
2016, het jaar van 
transformatie
Na het “transitiejaar” 2015 richten wij er ons als vereniging van 
pleeggezinnen op om 2016 een transformatiejaar te maken. Niet dat 
dat voor pleegzorg, als vorm van hulp voor jeugd, op zich heel nodig 
is. Pleegzorg is van alle tijden. Sinds mensenheugenis zorgen mensen 
voor kinderen die niet hun eigen kinderen zijn, alsof zij tot hun gezin 
behoren, en geven zij  invulling aan een participatiesamenleving.  De 
vraag naar pleeggezinnen zal alleen toenemen.  Maar het vraagt 
verandering  om die vraag  goed te kunnen opvangen. Daar zetten we 
ons, graag met uw bijdrage, voor in.

We zetten ons ervoor in dat pleegouders toegang hebben tot kennis 
en vaardigheden om een plaatsing succesvol te laten verlopen. Volgens
pleegouders (zie ‘Investeer in de kracht van pleegouders’ verderop in dit 
katern) sluit volgens heel veel pleegouders het huidige aanbod niet aan 
bij hun behoeften. Dat moet veranderen. 

We zetten ons ervoor in dat pleeggezinnen een duidelijke en 
stevige positie hebben in de zorg voor het kind dat aan hun zorgen is 
toevertrouwd. Daarvoor gaan we de informatie over die positie 
daarover helder presenteren en pleegouders ook op maat (juridisch) 
adviseren.

We zetten ons in voor de vorming van lokale netwerken. Daarvoor 
zetten wij ons in 2015 gestarte stimuleringsprogramma voort. Verder 
zetten wij er ons voor in dat gemeenten helder voor ogen staat wat 
de inzet van pleeggezinnen voor resultaten kunnen halen, maar ook 
wat er nodig is om hen daarin te ondersteunen. Dat geldt  ook voor 
al die nieuwe  vormen van ondersteuning die het mogelijk maken dat 
kinderen zo dicht mogelijk bij hun eigen gezin opgroeien. Dat 
verhaal kunnen pleeggezinnen het beste  zelf vertellen in hun eigen 
gemeenten. 

Om dit alles mogelijk te maken werken we samen met iedereen die 
pleeggezinnen een warm hart toedraagt. En natuurlijk in de eerste 
plaats met pleeggezinnen zelf. U kunt bijdragen door ons uw verhaal 
te vertellen (mijnverhaal@denvp.nl). Door activiteiten te starten in uw 
eigen omgeving. En door lid te worden van onze vereniging, waardoor 
u een inhoudelijke en financiële  bijdrage levert aan het werk van onze 
vereniging. 

We ontmoeten u graag in 2016!
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Investeer in de 
kracht van 
pleegouders
In het laatste katern hebben we aangegeven dat de 
resultaten van ons onderzoek naar deskundigheids-
bevordering bijna beschikbaar waren. Inmiddels zijn deze 
gepubliceerd en door middel van dit artikel willen we u 
graag informeren over de belangrijkste resultaten. 
Dit onderzoek voerde de NVP uit samen met onderzoeksbu-
reau Pionn, in opdracht van de Stichting Kinderpostzegels 
Nederland.

Mismatch tussen vraag en aanbod
Pleegouder zijn kan iedereen. Dát is de boodschap van de 
in oktober gelanceerde campagne ‘supergewone mensen 
gezocht’ van Pleegzorg Nederland. Je hoeft dus geen 
pedagoog of gedragswetenschapper te zijn om het te kunnen. 
Toch is het in de praktijk vaak zo dat pleegouderschap wel 
vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Daarvoor worden 
dan ook themabijeenkomsten, cursussen, trainingen en 
interventies aangeboden aan pleegouders. Maar voldoen deze 
ook aan de leervragen en behoeften die pleegouders hebben? 
Onvoldoende, blijkt uit het onderzoek naar dit onderwerp.  
Er bestaat een mismatch tussen de behoeften van 
pleegouders en het huidige aanbod van deskundigheidsbe-
vordering. Bijna de helft van de pleegouders is niet tevreden 
over datgene wat hen wordt aangeboden om hun kennis 
en vaardigheden te vergroten. Terwijl er veel verschillende 
soorten pleeggezinnen zijn (weekendopvang, crisisgezinnen, 
netwerkgezinnen, grootoudergezinnen, startende en ervaren 
pleeggezinnen) en nog meer verschillende ‘typen’ kinderen die 
daar geplaatst worden, houden pleegzorgorganisaties daar bij 
de geboden ondersteuning niet of nauwelijks rekening mee. 

Wensen van de pleegouder
De belangrijkste wensen die pleegouders hebben met 
betrekking tot het scholingsaanbod zetten we hier beknopt 
voor u op een rij: 

• Aansluiting bij je eigen situatie. Scholing die aansluit bij 
de vorm van pleegzorg die geboden wordt, bij de mate van 
ervaring van de pleegouders en rekening houdt met de 
levensfase van het pleegkind. 

• Het scholingsaanbod moet de pleegouder verder 
kunnen helpen bij de specifieke problemen waar ze tegen 
aan lopen met de bij hen geplaatste kinderen. Daarover willen 
pleegouders graag hun kennis en vaardigheden vergroten. 
Het liefst krijgen ze daarvoor heel praktische handvatten en 
hulpmiddelen aangereikt. 

• Het scholingsaanbod moet gegeven worden door een 
specialist op het onderwerp die de context van een 
pleeggezin goed kent en goede didactische vaardigheden 
heeft.  Veel pleegouders vinden het fijn om te kunnen leren 
van de ervaringen van meer ervaren pleegouders. 

• Flexibiliteit is heel belangrijk. Plaats en tijd moeten in te 
passen zijn in het vaak drukke schema van de pleegouder. 

• De problemen die pleegouders op een bepaald vlak ervaren 
zijn vaak de drijfveer om scholingsaanbod te willen volgen. 

• Behoefte aan ondersteuning is het grootst met betrekking 
tot de thema’s opvoedvaardigheden, trauma, loyaliteit  en 
hechting

Tevredenheid over het scholingsaanbod
Waar de helft van de pleegouders wél tevreden is over het 
scholingsaanbod, geeft de andere helft aan daarover ‘neutraal’ 
of ‘ontevreden’ te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat er grote 
verschillen bestaan tussen aanbieders in de manier waarop 
en de frequentie waarin het aanbod wordt gegeven. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat het scholingsaanbod te 
weinig vraaggericht is en te weinig ruimte biedt voor maatwerk. 
Ook is er weinig aanbod op het gebied van de meer specifieke 
thema’s waar je als pleegouder mee te maken kunt krijgen. 

Hoe nu verder
Dit onderzoek is onderdeel van het project ‘investeren 
in de kracht van pleegouders’. De onderzoeksresultaten 
pleiten voor een verbetering van het huidige aanbod. Er 
wordt een ontwikkelagenda gemaakt met adviezen om het 
huidige aanbod daadwerkelijk te verbeteren. Vanuit haar 
rol als belangenbehartiger voor pleeggezinnen zet de NVP 
dit onderwerp eveneens hoog op haar agenda. Er wordt 
veel geïnvesteerd in de professionalisering van betaalde 
medewerkers in de jeugdzorg, maar het wordt tijd om 
ook bewust te investeren in de mogelijkheden voor 
vrijwillige krachten zoals pleegouders. De NVP zal zich er, 
samen met partnerorganisaties, voor inzetten dat er meer 
aansluiting gezocht gaat worden bij de behoeften van 
pleegouders. 

Volg de NVP op Facebook 
en blijf op de hoogte wat de NVP doet. Deel berichten 
die belangrijk zijn voor de pleegzorg en geef uw mening 
of stel een vraag op onze Facebook pagina. Voor een 
goede belangenbehartiging heeft de NVP uw input van 
ervaringen en verhalen nodig! 

        facebook.com/pleeggezinnen

Volg de NVP op Twitter 
zodat u ook automatisch op de hoogte blijft van alle 
activiteiten van de NVP en informatie over de pleegzorg. 
Graag nodigen we u uit om actief mee te doen 
via Twitter.

        twitter.com/de_NVP

Het onderzoek in cijfers:

Ruim 1.000 pleegouders deden mee
Driekwart van de pleegouders zou wel vaker naar een cursus, training of thema-avond willen gaan 

72% vindt het belangrijk dat het scholingsaanbod realistisch is en aansluit bij het dagelijkse leven
De behoefte aan het raadplegen van kennis en informatie wanneer je zelf wilt is groot (44%)

Slechts de helft van de pleegouders is tevreden met het scholingsaanbod dat wordt aangeboden. Alle resultaten van dit onderzoek kunt u nalezen in de 

beknopte rapportage ‘Pleegouders willen meer maatwerk: 

aansluiting ondersteuningsaanbod en ondersteuningsbehoefte 

kan beter’ op onze website. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief 

van de NVP 

en blijf op de hoogte van de meest actuele 

ontwikkelingen van de activiteiten en projecten van de 

NVP. Aanmelding kan via de homepage:  

denvp.nl 

Resultaten derde 
meldactie bekend
De zorgen van pleegouders met betrekking tot de 
consequenties van de transitie zijn iets toegenomen ten 
opzichten van de vorige meldactie. Tevens blijkt dat pleeg-
ouders nauwelijks nog iets merken van de veranderingen 
die beoogd worden met de transitie en transformatie van de 
jeugdhulp (denk aan: zorg op maat, zorg dichterbij, minder 
professionals betrokken bij het gezin, etc.). 

Dit zijn enkele resultaten uit de derde meldactie die in 
oktober gehouden is door de NVP. Via de meldactie worden 
alle vragen, zorgen en ervaringen rodom de transitie in 
kaart gebracht. 

In totaal hebben we 275 ingevulde meldformulieren mo-
gen ontvangen. Van al deze verkregen informatie heeft de 
NVP een factsheet gemaakt. Deze kunt u op www.denvp.nl 
downloaden. Hier vindt u overigens ook de factsheets van de 
eerder gehouden meldacties.



Complimentenactie:
De NVP heeft in de afgelopen weken een complimentenactie gehouden. De NVP vond het de hoogste tijd om pleegouders eens 
goed in het zonnetje te zetten. Als partner van de Alliantie Kind in Gezin leverde de NVP zo een bijdrage aan de Maand van het 
Inhuisplaatsen. 

In oktober vonden er op diverse plekken in Nederland ontmoetingen plaats tussen een pleegkind en de wethouder van de 
gemeente waar het kind woont. Het pleegkind vertelde zijn persoonlijke verhaal, wat zijn pleegouders voor hem betekenen en 
wat het belang van goede pleegzorg is. De wethouder stelde hierbij vragen aan het pleegkind en kon ook zijn visie op pleegzorg 
kwijt.

Tijdens het gesprek maakten wethouder en kind, onder begeleiding van een professionele kunstenaar, samen een graffiti-
kunstwerk op canvasdoek dat symbool staat voor de gevoelens van het kind. Zodra het kunstwerk klaar was, werd het door het 
pleegkind als cadeau aan de pleegouders aangeboden. Hierbij gaf de wethouder, op basis van de verhalen die hij tijdens het 
maken van het kunstwerk hoorde, een compliment vanuit de gemeente aan de pleegouders. 

Er zijn prachtige kunstwerken gemaakt, pleegouders verrast en mooie complimenten uitgedeeld. U kunt het allemaal terugzien 
in de film die binnenkort op onze website staat. Kijk op www.denvp.nl.  
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Het team van de 
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen wenst u gezellige feestdagen toe en een inspirerend en voorspoedig 2016!

Word lid van de NVP!
Verbinding, belangenbehartiging en kennis. Dát is waar de NVP zich 
hard voor maakt. Dit alles om de kwaliteit van pleegzorg in Nederland 
te verbeteren. De weerbaarheid van pleegouders vergroten we door 
hen in de gelegenheid te stellen hun eigen situatie te onderzoeken en 
te beoordelen, hun eigen positie te formuleren en actie te ondernemen. 

De NVP heeft veel ambitieuze plannen klaarstaan om dit te bewerk-
stelligen en op de achtergrond zijn we hier al druk mee bezig. 

Uw steun betekent veel voor ons, maar ook voor u als pleegouders. Als 
lid kunt u samen met de NVP werken aan betere pleegzorg. U wordt 
uitgenodigd voor ontmoetingsdagen en bijeenkomsten, zodat we uw 
mening over pleegzorg kunnen horen. Tevens staan we voor u klaar 
met telefonisch advies of persoonlijke begeleiding. 

Samen kunnen we de kwaliteit van pleegzorg verbeteren! 

Kijk op de website van de NVP voor meer informatie en het aanmeld-
formulier.


