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De Nederlandse
Vereniging voor
Pleeggezinnen kijkt
in de spiegel
Als je de leeftijd van 65 bereikt hebt vind je het niet meer zo nodig om jezelf
een spiegel voor te houden: ach, je weet wel hoe je bent?! Maar toch is het
belangrijk om dat juist wél te doen! Om stil te staan bij wat je allemaal bereikt
hebt, te reflecteren op wat beter of anders had gekund en vooruit te kijken
naar wat komen gaat.
De NVP schakelt bij dit reflecteren de hulp in van ‘Betekenisjagers’, een innovatiebureau dat organisaties helpt bij het toevoegen van betekenis aan de organisatie
(of het verhelderen daarvan). ‘Hoe kunnen wij als NVP nóg meer van betekenis zijn
voor de pleeggezinnen in Nederland’, is de vraag die centraal staat.
Als team hebben wij allerlei informatie verzameld: over wat de NVP tot nu toe
heeft bereikt, ontwikkelingen en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over
pleegzorg, inzichten van en over pleeggezinnen, hoe zij functioneren en wat hun
behoeftes zijn, over trends en maatschappelijke ontwikkelingen, etc. Vervolgens
hebben we mensen ‘uit het veld’, waaronder uiteraard pleegouders, uitgenodigd
om een dag lang met ons mee te denken en praten over de toekomst van de NVP.
De inzichten en de uitwisseling daarover bevestigt dat wij met de keuzes die we
na de reorganisatie in 2015 maakten een juiste weg zijn ingeslagen. Het gaf ook
allerlei ideeën en inzichten waardoor we nóg meer van betekenis kunnen zijn
voor pleeggezinnen. En misschien wel het belangrijkst: over hoe pleeggezinnen
en ‘het pleegzorgveld’ zoals wetenschappers, organisaties, POR-ren, etc nóg meer
van betekenis kunnen zijn voor elkaar als hét netwerk van en voor pleeggezinnen.
Als klein bureau zijn we samen met pleeggezinnen en organisaties continu
bezig met het verbeteren van pleegzorg, maar we laten dat nog te weinig zien.
Daar brengen we snel verandering in. We gaan meer delen op Facebook en zijn
begonnen met het ontwikkelen van producten die pleeggezinnen ook praktisch
helpen. Daarbij kunt u denken aan een A-Z over pleegzorg, een wegwijzer en
een factsheet waarin we belangrijke inzichten op een rijtje zetten die de grote
waarde van pleegzorg duidelijk maken. Daarnaast gaan we een aantal grotere
programma’s en acties uitwerken. We houden u op de hoogte via dit katern maar
ook via onze eigen website, nieuwsbrief en sociale media.

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

Hoe kijk je
nou aan tegen
pleegouders?
In het project ‘Investeren in de kracht van pleegouders’
werken we momenteel aan een ontwikkelagenda. Daarin
formuleren we een denkrichting over het verbeteren van
de deskundigheidsbevordering voor pleegouders naar
aanleiding van het onderzoek dat we vorig jaar uitvoerden.
In de gesprekken die we hierover voeren komt regelmatig
de vraag naar voren ‘Hoe kijk je nou eigenlijk aan tegen
pleegouders?’
Is het pleegouderschap een taak die een ieder kan vervullen
zolang er maar voldoende professionals beschikbaar zijn om
de kennis en expertise te leveren die nodig zijn? Óf, heb je om
goed invulling te kunnen geven aan het pleegouderschap, zélf
bepaalde kennis en vaardigheden nodig, afhankelijk van de
problematiek en thematiek die je tegen komt?
We vinden steeds meer medestanders voor die laatste
denkrichting. Het pleegouderschap brengt dusdanige
verantwoordelijkheden met zich mee dat je de pleegouders zou moeten versterken in hun eigen kracht. Het
toegang hebben tot de juiste kennis en expertise en het volgen
van cursussen en trainingsavonden die aansluiten bij de leerwensen van de pleegouder - en daarmee de noden van het
kind- zouden daarvan een vanzelfsprekend onderdeel moeten
zijn.
Het ontwikkelen en aanbieden van dergelijke ondersteuning
voor pleegouders krijgt nu nog niet altijd de hoogste prioriteit. Logisch, want pleegzorgorganisaties hebben hun
handen vol aan de zorg rondom de pleeggezinnen
(werving, screening, matching, begeleiding). Anderzijds ook
erg zonde, want de verwachting is dat de hoge breakdownpercentages naar beneden kunnen als pleegouders (nog)
adequater kunnen reageren en inspelen op het gedrag
van het kind. Door te investeren in de toerusting blijft
pleegouderschap ook in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen die pleegouderschap ambieert.
Het vraagt samenwerking van partijen om beter te kunnen
investeren in de kracht van pleegouders. De NVP organiseert
bijeenkomsten en voert gesprekken met partners om samen
een plan te maken om de deskundigheidsbevordering voor
pleegouders te verbeteren. Zodra het beschikbaar is zullen
we dat plan publiceren en de concrete vervolgprojecten die
moeten leiden tot een betere toerusting van pleegouders.
Het project ‘Investeren in de kracht van pleegouders’ wordt
uitgevoerd in opdracht van Stichting Kinderpostzegels
Nederland en in samenwerking met PIONN.
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Update project
pleegoudernetwerken
De NVP zet zich er voor in dat iedere pleegouder toegang
heeft tot een netwerk van pleeggezinnen. Zo’n netwerk
biedt pleegouders mogelijkheden tot uitwisseling van
kennis en ervaringen en geeft hen het gevoel er niet alleen
voor te staan.
We geven u graag een korte update van de stand van zaken:
- Wij hebben een folder ontwikkeld om gemeenten te stimuleren
om in hun regio een netwerk van pleeggezinnen op te starten;
- In een aantal gemeenten zijn wij concreet aan de slag gegaan
en ondersteunen wij bij de opstart van een dergelijk netwerk;
- Er zijn een aantal pleegouderinitiatieven ontstaan die wij
coachen en begeleiden;
- Wij werken aan de ontwikkeling van activiteiten voor
groepen om een andere invulling te kunnen geven aan een
netwerkbijeenkomst. De eerste creatieve werkvormen, zoals
het Grote Pleegouder Gespreksspel en het schrijven van een
brief aan je (pleeg)kind, zijn getest bij groepen pleegouders
en zijn nu klaar voor gebruik! Binnenkort komen de draaiboeken voor deze bijeenkomsten online beschikbaar. Kun je
niet wachten? Vraag ze dan gerust alvast per email op via
info@denvp.nl;
- Wij begeleiden samen met Alliantie Kind in Gezin, twee
studenten van de Christelijke Hogeschool Ede die een onderzoek doen naar pleegoudernetwerken en netwerken van
gezinshuisouders of combinaties daarvan. Ze onderzoeken
op welke wijze deze ‘lokale netwerken van gezinsvormen’
kunnen bijdragen aan het duurzaam inhuisplaatsen van
kinderen;
- Wij werken aan een digitaal overzicht van alle pleegoudernetwerken in Nederland;
- De eerste nieuwsbrief speciaal voor pleegoudernetwerken is
onlangs verzonden.
Wilt u meer informatie over ons project pleegoudernetwerken, stuur een mail naar Maartje Gardeniers,
projectleider: mgardeniers@denvp.nl

Transformatie van pleegzorg:
gemeenten luisteren naar pleegouders
Jeugdhulp in gezinsvormen, zoals pleegzorg, is een
belangrijke pijler van de Jeugdwet. Gemeenten waren
vorig jaar vooral druk met het garanderen van de
continuïteit van zorg. Inmiddels komen zij steeds
vaker toe aan het nadenken over veranderingen die de zorg
beter moeten maken. Zij gaan daarvoor ook in gesprek met
pleeggezinnen. De NVP heeft daar steeds vaker een rol in.
Zo was er op 22 maart een bijeenkomst in de regio
Haaglanden. In het stadion van voetbalclub ADO kwamen
ongeveer 65 pleegouders bij elkaar om de 10 deelnemende
gemeenten te vertellen welke thema’s volgens hen van
belang zijn. Peter van der Loo, directeur van de NVP,
fungeerde als gespreksleider. Er werd gekeken naar datgene
wat al goed gaat, maar ook naar de dingen die nog
aandacht nodig hebben. Dit was leerzaam voor de aanwezige
ambtenaren.
Aan het einde van de avond concludeerde wethouder
José van Egmond van Pijnacker-Nootdorp dat de belangrijkste oproep van de aanwezige pleegouders was om hen
vooral serieus te nemen in de zorg voor de kinderen die in
hun gezin wonen. Haaglanden gebruikt de inbreng van
pleegouders om een advies te schrijven over de inrichting van
pleegzorg in de toekomst. Daarbij raadplegen zij overigens

ook jongeren met ervaring in de pleegzorg en professionals.
Bijeenkomsten zoals in Haaglanden vinden plaats op
initiatief van gemeenten zelf (zoals bijvoorbeeld ook in
Zaanstad), soms op initiatief van pleegzorgaanbieders (zoals
in Overijssel), en soms dringen pleegouders erop aan. In
de gemeente Alblasserdam vindt bijvoorbeeld op 6 april
een vergelijkbare bijeenkomst plaats die is ontstaan vanuit
het contact van een actieve pleegouder met de gemeente.
Ook deze bijeenkomst wordt ondersteund vanuit de NVP.
Wij spannen ons graag in om gemeenten te (helpen)
overtuigen dat een goede inrichting van pleegzorg, met
bewuste aandacht voor het wel en wee van pleeggezinnen,
veel kan opleveren. Én dat die vormgeving niet kan zonder
de inbreng en betrokkenheid van pleegouders. Vindt u dat
ook, en wilt u hiermee in uw gemeente aan de gang, laat
het ons weten. Wij kunnen u vast een stap verder helpen.
Sowieso hebben wij een mooie folder gemaakt om uw
gemeente te informeren over het belang van het investeren in
pleegoudernetwerken.
Deze folder kunt u bij ons aanvragen via email: info@denvp.nl
of telefonisch: 030 2931 1500.

Word lid van de NVP!
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 úw steun:
- zetten we ons ervoor in dat u altijd in contact kan komen met een pleegoudernetwerk waar u 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 die vragen hebben of problemen ervaren verder
Meld u 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
Samen kunnen we de kwaliteit van pleegzorg verbeteren!
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