten 
en om bijeenkomsten van netwerken meer inhoud en diepte 
te geven. In de loop van 2016 zullen we deze methodieken 
ter beschikking stellen. 

Pleegjongeren en jongeren met pleegzorgervaring bieden 
ook een mooi voorbeeld van hoe een sterk netwerk kan 
functioneren. Ondersteund door de NVP vormen zij de groep 
JongWijs. Dit jaar lanceerden zij hun eigen website om een 
overzicht te bieden van waar deze actieve en gemotiveerde 
jongeren zich zoal voor inzetten. Neem eens een kijkje op: 

www.jongwijs.org 

Samenwerkingsverbanden    
  
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Vanuit deze 
gedachte werkt de NVP zoveel mogelijk samen met andere 
organisaties. In 2015 hebben we bestaande 
samenwerkingsverbanden nieuw leven ingeblazen, maar 
ook nieuwe relaties gelegd. Hieronder enkele mooie 
samenwerkingen:

Pleegzorg Nederland en VNG – Samen organiseerden we 
met hulp van de gemeente Almere de expertbijeenkomst 
‘Pleegzorg, een bijzondere vorm van jeugdhulp’ (juni 2015) 
en het mini-symposium ‘Pleegzorg van de toekomst ’ 
(oktober 2015). Beiden stonden in het teken van de 
transformatie jeugdzorg. Er was ruimte voor informatie-
uitwisseling en dialoog over innovatieve ontwikkelingen in 
de pleegzorg. 

Alliantie Kind in Gezin – Rond de Maand van het 
Inhuisplaatsen (oktober 2015) organiseerden we, als partner 
van Alliantie Kind in Gezin, een complimentenactie voor 
pleegouders. Op vier locaties in Nederland gingen 
pleegkinderen in gesprek met wethouders  uit hun 
gemeente. Samen maakten ze een graffitikunstwerk dat zij 
als verrassing aanboden aan hun nietsvermoedende 
pleegouders. De film die hiervan gemaakt is spreekt 
waardering uit voor de grote inzet en betrokkenheid van 
pleegouders! Bekijk het resultaat op onze website.  

Transparant Training– Samen met Transparant Training 
ontwikkelde  de NVP de digitale tool ‘Aandacht voor 
boosheid en agressie bij pleegkinderen en ouders’. Een lastig 
onderwerp waarover pleegouders veel vragen kunnen 
hebben. De digitale tool kan hen daarbij helpen.

De NVP draagt bij aan diverse innovatietrajecten in de 
pleegzorg. Zo hebben wij een bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van:

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging voor de positie van 
pleeggezinnen is een belangrijk onderdeel van het werk 
van de NVP. We legden daarvoor contact met Kamerleden, 
ministeries, pleegzorgorganisaties en andere stakeholders, 
en werden op onze beurt om onze inbreng gevraagd. In dit 
jaarverslag vindt u allerlei voorbeelden. Inhoudelijk ging het 
daarbij over de onduidelijkheden over financiële regelingen, 
zoals de vergoeding van bijzondere kosten en veranderingen 
in fiscale “kindregelingen”. Maar ook over de nieuwe 
ontwikkelingen in de jeugdzorg en de gevolgen daarvan voor 
pleeggezinnen. 
Door middel van eerdergenoemde meldacties, maar ook 
door individuele contacten met pleegouders houdt de NVP 
vinger aan de pols. Niet alleen over wat er (nog) niet goed 
gaat, maar ook over kansen en nieuwe ontwikkelingen die er 
ontstaan in het veranderende veld van zorg voor jeugd. 

 

De ‘Monitor Pleegzorg’, een project van het Nederlands 
Jeugdinstituut gericht op het monitoren van het 
verloop van pleegzorgplaatsingen; 

‘Mijn Andere Thuis’, een project van Stichting 
Kinderpostzegels waarbij pleegjongeren aan 
gemeenten kunnen laten weten hoe het met hen gaat 
en wat voor hen belangrijk is; 

De ontwikkeling van e-learning voor pleegouders, een 
project van de Augeo foundation; 

‘Samen de schouders eronder’, een project van 
hogeschool Windesheim en Trias Jeugdhulp waarbij 
een handreiking wordt gemaakt over het verbinden 
van de sociale netwerken van pleegouders en 
biologische ouders rondom het kind. 
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2015 in 
cijfers

714 het aantal leden van 
de NVP in december 2015

3 meldacties over de gevolgen van de transitie
 jeugdzorg voor pleegouders met in totaal 1.074 deelnemers 

240 deelnemers 
hebben meegedaan aan het onderzoek 
naar een platform voor pleeggezinnen

1.061 deelnemers 
deden mee aan onderzoek investeren in 
de kracht van pleegouders

28.117 pagina’s 
van de website zijn geopend in 2015; de meest bekeken pagina’s:

de meldactie en het project ‘investeren in de kracht van pleegouders’ 

9.013  aantal bezoekers 
van de website in 2015

10 nieuwsbrieven 
zijn verstuurd aan 

790 lezers

509 volgers 
op Facebook

De meest populaire berichten op Facebook hadden een gemiddeld 

bereik van 1500 personen. 

509 volgers 
op Twitter 

32.285 weergaven 
van onze tweets. 

De financiële exploitatie bedroeg ongeveer €340.000, verschaft door 
subsidie van Ministerie van VWS (75%), fondsen als Kinderpostzegels en 
Maagdenhuis (14%) en ledenbijdragen (11%).

Individuele Belangenbehartiging 
Ongeveer 200 pleegouders namen afgelopen jaar 
per email of telefoon contact op met de helpdesk 
van de NVP, met vragen over de positie van 
pleeggezinnen. De onderwerpen liepen uiteen, 
van de vergoeding van bijzondere kosten via de 
screening en wachttijden van pleegouders tot 
pleegoudervoogdij en blokkaderecht. In de 
beantwoording van de vragen werden de 
medewerkers van het bureau van de NVP 
bijgestaan door een extern juridisch adviseur.  

Veel vragen van pleegouders zijn complex 
en hebben een groot belang. De kennis over 
oplossingen is vaak wel beschikbaar, maar blijkt 
moeilijk toegankelijk. Op een nieuwe website 
gaan we in 2016 die kennis ontsluiten. Voor 
aanvullend persoonlijk advies ontwikkelen we in 
samenwerking met een juridische faculteit een 
helpdesk 2.0.  



verder in 
2016!   
In 2016 gaat we weer volop verder met de lijn die we in 
2015 hebben ingezet. Alle inzichten die we opdeden in de 
genoemde onderzoeken geven ons volop nieuwe ideeën 
om ons in te zetten voor pleeggezinnen. Enkele highlights 
daarbij zijn: 

Wilt u op de hoogte blijven 
van activiteiten en projecten 
van de NvP?

Volg ons dan op:

        facebook.com/pleeggezinnen

        twitter.com/de_NVP

Het netwerk vergroten: faciliteren van zelfstandige 
lokale en regionale netwerken van pleeggezinnen die - 
in hun eigen context - bijeenkomen en 
activiteiten organiseren en daarbij worden 
ondersteund door gemeenten. 

Een concrete agenda van onderwerpen die 
pleeggezinnen raken en die we samen met partners 
onder de aandacht van de politiek, lokaal en 
landelijk, brengen een vernieuwde helpdesk (online en 
per telefoon) waar pleegouders terecht kunnen met 
vragen over hun positie. 

Eerste stappen naar een verbeterd systeem van  
deskundigheidsbevordering van pleegouders die 
aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden.

Een nieuwe website waardoor we pleeggezinnen beter 
kunnen informeren.

En nog veel meer contact en nog meer verbinding 
met nog meer pleeggezinnen, zodat de NVP niet alleen 
voor hen maar ook vooral ook van hen is.
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Word 
lid van 
de NvP!
 
De in dit jaarverslag beschreven activiteiten kunnen we 
niet uitvoeren zonder de steun en betrokkenheid van 
pleegouders. Ook uw financiële bijdrage is nodig. Als lid 
kunt u samen met de NVP werken aan betere pleegzorg. 
Kortom:

Samen sterk voor 
goede pleegzorg!

Kijk op de website van de NVP voor meer informatie 
en aanmelding.

Bestuur en medewerkers van de NvP

Bestuur:              
Peter Douma, Joyce de Goede, Erik Struijlaart, 
Yusuf Altuntas

Medewerkers: 
Peter van der Loo, Maartje Gardeniers, Robin Koning, 
Susi Heijblom


