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Zorgen voor een kind van familie of bekenden

Netwerkpleegzorg



Wat is netwerkpleegzorg?
Soms kan een kind voor korte of langere tijd niet thuis wonen. Omdat de ouders niet voor het kind 
kunnen zorgen. Of omdat het niet goed gaat tussen de ouders en het kind. In zo’n geval is het 
soms beter voor het kind en de ouders dat het kind (even) in een ander gezin woont. Wanneer dit 
officieel is geregeld via een pleegzorgorganisatie, noemen we dit pleegzorg. 

Voor een kind is het vaak fijn om in een vertrouwde omgeving te zijn als thuis wonen (even) niet 
meer kan. Bijvoorbeeld bij opa en oma, een tante of ouders van een vriendje of vriendinnetje. 
Opvang door familie of bekenden van het kind noemen we netwerkpleegzorg.
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Hoe lang duurt pleegzorg? 
Dat verschilt per situatie. Soms is opvang voor 
korte tijd nodig, soms voor langere tijd, soms 
zeven dagen per week. Maar een dag(deel) per 
week of tijdens weekenden en/of vakanties kan 
ook. Hoe lang en hoe vaak u het kind opvangt 
is afhankelijk van de situatie waarin het kind en 
het gezin zich bevinden. Bij pleegzorg is het de 
bedoeling dat het kind uiteindelijk weer bij de 
ouders gaat wonen. Uiteraard moet de situatie 
thuis daar dan wel geschikt voor zijn.2
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tante Rosa en m’n neefjes. Ik kende ze al goed 
dus eigenlijk is dit gewoon mijn thuis. Ik woon 
vlakbij m’n moeder. Om de week ga ik op za-
terdag naar haar toe.

Over de brochure
U denkt erover om een kind uit uw omgeving op 
te vangen. Of misschien zorgt u al voor een 
buurjongen, een nichtje, een kleinkind, zonder 
dat u officieel pleegouder bent. Deze brochure 
gaat over netwerkpleegzorg. Over de gevolgen 
die de pleegzorg heeft voor u en andere 
gezinsleden. Want de opvang van bijvoorbeeld 
een kleindochter, brengt ingrijpende veranderin-
gen met zich mee. Deze brochure gaat ook over 
de verschillende regels voor de opvang en de 
financiële vergoeding.

Een tijdje geleden ging het niet zo goed met 
mijn moeder. Ze sliep bijna de hele dag. En als 
ze uit bed kwam, was m’n moeder heel stil. 
Mijn ouders zijn gescheiden. Bij m’n vader kon 
ik niet wonen. Hij is vrachtwagenchauffeur en 
heel vaak weg van huis. Ik woon nu bij tante 
Rosa. Daarvoor was ik ook al vaak bij haar, 
maar nu is het helemaal echt. Ik heb m’n eigen 
kamer en ook mijn computerspelletjes en voet-
balspullen zijn hier. Ik vind het best leuk bij 

Nilo (8): “Dit is mijn thuis”



Een vertrouwde plek
Niet meer bij je ouders wonen is een ingrijpende ervaring voor een kind. Daarom wordt altijd eerst 
hulp thuis geboden. Als dat niet voldoende werkt, wordt gezocht naar een pleeggezin. Bij voorkeur 
worden pleegkinderen opgevangen door iemand die zij kennen. Van alle vormen van pleegzorg is 
netwerkpleegzorg meestal de eerste keus. Kinderen vinden het vaak prettiger om bij een bekende 
te wonen dan bij een vreemde. Ze hebben een onzekere periode achter de rug. Dan is het fijn om 
opgevangen te worden door vertrouwde gezichten in een bekende omgeving. Elkaar leren kennen 
hoeft niet meer. Het kind weet wie bij hij of zij gaat wonen en u bent al op de hoogte van de 
problemen. En u heeft al een band met het kind. Allerlei voordelen die ervoor zorgen dat een kind 
zich sneller bij u thuis voelt.

Het streven is om het kind en de ouders tijdens de opvang zo te helpen, dat het kind snel weer 
naar huis kan.

De vader van Marjolein (15):
“Gelukkig komt ze af en toe langs”

Marjolein woont niet meer bij ons. Al een jaar 
niet meer, maar nog steeds doet het ons groot 
verdriet. Een aantal jaren geleden onderging ik 
een zware operatie en sindsdien kamp ik met 
depressies. Marjolein heeft daar zeker onder ge-
leden en toen ze ging puberen, kon ze het niet 
meer aan. Ze wilde het huis uit. M’n vrouw heeft 
toen geregeld dat Marjolein bij haar zus kon lo-
geren. Destijds dachten we dat het om een paar 
weken zou gaan. Maar Marjolein wilde voorlopig 
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niet meer bij ons wonen. In overleg met de 
pleegzorgorganisatie is de opvang bij de familie 
officieel geregeld. Ik mis mijn dochter vreselijk. 
Rationeel weet ik dat dit het beste is, maar als 
vader vind ik de situatie moeilijk te accepteren. 
Met Marjolein gaat het weer beter. Ze heeft een 
goede verstandhouding met haar oom en tante 
en ik ben dankbaar dat ze in een vertrouwde 
omgeving wordt opgevangen. Gelukkig komt ze 
tegenwoordig ook weer af en toe bij ons langs.

5

Hoe verloopt het contact met 
de ouders van het pleegkind?
Bij de start van de pleegzorg wordt afgespro-
ken hoe vaak en hoe lang het kind de ouders 
ziet. Ook wordt bekeken waar het bezoek 
plaatsvindt. Als de contacten moeilijk 
verlopen, kan de pleegzorgbegeleider of een 
andere hulpverlener u ondersteunen.



Uw leven verandert
Een kind tijdelijk in huis nemen, heeft ingrijpende gevolgen. Ook als het om een kind gaat dat u 
al kent. Naast alle positieve dingen is er vaak ook een andere kant. Pleegkinderen hebben soms 
minder vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dat kan komen doordat ze verwaarloosd, mishandeld 
of niet begrepen zijn. Sommigen zijn angstig en stil, anderen boos en opstandig. Het is belangrijk 
dat u hier op een goede manier mee om kunt gaan. De pleegzorgwerker kan u hierbij ondersteu-
nen. Pleegzorgorganisaties organiseren ook trainingen en bijeenkomsten die helpend kunnen zijn.

Gevolgen voor uw eigen kinderen
Heeft u zelf kinderen, dan is de komst van een pleegkind ook voor hen een verandering. Ook 
als het een bekend kind is. Een nieuw en toch vertrouwd gezicht in huis vinden kinderen vaak 
erg leuk. Maar de opvang heeft ook een andere kant: pleegzorg is géén logeerpartij. Het nieuwe 
gezinslid vraagt extra aandacht en dat kan moeilijk zijn voor uw eigen kinderen. Ze worden mis-
schien jaloers en opstandig.

Het is daarom belangrijk uw kinderen nauw te betrekken bij de voorbereiding en de opvang.  
De zorg voor een pleegkind kan alleen goed verlopen als alle leden van het gezin er achter staan.
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Hafida (10) over haar pleegbroer:
“Hij is net als m’n broers”

Mourad kwam twee jaar geleden bij ons wo-
nen. In het begin vond ik dat niet zo leuk, want 
ik moest bij mijn zusje op de kamer slapen. 
Maar nu is het eigenlijk gewoon: hij is net als 
mijn broers. Wat ik leuk vind aan Mourad is dat 
hij heel grappig kan zijn. Vooral als hij mijn va-
der stiekem nadoet. Maar als Mourad met mijn 
broers zit te lachen, vind ik hem superirritant.
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De omgeving
Als pleegouder krijgt u met veel mensen te 
maken.

Het pleegkind brengt een groot aantal contacten 
met zich mee, waarvan u zelf soms maar een 
klein deel kent: ouders, broers, zussen, opa’s, 
oma’s, ooms, tantes, vrienden, een favoriete juf, 
de voetbaltrainer. Bij netwerkpleegzorg gaat 
het vaak om een kind uit de familie. Dat heeft 
voordelen: het kind blijft betrokken bij zijn of 
haar familie. Maar het kan ook nadelen met zich 
meebrengen. Voor de ouders kan het moeilijk 
te accepteren zijn dat u tijdelijk beter voor hun 
kind kunt zorgen dan zij. Als bovendien blijkt dat 

het goed gaat met hun zoon of dochter bij het netwerkgezin, kunnen ouders zich tekort voelen 
schieten. Ze hadden het zo graag zelf willen doen. Een bekende opvangen houdt wellicht ook in 
dat familieleden zich eerder met u en het kind bemoeien. Opa’s, oma’s, ooms of tantes: juist door 
de grote betrokkenheid kunnen ze bepaalde verwachtingen hebben over de opvoeding en deze 
ook uiten.

Kan ik het pleegkind net 
zo opvoeden als m’n eigen 
kinderen?
Ja. Het is wel belangrijk om rekening te hou-
den met de ervaringen en achtergrond van het 
kind. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om 
duidelijk te zijn over huisregels en leefgewoon-
tes in uw gezin. Zo weet het kind wat er van 
hem of haar verwacht wordt.
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Lotte zat bij mij op de basisschool. Ik had van 
het begin af aan met haar te doen: zo’n jong 
grietje en dan al zoveel ellende meegemaakt. 
Lotte verbleef in een leefgroep, maar ze had 
het er altijd over dat ze in een echt gezin wilde 
wonen. Haar wens heeft mij en m’n gezin aan 
het denken gezet.

Lotte is niet van de ene op de andere dag bij 
ons komen wonen. Daar zijn veel gesprekken 

Hoe wordt u pleegouder van een bekend kind?
Meestal vragen ouders hulp aan het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Soms heeft 
de omgeving van het gezin zorgen over het kind en worden die zorgen gemeld bij Veilig Thuis. 
De gemeente kijkt welke hulp geschikt is, en kan kiezen voor pleegzorg. Er wordt gekeken of er 
mensen in de nabije omgeving van het kind zijn, die het kind kunnen opvangen. Soms is het kind 
in de praktijk al (vaak) bij familie of bekenden. 

Wilt u pleegouder worden van een kind dat u kent, en heeft de gemeente goedkeuring gegeven? 
Dan kunt u contact opnemen met de pleegzorgorganisatie in uw regio. 

U dient ouder te zijn dan 21 jaar. De samenstelling van uw gezin is niet van invloed. U kunt 
gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Wat van belang is, is dat u een kind 
liefde, veiligheid en een stabiele leefsituatie kunt bieden. Verder wordt van u verwacht dat u 
samenwerkt met de ouder(s) van het kind en de betrokken hulpverleners. 

Lerares wordt pleegmoeder:
“Ze hoorde er meteen helemaal bij”

8
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De procedure
De pleegzorgorganisatie vraagt u eerst om een machtigingsformulier in te vullen, zodat de Raad 
voor de Kinderbescherming informatie kan inwinnen over uzelf en uw huisgenoten ouder dan 12 
jaar. De Raad controleert of u, of een van uw gezinsleden, een strafblad heeft. Mensen die veroor-
deeld zijn voor een geweldsmisdrijf of een zedendelict mogen geen pleegouder worden.

De pleegzorgorganisatie onderzoekt of u voldoet aan de eisen. Een medewerker van de pleegzorg-
organisatie komt bij u thuis om kennis te maken en een aantal dingen te bespreken. Vervolgens 
beslist de pleegzorgorganisatie of u officieel pleegouder kan worden.

Alle afspraken worden vastgelegd in een pleegcontract. Met dit pleegcontract wordt ook geregeld 
dat u een financiële vergoeding krijgt, de zogenaamde pleegvergoeding.

Woont het kind al bij u? Dan kan er een voorlopig pleegcontract worden opgesteld. U ontvangt 
dan een pleegvergoeding vanaf de datum waarop u het pleegcontract heeft getekend.

aan voorafgegaan. Maar toen ze bij ons kwam, 
was een bijzonder moment. Er waren bloemen 
van familie en vrienden. Lotte vond al die aan-
dacht geweldig. Ze kreeg haar eigen kamer en 
hoorde er meteen helemaal bij.
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Kan ik pleegouder worden?
Dit zijn de wettelijke voorwaarden:
• U bent minimaal 21 jaar;
•  U ontvangt een verklaring van geen bezwaar 

van de Raad voor de Kinderbescherming (die 
de pleegzorgorganisatie met uw toestemming 
aanvraagt);

• U kunt een kind een stabiele leefsituatie bieden;
•  U staat open voor begeleiding van de 

pleegzorgorganisatie en biedt ondersteuning 
bij de uitvoering van het hulpverleningsplan.



De pleegmoeder van Stan (5) woont in de buurt:
“De onzekerheid over zijn verblijf werd een probleem”
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Stan was drie maanden oud toen zijn moeder 
in paniek bij ons op de stoep stond. Ze kon de 
zorg niet meer aan, ze werd gek van zijn gehuil. 
Stan is toen een weekendje bij ons gebleven, 
zodat ze allebei tot rust konden komen. Zijn 
moeder woont hier in de buurt en we kennen 
haar als een lieve, maar zeer labiele vrouw. In 
het begin logeerde Stan hooguit een weekend 
in de maand bij ons. Maar op den duur was 
hij hier meer dan bij zijn moeder. Mijn man en 

ik vonden het prima, maar de onzekerheid en 
onduidelijkheid over zijn verblijf werden een 
probleem. Het ene moment moest zijn moeder 
hem niet meer, vervolgens eiste ze hem weer 
op. Ze heeft hier een keer midden in de nacht, 
hevig verward, om haar zoontje staan schreeu-
wen. Dat gejojo was een drama voor het kleine 
mannetje. Na twee jaar gedoe besloten we de 
opvang te regelen. Gelukkig zag zijn moeder 
uiteindelijk ook in dat Stan voorlopig beter 

Wat is het verschil tussen vrijwillige en 
verplichte plaatsing?
Vrijwillige plaatsing betekent dat een kind met toestemming van de ouders bij u komt wonen. 
Er is dan altijd iemand van een lokaal gemeenteteam betrokken. Diegene neemt het besluit om 
pleegzorg in te zetten en kijkt met de ouders wie er het beste voor hun kind kan gaan zorgen. 
De gemeente zoekt vervolgens contact met de pleegzorgorganisatie in de regio. 

Een verplichte plaatsing houdt in dat de 
kinderrechter heeft besloten dat een kind 
(meestal tijdelijk) niet bij de eigen ouders 
mag wonen en uit huis wordt geplaatst. 
In dat geval komt het kind onder toezicht 
te staan van een jeugdberschermer: een 
medewerker van een gecertificeerde instelling 
die in opdracht van de gemeente de jeugd-
bescherming uitvoert. De rechter kan ook 
bepalen dat de instelling de voogdij krijgt. 
De instelling wijst dan een jeugdbeschermer 
aan, ook wel voogd genoemt. Het is ook 
mogelijk dat pleegouders voogd worden.



U zorgt al voor een kind van een ander
Het gaat al een tijdje slecht met familie of kennissen van u. Door alle problemen raakt hun kind 
zo in de knel, dat het steeds vaker bij u is. Een weekje logeren, mee op vakantie, een maand 
logeren...
Bij u voelt het kind zich prettig. Fijn dat u dat doet! 

Voordelen van officiële netwerkpleegzorg
Vaak regelen mensen opvang onderling en meestal gaat dat goed. Soms kan het voor alle be-
trokkenen beter zijn om de opvang officieel te regelen, zeker als de situatie langer gaat duren. 
Er kunnen meningsverschillen ontstaan tussen degenen die het kind opvangen en de ouders 
van het kind, bijvoorbeeld over de opvoeding of de financiën.
Wanneer de opvang officieel wordt geregeld wordt er bijvoorbeeld een bezoekregeling tussen 
de ouders en het kind afgesproken. Daarnaast krijgt u individuele steun en begeleiding van de 
pleegzorgorganisatie. Ook ontvangt u een pleegvergoeding: een financiële vergoeding voor de 
onkosten van de opvang. Kijk voor de actuele pleegvergoeding op pleegzorg.nl.

Soms loopt het anders
Een enkele keer komt het voor dat een verzoek om officieel pleegouder te worden van een be-
kend kind niet wordt ingewilligd. Dat kan een teleurstelling zijn. Zo’n beslissing wordt genomen 
als de medewerkers van de pleegzorgorganisatie vaststellen dat u niet voldoet aan de criteria 
om pleegouder te worden of dat het kind een andere vorm van opvang nodig heeft. Als zo’n 
beslissing wordt genomen, wordt u uitgebreid geïnformeerd waarom dit besluit is genomen. 
In deze beslissing staat het belang van het kind altijd voorop.

Stopt pleegzorg bij meerder
jarigheid?
Pleegzorg loopt standaard door tot 21 jaar 
(tenzij een pleegkind dat niet wil). Mocht het 
nodig zijn kan pleegzorg worden verlengd tot 
maximaal 23 jaar. Pleegzorg boven de 18 
jaar is altijd vrijwillig. 
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af is bij ons. In samenwerking met de pleeg-
zorgorganisatie hebben we bezoekregelingen 
afgesproken. Nu we allemaal weten waar we 
aan toe zijn, is er meer rust en duidelijkheid 
voor Stan.



   

De zorg voor een kleinkind
Als kinderen tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen, zijn opa en oma vaak een vertrouwd 
adres. Grootouders kennen de situatie van hun kind en kleinkind als geen ander. Kiest u ervoor om 
uw kleinkind op te vangen, dan is het in ieders belang dat u die stap bewust zet. Het is een mooie 
taak die veel verantwoordelijkheid, mooie, maar ook moeilijke kanten met zich meebrengt.

Kunt en wilt u het opbrengen als het kind wat langer bij u moet blijven? Als u uw kleinkind 
opvangt, kiest u er ook voor dat het belang van het kleinkind bij alles voorop staat. Het kan zelfs 
betekenen dat u wat afstand moet nemen van de problemen van uw eigen kind. Toch blijft u de 
vader of moeder van uw kind dat tijdelijk niet in staat is om voor uw kleinkind te zorgen. 
Naast grootouder en ouder bent u opeens ook pleegouder. Die rollen zijn soms verwarrend.

Grootoudergroepen
Steun krijgen, kennis en ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden: veel grootouders die voor 
hun kleinkind zorgen hebben hier behoefte aan. Daarom heeft een aantal pleegzorgorganisaties 
speciale grootoudergroepen in het leven geroepen. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten groot-
ouders elkaar, zodat ze elkaar in hun belangrijke taak kunnen steunen. De pleegzorgorganisatie 
weet of en waar in uw regio grootoudergroepen bijeenkomen.
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Grootouders over de opvang van kleindochter Shirley (6):
“Fijn om maandelijks ons hart te luchten”

Toen ons gevraagd werd om Shirley als pleeg-
kind op te vangen, hoefden we niet lang na te 
denken. Vanaf haar geboorte hadden we onze 
kleindochter in onze harten gesloten. Ze woont 
nu een jaar bij ons en we hadden gehoopt dat 
ze inmiddels weer naar haar ouders zou kunnen. 
Helaas voor Shirley is dat nog niet mogelijk. 

Je kleindochter opvangen brengt soms dub-
bele gevoelens met zich mee. We zijn dol op 

ons kleine meisje. Maar het is lichamelijk best 
zwaar, we zijn de jongsten niet meer. Ook 
emotioneel is het soms een grote belasting. 
Het doet veel verdriet dat onze zoon en zijn 
vriendin niet in staat zijn voor hun kindje te 
zorgen. Gelukkig staan we er niet alleen voor 
als er problemen zijn. Van de begeleiding van 
de pleegzorgorganisatie hebben we veel profijt, 
met name van de grootoudergroep. De eerste 
keer vonden we het best spannend om naar 
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Is het pleegkind verzekerd?
De zorgverzekering is voor minderjarigen 
gratis. Hoe een aanvullende zorgverzekering 
en een aansprakelijkheidsverzekering kan 
worden geregeld, verschilt per situatie. 
Uw pleegzorgbegeleider kan u hierover 
informeren.
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de grootoudergroep te gaan. Maar nu willen 
we niet meer zonder. Het is fijn om te weten 
dat we niet de enigen zijn met een kleinkind in 
huis. En het doet ons goed om samen met an-
dere opa’s en oma’s ervaringen uit te wisselen.

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders (SBPN) organiseert jaarlijks een landelijke 
ontmoetingsdag voor pleeggrootouders en hun pleegkleinkinderen. Pleeggrootouders kunnen 
ook contact opnemen met de SBPN voor specifieke vragen. Meer informatie staat op: 
www.pleeggrootouders.nl 
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De netwerkpleegvader van Swen (16) over de begeleiding:
“De professionele steun helpt ons enorm”

Swen is altijd een zorgenkind geweest. Mijn 
zus voedde hem alleen op en rond zijn pu-
berteit kon ze hem niet meer aan. Hij was 
agressief en had een enorm grote mond. Zijn 
gedrag liep de spuigaten uit. Na de zoveelste 
ruzie is Swen van huis weggelopen en, na veel 
omzwervingen, bij ons terechtgekomen. Toen 
hij tien maanden geleden hier introk, hebben 
we dit direct gemeld bij de gemeente. We wil-
den de relatie met mijn zus zuiver houden en 

dat kan alleen als er duidelijke afspraken zijn. 
Swen beseft daardoor ook beter dat we niet 
alleen maar die leuke oom en tante zijn. We 
zijn nu pleegouders, zijn opvoeders. Een groot 
voordeel van erkend pleegouderschap is dat 
we professionele steun krijgen. In het begin 
leek begeleiding ons niet nodig. We hadden 
zoiets van: dat doen wij zelf wel. Tenslotte heb-
ben we al drie kinderen grootgebracht. Maar 
een kind van een ander opvoeden is toch een 



   

U staat er niet alleen voor
Als u een kind opvangt, komt er veel op u af. Gelukkig staat u er niet alleen voor. De begeleiding 
van de pleegzorgorganisatie is er speciaal voor de pleegouders. Als u vragen heeft, tegen proble-
men aanloopt of praktische zaken wilt bespreken, kunt u een beroep doen op uw pleegzorgbege-
leider. Deze komt ook regelmatig bij u langs, om samen met u te kijken hoe het verblijf van het 
kind verloopt. Het doel van de begeleiding is om u en uw gezin te steunen in uw mooie, maar niet 
altijd eenvoudige, taak.

Bijeenkomsten voor netwerkpleegouders
De pleegzorgorganisaties bieden door het hele land verschillende activiteiten aan. Bijvoorbeeld 
gratis cursussen over onderwerpen als ‘hechting’, ‘pubers’ of ‘rechten en plichten’. Ook zijn er 
speciale gespreksgroepen voor netwerkpleegouders. U kunt op deze bijeenkomsten ervaringen en 
tips uitwisselen over herkenbare onderwerpen, zoals reacties en bemoeienissen uit de omgeving 
en de veranderende relatie met familieleden. U kunt bij uw pleegzorgorganisatie ook terecht voor 
andere informatie over pleegzorg

Op www.denvp.nl de website van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen vindt u informa-
tie over pleegoudernetwerken in de buurt. 

Hoe moeilijk is het afscheid?
Afscheid nemen hoort bij pleegzorg, maar is 
in het algemeen moeilijk. Zeker wanneer een 
kind langere tijd bij u gewoond heeft. Als het 
kind weer terug kan naar de eigen ouders is 
dat positief. 
Tenslotte is dat het uiteindelijke doel van de 
opvang. 
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ander verhaal. Swen is een goed joch, maar 
hij blijft voortdurend zijn én onze grenzen 
opzoeken. Zeker als hij een agressieve uitbar-
sting heeft, wordt het ons soms teveel. Onze 
pleegzorgbegeleider, Marianne, helpt ons daar 
goed bij. Ze legt bijvoorbeeld uit dat zijn ge-
drag voortkomt uit een hechtingsstoornis. Haar 
inzicht is heel waardevol. We denken er nu over 
om een gespreksgroep over hechtingsproble-
men te bezoeken.



Meer weten over pleegzorg?

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen is een plaats voor pleeggezinnen:  
een plaats waar kennis, ervaring en inspiratie rondom pleeggezinnen wordt 
samengebracht. Samen zorgen we ervoor dat pleeggezinnen kunnen doen waar 
zij goed in zijn: een fijne plek bieden waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. De 

NVP vereenvoudigt het complexe pleegzorgsysteem door op te komen voor de belangen van pleeggezinnen 
bij politici, beleidsmakers en organisaties. Ook bieden we hulp en advies in onze pleegzorghelpdesk. We 
maken ontmoetingen tussen pleeggezinnen mogelijk voor onderlinge uitwisseling, herkenning en onder-
steuning. Kijk voor meer informatie op www.denvp.nl. 

BIJ ONS is een onafhankelijk tijdschrift voor pleeggezinnen en gezinshuizen.  
Het biedt (aanstaande) pleegouders en gezinshuisouders ervaringsverhalen, onder-
steuning en deskundigheidsbevordering. Het tijdschrift wordt gemaakt  

door mensen die zelf betrokken zijn bij de zorg voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen 
opgroeien. BIJ ONS verschijnt in één pakket met de WAT?!, hét tijdschrift voor en door jongeren met een 
ander thuis. Beide tijdschriften komen jaarlijks vier keer op papier en twee keer online uit. Kijk voor meer 
informatie op www.bijonspleegzorg.nl. 

Dit is een uitgave van pleegzorg Nederland, herziene druk 2018.

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de informatie in deze 
brochure kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Er bestaat geen relatie tussen de personen op de foto’s en de inhoud van deze brochure.

Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van 28 (regionale)
pleegzorgorganisaties. Kijk voor meer informatie op www.pleegzorg.nl 
of mail naar: info@pleegzorg.nl. 

Netwerkpleegzorg is een van de vormen van pleegzorg. Andere vormen zijn kortdurende pleegzorg, 
langdurende pleegzorg en deeltijdpleegzorg. Kijk voor meer informatie hierover op www.pleegzorg.nl 


