
Voorspelling 1: 
Gemeenten komen op stoom

We hebben twee jaar van ingrijpende veranderingen in de 
zorg voor jeugd achter de rug. Voor ons als pleeggezinnen 
gaan die veranderingen nu pas echt merkbaar worden. Nu 
het stof is neergedaald, gaan gemeenten steeds meer na-
denken over hoe zij pleegzorg kunnen inzetten en wat zij 
voor pleegouders kunnen doen; alleen of in samenwerking 
met hun regio. Ze betrekken pleeggezinnen daar ook steeds 
meer bij. Daar gaan veel pleegouders komend jaar iets van 
merken! 

Voorspelling 2: 
Aandacht voor het versterken van pleegouders

In 2017 gaan we merken dat er meer aandacht komt voor 
de ondersteuning voor pleegouders. Er start een groot pro-
gramma om de deskundigheidsbevordering van pleegou-
ders in de vorm van bijvoorbeeld cursussen en trainingen te 
moderniseren. Op verzoek van de Tweede Kamer komt de 
staatssecretaris nog voor de verkiezingen met een Actieplan 
Pleegzorg, waarin de rechtspositie van pleegouders en an-
dere ‘losse eindjes’ worden opgepakt. 

Voorspelling 3: 
Pleegouders praten mee
 
Steeds vaker praten we als pleegouders mee over hoe 
pleegzorg georganiseerd wordt. Met pleegzorgaanbieders 
aan ‘verbetertafels’, of met gemeenten tijdens ontmoetingen 
met de wethouder. Nuttig en nodig, want een gesprek over 
pleegzorg zonder dat wij daarbij zijn, is vaak maar weinig 
zinvol. Steeds vaker nemen (groepen) pleegouders dan ook 
zelf initiatief voor deze gesprekken. Een prachtige ontwikke-
ling waar pleegkinderen, direct of indirect, ook echt baat bij 
hebben!

En verder…
Tja wat zich natuurlijk niet laat voorspellen, is wat dit jaar in 
petto heeft voor ons als pleegouders. Hoewel: eigenlijk is het 
wel zeker dat het jaar anders zal gaan dan je vooraf denkt. 
Dat het soms fantastisch zal zijn en soms knap ingewikkeld. 
Want dat is pleegzorg. 
Hoe het ook zij: 
een bijzonder 2017 gewenst!
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Nog even en dan is het zover: 2017! Wat gaat het nieuwe jaar brengen voor je pleegkind, voor jezelf en 

voor je gezin? En wat gaat er in pleegzorgland allemaal gebeuren? Dat weet je natuurlijk nooit precies van 

tevoren. Maar sommige dingen weten we al wel. We durven drie voorspellingen te doen over pleegzorg 

in 2017!



Duinrell: 
het was super!
Heb je ons in actie gezien tijdens de Pleegzorgdagen 
in Duinrell? Meer dan 300 pleeggezinnen 
gingen op de foto bij onze NVP-
fotograaf. Al die gezinnen, elk met 
een heel eigen verhaal: het was 
ontroerend mooi om te zien. 
En met 2500 kopjes koffie en 
thee hebben we een warme 
bijdrage kunnen leveren 
aan een prachtig weekend!

Netwerken met 
pleegouders: 
NVP in het land!
Zaanstad, Dordrecht, Gouda, Deventer en Den Bosch:  
zomaar een aantal gemeenten waar we in de afgelopen 
weken netwerkbijeenkomsten voor pleegouders hebben 
georganiseerd. 
Waarom? Omdat we vinden dat het voor ieder pleeggezin 
mogelijk moet zijn om collega-pleegouders te ontmoeten. 
Hoe? Soms met een gespreksspel, soms met een work-
shop en soms met alleen een pot lekkere koffie. Die bij-
eenkomsten kun je trouwens prima zelf organiseren! In het 
Hoe-boek lees je hoe je zelf een netwerk van pleegouders 
organiseert! 
Meer info: www.denvp.nl

Het (niet zo) grote               
pleegzorgboek
Alle 18.000(!) pleeggezinnen kregen Het (niet zo) grote 
pleegzorgboek in de bus. We zijn er trots op dat we aan dit 
mooie project hebben meegewerkt. 
Alle pleegouders die hebben meegeschreven: bedankt!

NVP in actie



Nieuwe vormgeving en nieuwe inhoud: 
onze website is helemaal vernieuwd! 
Vanaf nu is het nog makkelijker om actuele informatie 
over pleegzorg te vinden, te zoeken naar een groep 
pleegouders in de buurt of om inspiratie op te doen 
voor jezelf of je pleeggezin. Uiteraard maakt het niet 
meer uit of je dat op je mobiel, tablet of laptop doet.

Het resultaat mag er zijn en wij zijn er trots op. 
Want pleegzorg is soms knap ingewikkeld, 
maar het maken van een nieuwe 
website ook, zo hebben 
we ontdekt…

Nieuw FAQ gedeelte 
op de website
Veelgestelde pleegzorgvragen - antwoord van experts

Het antwoord op deze en tientallen andere veelgestelde 
vragen vind je vanaf nu op onze website. Met onderbouwde 
antwoorden, gecontroleerd door juristen van de Universiteit 
Leiden. We richten dit deel van de website zó in dat je als 
pleegouder de vragen én de antwoorden snel kunt vinden. 
 

Trouwens: ook wat de helpdesk zelf betreft staan we niet 
stil. We krijgen bijna dagelijks vragen van pleegouders.  
We luisteren, denken mee en geven advies. Bovendien ver-
zamelen we alle vragen en dilemma’s waar we met elkaar 
tegenaan lopen en delen die zoveel mogelijk met over-
heidsinstanties en het ministerie.

“Mag ik mijn pleegkinderen meenemen op vakantie?” 

“Mijn pleegkinderen hebben spullen stukgemaakt, wat nu?” 

“Wat kan ik doen als ik het oneens ben met een beslissing van de voogd?”

Zomaar een paar vragen die pleegouders regelmatig stellen aan onze helpdesk.

compleet 

vernieuwd!

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 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. 

Word voor € 47,50 per jaar ook lid en ontvang gratis het 
boek ‘Paraplu voor pleegouders’ van Mariska Kramer! 
Lid worden kan via de site: www.denvp.nl 

Samen kunnen we de kwaliteit van pleegzorg 
verbeteren!

lid van de NVP!
Word

Natuurlijk wil je tijdens een ontmoeting met ande-
re pleegouders weten hoe het met iedereen gaat. 
Dat is waarom je elkaar opzoekt! Het programma 
Pleegzorgeiland is een nieuwe manier om zelf 
even pas op de plaats te maken en te bedenken: 
waar sta ik eigenlijk als pleegouder en hoe gaat 
het? 

Door letterlijk te bedenken welke plek op het ei-
land dat het beste illustreert, kom je veel te weten 
over elkaar, maar misschien ook wel over jezelf. 
Benieuwd? Pleegzorgeiland is als draaiboek voor 
pleegoudernetwerken te downloaden via 
www.denvp.nl.

Nieuw voor groepen pleegouders: 

Pleegzorgeiland


