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Pleegzorg voor langere tijd
Soms kan een kind voorlopig niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat de ouders niet voor hun  
kind kunnen zorgen. Of omdat het niet goed gaat tussen de ouders en het kind. Als het kind dan 
tijdelijk bij een ander gaat wonen en dat wordt officieel geregeld via een pleegzorgorganisatie, 
noemen we dat pleegzorg. 
In eerste instantie wordt bekeken of het kind bij familie of vrienden kan wonen. Als dat niet 
mogelijk is, zoekt de pleegzorgorganisatie een ander pleeggezin.

Pleegouders nemen (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind over van de ouders.  
Hoe lang een kind in een pleeggezin woont, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind. 
Soms is dat een paar dagen, maar afhankelijk van de situatie thuis kan het ook enkele jaren 
duren. Zelfs totdat het kind meerderjarig wordt. Als een plaatsing langer dan een jaar duurt, 
spreken we over langdurige pleegzorg.

Over de brochure
Deze brochure gaat over langdurige pleegzorg. Over de kinderen die deze vorm van opvang nodig 
hebben. En over hun ouders, die vaak een belangrijke rol spelen. U leest ook meer over wat 
pleegzorg betekent voor u en uw gezinsleden. Want de komst van een pleegkind brengt ingrij
pende veranderingen met zich mee.  
Tot slot treft u informatie over hoe pleegzorg geregeld is en hoe u pleegouder kunt worden.
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Is pleegzorg voor lange
duur hetzelfde als adoptie?
Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Bij 
pleegzorg staat voorop dat een kind, wanneer 
mogelijk, weer naar huis gaat. U neemt de 
verzorging en opvoeding over van de ouders, 
maar u krijgt niet het ouderlijk gezag over het 
kind. Het kind houdt ook de eigen achternaam.
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heeft regelmatig contact met haar moeder. On
danks alles wat ze als klein kind meegemaakt 
heeft, zie je ook dat ze een sterke band met el
kaar hebben. Het is best moeilijk om te zien hoe 
Katja nog steeds regelmatig teleurgesteld wordt 
door haar moeder. Bijvoorbeeld als ze niet belt, 
terwijl dat wel afgesproken was. Toch zullen we 
nooit een slecht woord over haar moeder zeg
gen. Ze is en blijft de moeder van Katja.

Over de brochure 
Deze brochure gaat over pleegzorg in crisissitua
ties.  
Over kinderen die deze vorm van opvang nodig 
hebben. En over hun ouders, die een belangrijke 
rol spelen.  
U leest wat crisisopvang betekent voor u en uw 
gezins leden, want de komst van een pleegkind 
brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. 
Verder krijgt u informatie over hoe u pleegouder 
kunt worden en hoe pleegzorg geregeld is.
U staat er niet alleen 
U staat er niet alleen 

Katja is vanaf haar geboorte tot het moment 
dat ze bij ons kwam wonen ernstig verwaar
loosd. Haar moeder is verslaafd aan alcohol en 
haar vader is er vandoor gegaan toen Katja zes 
maanden was. Hoewel Katja’s moeder haar 
best deed, kon ze de opvoeding niet aan. Het 
kwam bijvoorbeeld regelmatig voor dat Katja 
als peuter alleen thuis werd gelaten. Katja is nu 
twaalf en woont al weer zes jaar bij ons. Ze 

Brenda, pleegmoeder van Katja (12): “Katja heeft  
ondanks alles een heel sterke band met haar moeder”



Een gezin voor een kind
Niet meer bij je ouders wonen, is ingrijpend voor een kind. Daarom staat het belang van thuis 
wonen altijd voorop. Als er problemen zijn, wordt er eerst gezocht naar mogelijkheden om een 
kind thuis te helpen.
Helaas is dat niet altijd voldoende. Sommige kinderen kunnen voor langere tijd niet meer bij hun 
ouders wonen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders problemen hebben en er op korte termijn geen 
uitzicht is op verbetering van de situatie thuis. Deze kinderen hebben vaak een nare en onzekere 
periode achter de rug. Dan is het fijn als ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze 
zich thuis voelen en op kunnen groeien tot ze weer terug gaan naar hun ouders, of zelfstandig 
gaan wonen. 

Voor elk kind dat naar een pleeggezin gaat, wordt gekeken wat voor gezin het meest geschikt is. 
Voor sommigen is het goed om in een gezin met andere kinderen te wonen. Anderen hebben 
behoefte aan veel aandacht en sturing. Voor hen kunnen pleegouder(s) zonder kinderen juist  
beter zijn.

Imke kwam bij ons wonen toen ze negen jaar 
was. Imke heeft ADHD, wat voor haar moeder 
heel moeilijk was. Toen Imke’s ouders ook nog 
gingen scheiden, konden ze de opvoeding niet 
meer aan en werd Imke bij ons geplaatst. In 
het begin was het echt wennen, want ze had 
heel veel structuur nodig. Mede daarom werd 
er voor haar een gezin zonder kinderen ge
zocht. We hebben met elkaar een nieuwe ma
nier gevonden om de dagelijkse dingen goed 
te laten verlopen. Als je ziet dat zo’n meisje 

Janine, ex-pleegmoeder van Imke (13):
“Het afscheid van Imke viel me best zwaar na al die jaren”
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Waarom een kind niet thuis kan wonen
Een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. Als pleegzorg nodig is, is er altijd iets ernstigs  
aan de hand. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat er op korte termijn geen zicht is op een 
oplossing. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van kindermishandeling of ernstige verwaarlozing. 
Financiële problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, ziekte of overlijden van één van  
de ouders kunnen ook redenen zijn dat het opgroeien en opvoeden bij de ouders niet goed gaat. 
Soms is het gedrag van of de problematiek bij het kind de oorzaak. Of loopt het kind van huis weg 
na ruzie met de ouders. 
Zo heeft elk kind zijn eigen levens verhaal. Een kind gaat pas weer bij de ouders wonen als de 
thuissituatie daadwerkelijk verbeterd is.

Blijft er contact wanneer een
pleegkind weer terug naar de
eigen ouders gaat?
Dit verschilt per situatie. In bepaalde gevallen 
zal het contact eindigen op het moment dat 
het pleegkind terug naar huis gaat. In andere 
gevallen blijft er wel contact. Dit hangt 
helemaal af van de gevoelens en wensen van 
het pleegkind en het pleeggezin. 

dan langzaam een beetje opknapt, rustiger 
wordt en wat meer plezier in het leven krijgt, 
is het allemaal erg de moeite waard. Imke 
ging na verloop van tijd echt bij ons horen. 
Toen ze twaalf was, ging ze met begeleiding 
en hulp voor haar moeder weer naar huis. Het 
was ineens weer erg stil in huis, zo helemaal 
zonder kinderen. Ik vond dat echt moeilijk. 
Gelukkig merkte ik wel dat het heel goed ging 
tussen Imke en haar moeder. Dat maakt het 
toch gemakkelijker te accepteren. 5



Dany woont inmiddels alweer jaren bij Anne
marie en Henk en het gaat goed zo. Maar dat 
ik dat nu kan zeggen, heeft me wel heel veel 
gekost. Ik ben manisch depressief en dat bete
kent dat ik extreem goede, maar ook extreem 
slechte periodes heb. Het liefst zou ik Dany 
altijd om me heen hebben, maar als het slecht 
met me gaat, kan ik de zorg voor hem niet 
aan. Na een aantal gesprekken met mijn 

Om wat voor
kinderen gaat het?
Pleegkinderen zijn jongens en meisjes tussen 
de 0 en 21 jaar. Pleegzorg kan starten voor 
minderjarigen tot 18 jaar. Een pleegzorg
plaatsing kan doorlopen tot 21 jaar. 
Pleegkinderen kunnen om uiteenlopende 
redenen voor korte of langere tijd niet bij hun 
ouders wonen. Ze hebben vooral aandacht, 
rust en stabiliteit nodig. Pleegkinderen 
vragen, zeker in het begin, extra zorg en 
aandacht van hun pleegouders.

6

maatschappelijk werker heb ik gekozen voor  
Dany’s toekomst en ermee ingestemd dat hij 
opgroeit in een pleeggezin. Ik weet dat dit be
ter is voor hem. Na een goede periode komt er 
ook altijd weer een mindere en deze oplossing 
geeft me rust. Doordat ik het accepteer is het 
voor hem ook makkelijker geworden. Geluk
kig heb ik een goed contact met Annemarie 
en Henk en zie ik Dany heel regelmatig.

Laila, moeder van Dany (7): “Het heeft me veel moeite 
gekost om te accepteren dat dit beter is voor Dany en voor mij”
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Pubers: leuk of lastig?
Als u een puber opvangt, krijgt u te maken 
met een kind dat bezig is zelfstandig te 
worden. Dat vraagt om andere accenten in de 
opvoeding. Niet meer de dagelijkse verzor
ging, maar de begeleiding staat centraal. U 
loopt als het ware een eindje met het 
pleegkind mee, op de weg naar volwassen
heid.

Tieners in de pleegzorg, leuk of lastig?
Pleegtieners zijn te jong om op eigen benen te staan en hebben behoefte aan een veilige plek.  
Ze willen wel steeds meer hun eigen ding doen. Het accent voor pleegouders ligt vooral op 
begeleiding naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld door te helpen met hun huiswerk, het leren 
omgaan met geld of het nakomen van afspraken. Samen shoppen of op de bank een soap kijken 
vinden ze vaak ook fijn. Het kan in huis soms best wel eens ‘knetteren’. Hevige discussies over 
uitgaan of hoe laat ze thuis moeten zijn, daar moet u als pleegouder van een tiener niet vreemd 
van opkijken.

Vanaf achttien jaar zijn kinderen meerderjarig. Pleegkinderen kunnen tot hun 21e jaar in een 
pleeg gezin blijven wonen, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen 
maken van pleegzorg. Het pleegcontract, de begeleiding en de pleegvergoeding lopen door tot 
21 jaar. Sommige pleeg kinderen hebben ook na hun 21e verjaardag ondersteuning nodig. 
Daarom kunnen pleegkinderen tot een half jaar na hun 21e verjaardag een beroep doen op 
verlengde jeugdhulp tot maximaal 23 jaar.

Speciale aandacht voor kinderen met een beperking
De opvoeding van een kind met een beperking vraagt meestal extra verzorging en aandacht van 
ouders. Bij een beperking kunt u denken aan: een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke 
beperking, autisme of een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld een spastisch kind.
Voor sommige ouders is die zorg te zwaar. Als kinderen niet meer thuis kunnen wonen, is een 
pleeg gezin vaak de beste optie. Dit geldt ook voor kinderen met een beperking.Laila, moeder van Dany (7): “Het heeft me veel moeite 

gekost om te accepteren dat dit beter is voor Dany en voor mij”



Ik kan me de eerste tijd bij Joke en Anton nog 
goed herinneren. Ik was elf en gedroeg me 
heel netjes. Ik denk dat het nauwelijks opviel 
dat ik er was. Het was ook zo raar. Je zit ineens 
in een vreemd huis, tussen vreemde mensen. 
Pas toen ik een tijdje bij hen woonde begon ik 
wat meer los te komen. Ik begon me af te vra
gen of ik echt mocht blijven. Dat zeiden ze 
wel, maar toch. In die periode ben ik mijn 
pleegouders echt uit gaan proberen. Niet be

Vrijwillige of verplichte pleegzorg
Als een ouder zelf hulp zoekt en ermee instemt dat zijn of haar kind bij pleegouders gaat wonen,  
is er sprake van een vrijwillige plaatsing. De ouder behoudt het ouderlijk gezag over het kind.  
Als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, is instemming van de ouder vereist.

Als de kinderrechter beslist dat een ouder niet meer (volledig) verantwoordelijk is voor het kind, 
spreken we van een gedwongen plaatsing. Daarbinnen zijn twee mogelijkheden: 

1.  Bij een ondertoezichtstelling (OTS) houdt de ouder het gezag over het kind. Het kind en de 
ouders krijgen begeleiding van een jeugdbeschermer. Belangrijke beslissingen mogen de ouders 
niet meer alleen nemen, maar moeten ze eerst bespreken met hun jeugdbeschermer. Een 
jeugdbeschermer, ook wel (gezins)voogd genoemd, is een medewerker van een gecertificeerde 
instelling die wordt benoemd bij een ondertoezichtstelling (OTS) of bij een gezagsbeëindigende 
maatregel.

Tom (19), voormalig pleegkind:
“Ze zeggen wel dat je mag blijven, maar menen ze dat ook?”
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2.  Bij een gezagsbeëindigende maatregel geeft de rechter de verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding (het ‘wettelijk gezag’) voor onbepaalde tijd aan iemand anders. Dit is meestal een 
gecertificeerde instelling: een instelling, die in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming 
uitvoert. Die instelling wijst dan een voogd aan die namens de instelling de voogdij uitvoert.

Blokkaderecht
Een pleegkind kan niet altijd zomaar bij de pleegouders worden weggehaald. Zij hebben in 
sommige gevallen blokkaderecht. Door hiervan gebruik te maken moet de rechter om toestem
ming worden gevraagd om het kind bij pleegouders weg te halen. Blokkaderecht geldt als 
pleegouders tenminste één jaar voor het kind hebben gezorgd met toestemming van de ouders 
(vrijwillig kader) of indien de gecertificeerde instelling de voogdij uitoefent over het kind.
Een pleegkind dat met een ondertoezichtstelling langer dan één jaar in hetzelfde pleeggezin 
woont, kan daar niet door de gezinsvoogd worden weggehaald zonder rechterlijke toets. 

Kan een ouder een kind plotseling 
bij het pleeggezin weg halen?
Het is niet de bedoeling dat een pleegkind 
plotseling weggaat. Een hulpverlener, bijvoorbeeld 
vanuit een wijkteam of de jeugdbescherming, 
houdt contact met de ouders en bekijkt of de 
situatie thuis verbetert. Het hulpverleningsplan 
van het kind wordt ieder jaar bijgesteld. Hierbij 
wordt ook de mogelijkheid van terugplaatsing 
bekeken. De pleegzorg begeleider bespreekt dit 
met de pleegouders.

wust hoor, maar onbewust probeerde ik eigen
lijk te testen of ze echt wel blij met me waren 
en me niet zomaar weg zouden sturen. Ik heb 
in die tijd heel veel ruzie gehad met hun zoon 
Jeroen en hield me niet aan afspraken die we 
gemaakt hadden. Ik kwam te laat thuis, schold 
Joke uit als ik een rotdag had en weigerde om 
m’n bed op te maken of de afwas te doen. Pas 
toen ik merkte dat ik echt mocht blijven, deed 
ik weer een beetje normaal.

Tom (19), voormalig pleegkind:
“Ze zeggen wel dat je mag blijven, maar menen ze dat ook?”



Toen ik tien was kwamen Sjoerd en Mikel bij 
ons wonen. Ik heb verder geen broers of zus
sen, dus in het begin moest ik wel heel erg 
wennen. Ineens was het heel druk in huis. Ze 
hadden ook veel aandacht nodig. Sjoerd was 
echt heel brutaal en Mikel was juist heel ver
legen. Ze hebben ook nog contact met hun 
eigen ouders. Ik vond het toen wel moeilijk 
om mee om te gaan. Het klinkt misschien 
stom, maar ik was best jaloers op de bezoek

Ellens (15) ouders werden pleegouders: “In het begin moest ik heel erg wennen”

Hoe verloopt het contact met  
de ouder(s)? 
Het contact met de eigen ouders en familie is 
heel belangrijk voor een kind. Dit contact 
wordt dan ook gestimuleerd. De pleegzorg
begeleider maakt hierover afspraken en zal u, 
wanneer nodig, in de contacten begeleiden.

Contacten met de ouder(s) van een pleegkind
Als pleegouder heeft u contact met de ouder(s) van uw pleegkind. Over de contacten van uw 
pleegkind met diens ouders en familie worden afspraken gemaakt en vastgelegd. Over de 
frequentie, de plaats waar de bezoeken plaatsvinden en of er tussendoor gebeld wordt.  
Voor het kind is het belangrijk te merken dat ouders en pleegouders elkaar accepteren.

Voor de eigen ouders kan het moeilijk te 
accepteren zijn dat ze hulp nodig hebben.  
Het kan bedreigend zijn te merken dat het 
goed gaat met hun kind in het pleeggezin. 
Tijdens de voorbereiding op het pleegouder
schap wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
de contacten met de ouder(s). Uiteraard wordt 
u hierbij tijdens de plaatsing ondersteund door 
medewerkers van de pleegzorgorganisatie.

10



Wat betekent pleegzorg voor u en uw gezin?
Een uithuisplaatsing is voor ieder kind ingrijpend. De leeftijd speelt daarbij ook een rol: hoe  
jonger een kind is, hoe meer onzekerheden er zijn over de gevolgen voor het kind. De ontwikke
lingsmogelijkheden van heel jonge kinderen zijn moeilijk in te schatten. Naarmate ze ouder zijn, 
kan meer met hen besproken worden. Ze kunnen ook steeds beter onder woorden brengen wat  
zij belangrijk vinden. 

De komst van een pleegkind heeft ingrijpende gevolgen voor uw leefsituatie. Wanneer u kinderen 
heeft, verandert er voor hen ook veel. Een pleegkind laat uw eigen kinderen beseffen dat niet alle 
kinderen het makkelijk hebben. Naast de leuke kanten, zoals samen kunnen spelen, kunnen er ook 
minder leuke kanten zijn. De soms heftige reacties van het pleegkind kunnen moeilijk te begrijpen 
zijn voor de eigen kinderen. 

Voor u geeft het voldoening wanneer het kind zich steeds meer thuis gaat voelen in uw gezin. 
Tegelijkertijd kan dat betekenen dat er ervaringen en achtergronden van het kind aan het licht 
komen, waar u van tevoren geen rekening mee heeft gehouden. Uiteraard staat u er dan niet 
alleen voor. Uw pleegzorgbegeleider kan u met raad en daad bijstaan.

jes en de cadeautjes die ze vaak van hun ou
ders kregen. Gelukkig kon ik er wel goed over 
praten met mijn ouders. En nu ik wat ouder 
ben, kan ik er ook wat makkelijker mee om
gaan. Soms verlang ik nog wel eens terug 
naar de rust van ons eigen gezinnetje. Maar 
meestal vind ik het juist hartstikke gezellig 
met mijn twee pleegbroertjes.

Ellens (15) ouders werden pleegouders: “In het begin moest ik heel erg wennen”
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Kennismaking: het moet klikken
Bij pleegzorg voor langere tijd is het belangrijk dat het klikt tussen u en uw pleegkind.  
De pleegzorgorganisatie houdt zo veel mogelijk rekening met uw wensen en met die van het kind. 
Het is belangrijk dat het kind past in uw thuissituatie. Het contact wordt geleidelijk opgebouwd. 
Hier wordt het hele gezin bij betrokken, dus ook uw eventuele eigen kinderen. Na een uitvoerige 
kennismaking besluiten alle partijen of ze al dan niet met elkaar verder willen.

Alysia was vier toen hij bij ons kwam wonen. 
Eigenlijk wisten we al voordat we zelf kinde
ren kregen dat we ook een pleegkind op wil
den vangen. We vinden het belangrijk dat elk 
kind de kans krijgt om in een gezin op te 
groeien. We hebben wel bewust gewacht tot 
onze kinderen iets ouder waren. Een pleeg
kind in huis heeft tenslotte invloed op het hele 
gezin. We hebben de kinderen bij de voorbe
reidingen betrokken. Dat werd vanuit de 

12

Jim en Magalie, pleegouders van Alysia (8): “We hebben  
de kinderen steeds bij alle voorbereidingen betrokken”
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Hoe wordt u pleegouder?
Wanneer u pleegouder wilt worden, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U dient 
minimaal 21 jaar te zijn. De pleegzorgorganisatie vraagt voor u een verklaring van geen bezwaar 
aan bij de Raad voor de Kinderbescherming (op basis van justitiële documentatie, een uitgebreide 
verklaring omtrent gedrag). Voor het aanvragen van deze verklaring wordt aan u schriftelijk 
toestemming gevraagd. Tot slot dient uw leefsituatie stabiel te zijn. 

Wat betreft de samenstelling van uw gezin zijn er geen voorwaarden. U kunt gehuwd of alleen
staand zijn, wel of geen kinderen hebben. Het is wel belangrijk dat u een kind structuur, warmte 
en veiligheid kunt bieden. En dat u tijd en ruimte heeft om voor een pleegkind te zorgen. 

Nadat de algemene criteria zijn getoetst, kunt u deelnemen aan een voorbereidings en selectie
programma. Bij de pleegzorgorganisatie in uw regio kunt u informeren naar de mogelijkheden. 
Doorgaans wordt er van u verwacht dat u een basistraining volgt, wordt een veiligheidscheck 
gedaan en vindt er gezinsonderzoek plaats bij u thuis. Als de voorbereidingsfase is afgerond en u 
bent geaccepteerd door de pleegzorgorganisatie, is het wachten op een goede ‘match’ (bemidde
ling) tussen een pleegkind en uw gezin. Voor ieder kind wordt een geschikt pleeggezin gezocht.  
De hulpvraag van het kind staat hierbij centraal. Bent u het geschikte pleeggezin voor een kind? 
Dan is er een match!

Een pleegkind net zo oud als 
onze zoon, kan dat?
Het is beter als het leeftijdsverschil tussen uw 
eigen kind en uw pleegkind niet te klein is. 
Kinderen hebben dan sneller het gevoel een 
eigen plek in het gezin te hebben. Bovendien 
kan een pleegkind door zijn of haar geschiedenis 
een achterstand hebben opgelopen; het is voor 
een pleegkind niet fijn om zichzelf dagelijks te 
meten met een kind van dezelfde leeftijd.

pleegzorgorganisatie gestimuleerd. We hebben 
uitgebreid met hen gesproken over wat voor 
een kind het beste bij ons gezin zou passen en 
wat het voor ons gezinsleven betekent om een 
pleegkind op te vangen. Jasper, onze jongste, 
wilde dat het pleegkind jonger zou zijn dan hij. 
Ook over praktische dingen hebben we af
spraken gemaakt. Het was bijvoorbeeld van 
tevoren duidelijk dat onze kinderen hun eigen 
kamer zouden houden.

13
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aan elkaar gewend. Dat maakt de overstap 
naar het pleeggezin iets minder groot. Pleeg
ouders en pleegkind krijgen een beeld van el
kaar en kunnen een betere inschatting maken 
of het samen gaat lukken in het pleeggezin.

De kennismaking tussen pleegkind en pleeg
gezin is heel belangrijk. Als er voldoende tijd is 
om aan elkaar te wennen en elkaar te leren 
kennen voor de plaatsing kan dat veel proble
men voorkomen. Meestal beginnen we met 
een paar uurtjes kennismaken, vervolgens een 
nachtje slapen en daarna bijvoorbeeld een 
weekend logeren. Zo bouw je het contact 
langzaam op. Aan het einde van de kennisma
kingsperiode zijn alle partijen al een beetje 

U staat er niet alleen voor
Als pleegouder wordt u zo goed mogelijk voorbereid op de komst van een pleegkind. Wanneer bij 
een pleegzorgorganisatie een pleegkind wordt aangemeld dat in uw gezinssituatie lijkt te passen, 
wordt u op de hoogte gebracht. Hoe de kennismakingsprocedure verloopt, is afhankelijk van de 
achtergrond, de leeftijd, de leefsituatie van het kind en de betrokkenheid van de ouders. 
Wanneer de kennismaking positief verloopt, worden er afspraken gemaakt over de contacten 
met de ouders, de begeleiding en evaluatie van de plaatsing. Verder worden de zakelijke aspecten 
geregeld, zoals de onkostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding is landelijk vastgesteld door 
de overheid en afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. Alle afspraken worden vastgelegd in 
een pleegcontract en samen met u wordt een pleegouderbegeleidingsplan opgesteld.

Begeleiding
Een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind 
nog thuis woont. Werkt dat niet voldoende en is de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in 
het geding, dan kan besloten worden dat het kind – tijdelijk – ergens anders gaat wonen. Ouders 
kunnen zelf, in overleg met de hulpverlening, voor pleegzorg kiezen. Soms bepaalt de kinderrech
ter dat een kind (tijdelijk) in een pleeggezin moet wonen. 

Pleegzorgbegeleider Wouter: “Met de kennismaking  
leg je de basis voor de verdere plaatsing”



Wanneer stopt pleegzorg? 
Pleegkinderen kunnen tot hun 21e jaar in een 
pleeggezin blijven wonen. Als een pleegkind 
na zijn of haar 21e verjaardag in een 
pleeggezin wil blijven wonen, dan kan 
verlengde jeugdhulp aangevraagd worden bij 
de gemeente. 
Verlengde jeugdhulp is mogelijk tot 23 jaar. 
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In het hulpverleningsplan staan de doelen van de jeugdhulp en de bijbehorende afspraken 
beschreven. Hulpverleningsplannen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
Het hulpverleningsplan kan alleen in overleg met ouders en pleegouders, en – vanaf een bepaalde 
leeftijd – ook met het pleegkind gewijzigd worden.

Als pleegouder krijgt u begeleiding van een pleegzorgbegeleider van de pleegzorgorganisatie. 
Als u vragen heeft, tegen problemen aanloopt of praktische zaken wilt bespreken, dan kunt u een 
beroep doen op uw pleegzorgbegeleider. Deze begeleider komt ook geregeld bij u langs, om 
samen met u te kijken hoe de opvang van het kind verloopt. De ouders van het pleegkind worden 
meestal begeleid door een wijkteam, jeugdbescherming of door gespecialiseerde hulpverleners.



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.

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

Meer weten?

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, 
ondersteuning 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.  

De WAT?! - Wonen met een Ander Thuis - is hét blad voor en door jongeren in 
pleeggezinnen en gezinshuizen. Het is een ervaringentijdschrift, met als doel herken-
ning, erkenning en lotgenotencontact. De inhoud wordt bepaald en samengesteld 

door een jongerenredactie, onder begeleiding van een (volwassen) hoofdredacteur. De redactie put uit 
eigen ervaringen bij het vaststellen van de onderwerpen. De artikelen gaan over (actuele) onderwerpen die 
de jongeren raken of waarover ze meer willen weten. Daartoe houden de jongeren interviews en schrijven 
ze ook zelf korte bijdragen. Kijk voor meer informatie op www.watkrant.nl. 


