
Pleegzorg 
doe je samen.
Voor ouders met een kind in pleegzorg.
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Pleegzorg  
doe je samen.
Gaat je kind bij pleegouders wonen? 
Opvoeden is leuk. Maar ouder zijn is niet altijd even makkelijk. 

Soms lopen de problemen zo hoog op dat je er zelf niet  

meer uitkomt. Dan heeft je gezin recht op hulp. Wanneer je  

kind door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kan wonen, 

zoeken wij naar een vervangende gezinssituatie. Niet meer  

thuis wonen is heel ingrijpend voor zowel ouder(s) als kind.  

Daarom staat het belang van thuis wonen altijd voorop.  

Wij kijken naar mogelijkheden om je kind thuis te helpen, 

waardoor je de opvoeding thuis kunt voorzetten. Wanneer dit 

niet voldoende is, kan pleegzorg een oplossing zijn.

Wat is pleegzorg? 
Bij pleegzorg gaat je kind (tijdelijk) bij een ander gezin wonen  

en jeugdhulp en ondersteuning nodig is. Pleegzorg kan variëren  

van eens per maand tot zeven dagen per week. Dit hangt af van  

wat het beste is voor je kind. De pleegouders hoeven geen 

vreemden te zijn. Familieleden of kennissen mogen ook voor  

je kind zorgen, als blijkt dat ze geschikt zijn als pleegouder.  

Als niemand in je omgeving de pleegzorg kan oppakken,  

zoeken wij een pleegouder uit ons pleegzorgbestand.  

We gaan zorgvuldig te werk: hoe beter de match, hoe beter je kind 

zich voelt en ontwikkelt binnen het pleeggezin. Pleegouders worden  

ondersteund en krijgen advies van een pleegzorgbegeleider.  

Uiteraard blijf je als ouder betrokken bij belangrijke beslissingen  

en gebeurtenissen in het leven van jouw kind.



Pleegzorg bij ons 
Oosterpoort is met name actief in de regio 

Noordoost-Brabant. Verspreid over deze  

regio hebben we ongeveer 400 pleegouders  

die een kind van een ander opvangen.  

We streven naar een krachtige samenwerking 

met het kind, de ouders, de pleegouders en 

onze deskundige pleegzorgbegeleiders.  

Wij nemen hierin het voortouw. We maken 

duidelijke afspraken en zorgen ervoor dat  

die onderling bekend zijn. Luisteren, elkaar 

begrijpen en het eens zijn met elkaar zijn  

voor ons belangrijke uitgangspunten voor  

een krachtige samenwerking. 

Er zijn verschillende soorten pleegzorg.  

Wij zoeken een vorm die het beste is voor  

je kind en voor jou.

Deeltijdpleegzorg

Soms is het voldoende als je kind en je gezin  

zo nu en dan tijd krijgen om ‘op adem te komen’. 

Dan kan je kind bijvoorbeeld enkele dagdelen 

per week of een aantal weekenden per maand 

naar een pleeggezin. Of een paar weken tijdens 

de vakantie. Samen met het pleeggezin maak  

je afspraken over bijvoorbeeld het ophalen  

en brengen, of over tussendoor bellen.

Kortdurende pleegzorg

Bij kortdurende pleegzorg woont je kind voor 

kortere tijd bij een pleeggezin. Wanneer de 

situatie zo ernstig is dat een kind acuut uit 

huis moet worden geplaatst, wordt gekozen 

voor crisispleegzorg. Als je kind tijdelijk bij een 

pleeggezin verblijft, bekijken de hulpverleners  

in de tussentijd wat de beste oplossing is.  

Soms kan een kind na de crisis weer naar huis, 

soms blijft hij of zij voor langere tijd in  

een pleeggezin wonen.

Ook als je kind voor langere tijd niet meer  

thuis kan wonen, is pleegzorg mogelijk. 

Afhankelijk van de situatie worden afspraken 

gemaakt over de duur van de plaatsing.  

Je kind kan bij een pleeggezin gaan wonen  

waar het kan opgroeien, eventueel totdat  

je kind zelfstandig is. Ook als je kind voor 

langere tijd ergens anders woont, blijf je een 

belangrijke rol spelen in het leven van je kind.

Vrijwillig of gedwongen pleegzorg 

Als je zelf hulp hebt gezocht en je bent het  

ermee eens dat je kind bij pleegouders gaat 

wonen, is er sprake van vrijwillige pleegzorg.  

Je behoudt het ouderlijk gezag over je kind.  

Als er belangrijke beslissingen worden genomen, 

word je daar als ouder bij betrokken. Je draagt 

alleen de opvoeding en verzorging van  

je kind (tijdelijk) over aan de pleegouders.  

Als de kinderrechter beslist dat je niet meer 

(volledig) verantwoordelijk bent voor je kind, 

spreken we van gedwongen pleegzorg.

Er zijn twee mogelijkheden:

1.  Bij een ondertoezichtstelling (OTS) heb je 

gedeeld gezag over je kind. Samen krijgen  

jullie begeleiding van de afdeling jeugd

bescherming van de Gecertificeerde Instelling: 

een instelling die in opdracht van de gemeente 

de jeugdbescherming en jeugdreclassering 

uitvoert. Een jeugdbeschermer heeft regelmatig 

contact met jou en helpt bij problemen.

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. Je blijft wel 

zoveel mogelijk bij je kind betrokken.
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Hoe regel je pleegzorg
Als je kind bij pleegouders gaat wonen, krijg je in eerste 

instantie te maken met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 

het wijkteam of van een andere hulpverleningsorganisatie. 

Deze is er verantwoordelijk voor dat je kind hulp krijgt en 

bepaalt, in overleg met jou, of pleegzorg de meest passende 

oplossing is en in welke vorm. Bijvoorbeeld pleegzorg voor 

korte of voor langere duur, of deeltijdpleegzorg.

Wanneer je kind bij pleegouders gaat wonen, krijg je dus met 

diverse personen te maken. De belangrijkste personen zijn:  

de verwijzer en de pleegzorgbegeleider. Bij de verwijzer kun je 

terecht met vragen en problemen rondom de opvoeding van 

je kind. Hij of zij is er om je te ondersteunen en te begeleiden. 

De verwijzer heeft een overzicht van de gemaakte afspraken. 

Verder kan de verwijzer je helpen met het regelen van allerlei 

praktische zaken, zoals het invullen van formulieren.  

De pleegzorgbegeleider werkt bij een pleegzorgorganisatie  

en is er in de eerste plaats voor de pleegouders en je kind.  

De pleegzorgbegeleider heeft regelmatig gesprekken  

met de pleegouders en heeft contact met je kind.

Bekende of onbekende pleegouders 

Niet meer thuis wonen is heel ingrijpend voor zowel ouder  

als kind. Wij kijken altijd eerst of er familie of bekenden 

beschikbaar zijn, die je kind (tijdelijk) kunnen opvangen.  

Dit noemen wij een netwerkpleeggezin. 

Als er binnen de familie of kennissenkring geen mogelijkheden 

zijn, gaan we op zoek naar pleegouders die zich bij ons  

hebben ingeschreven. Zij hebben zich vrijwillig aangemeld  

en zijn goedgekeurd. Uiteraard wordt daarbij zorgvuldig gekeken 

welk gezin geschikt is voor de opvang van je kind. Dit noemen  

wij een bestandspleeggezin. Als we een geschikt pleeggezin  

hebben gevonden, wordt alles goed voorbereid. Iedereen leert 

elkaar eerst een beetje kennen voordat je kind er  

daadwerkelijk gaat wonen.  

Hulpverleningsplan 

Voordat wij met de hulp kunnen beginnen, is een 

hulpverleningsplan nodig. Dit plan wordt gemaakt door  

de verwijzer, jou en/of je kind en onze pleegzorgbegeleider.  

Er staat in beschreven wat het doel van de hulpverlening is  

en welke middelen ingezet worden om dit doel te bereiken.  

In crisissituaties kan het hulpverleningsplan ook direct na  

de start van de hulp worden opgesteld. Ieder half jaar  

evalueren we de voortgang van de behandeling.  

Bij een langdurige plaatsing is dit één keer per jaar.
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Hoe werkt netwerkpleegzorg 
Je kind gaat bij bekenden wonen. Om te onderzoeken bij wie je kind het beste kan wonen,  

wordt het traject voor netwerkpleegzorg in gang gezet, dit noemen wij de startmodule.  

We kijken met jou, je kind, familieleden en eventueel andere betrokkenen waar je kind  

het beste kan verblijven. Als je kind al ergens anders woont, kijken we of die plek ook voldoet  

aan de pleegzorgvoorwaarden. De startmodule duurt ongeveer drie maanden. 

De volgende vragen staan hierin centraal: 

•  Woont je kind momenteel op een veilige en stabiele plek in het netwerk? 

• Wat is de beste plek voor je kind om te wonen? 

•  Wie kunnen ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien? 

•  Hoe zorgen wij voor een veilige en stabiele plek in het netwerk voor je kind? 

• Hoe zorgen wij voor een veilige toekomst voor je kind? 

Aan het eind van de startmodule moeten deze vragen beantwoord  

zijn en worden ze vastgesteld in een toekomstplan voor je kind.

De startmodule bestaat uit verschillende stappen: 

1. Eerste gesprek 

Hiervoor worden jij, je kind(eren) van 

12 jaar of ouder, een mogelijk gevonden 

netwerkpleeggezin en een medewerker van 

de instelling voor jeugdbescherming of het 

wijkteam uitgenodigd. Het doel van dit gesprek 

is de hulpvragen te verkennen, het samen maken 

van een hulpverleningsplan en om afspraken  

te maken over de werkwijze en uitvoering. 

2. Netwerkverkenning 

De hulpverlener van het instroomteam 

onderzoekt samen met jou en je kind welke 

mensen uit de familie en het sociale netwerk 

betrokken kunnen worden bij het maken van 

het toekomstplan. En die voor jou en je kind 

belangrijk zijn. Op hen kun je in moeilijke tijden 

terugvallen. Mocht er dus nog geen geschikt 

netwerkpleeggezin zijn, dan wordt daar tijdens 

de netwerkverkenning naar gezocht. 

3. Netwerkberaad 

Dit is een bijeenkomst waar familieleden, 

betrokkenen en hulpverlener(s) bij elkaar  

komen om samen de toekomst van je kind  

te bespreken. Na ongeveer tien weken vindt dit 

plaats. Samen kijken we waar je kind het beste 

tijdelijk of langdurig kan wonen. Iedereen mag 

hier zijn mening delen. Dit wordt vastgelegd in 

het toekomstplan. Alle afspraken worden hierin 

vastgelegd. Uiteraard moeten de veiligheid en de 

ontwikkelingskansen van je kind gegarandeerd 

zijn. Het netwerkberaad kan worden ingezet als 

daar behoefte aan is. Met de betrokkenen wordt 

een zorgteam samengesteld. Dit team bespreekt 

de ontwikkelingen en bewaakt of alles nog loopt 

zoals is afgesproken. 

4. Competentieanalyse 

Met het gekozen netwerkpleeggezin kijken we 

welke extra taken ze op hun schouders nemen 

met betrekking tot de opvoeding. En welke 

vaardigheden (competenties) hiervoor  

nodig zijn. Dit noemen wij de competentie

analyse. Bij sommige taken kan hulp en 

ondersteuning wenselijk zijn van familieleden  

of hulpverleners. Zoals bijvoorbeeld  

het samenwerken met de ouders en  

alle andere betrokkenen. 

5. Einde starmodule 

De starmodule eindigt als de hulpverleners  

uit het instroomteam besluiten om wel of  

niet officieel de samenwerking aan te gaan 

binnen netwerkpleegzorg. Als dit wel het  

geval is, wordt de begeleiding van het 

netwerkpleeggezin overgedragen naar  

een pleegzorgbegeleider. 
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Hoe werkt bestandspleegzorg 
Als er geen mogelijkheden zijn voor je kind binnen  

het eigen netwerk, dan wordt er een aanvraag voor  

pleegzorg gedaan bij ons matchingsteam. Zij zoeken  

naar een passend pleeggezin uit ons bestand. Wij vinden  

het enorm belangrijk dat jij als ouder meedenkt. 

We beginnen met een kennismakingsgesprek tussen jou,  

onze matcher en de jeugdbeschermer. Tijdens dit gesprek  

kun je aangeven wat jij belangrijk vindt voor je kind en wat  

hij of zij nodig heeft. Als alle partijen het aan het einde  

van het gesprek eens zijn over de gemaakte afspraken,  

gaan wij op zoek naar een passend pleeggezin. 

Wanneer er een geschikt pleeggezin gevonden is, maak  

je kennis met het pleeggezin. Wij streven ernaar deze  

kennismaking vóór de daadwerkelijke plaatsing van je kind  

te laten plaatsvinden. Soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld  

in een crisissituatie. Dan is het van belang dat er zo snel  

mogelijk geschakeld wordt. 

In de beginfase van de plaatsing is er een startgesprek met jou,  

de pleegouder(s), de pleegzorgbegeleider en de jeugdbeschermer en 

worden er afspraken gemaakt over de hulpverlening voor je kind. 

Jouw kind woont in een pleeggezin 
Zodra je kind in een pleeggezin woont, wordt er een  

zorgteam samengesteld dat bestaat uit de ouder(s), het kind  

(als die ouder is dan 12 jaar), het pleeggezin, de pleegzorg-

begeleider, de jeugdbeschermer en eventueel andere 

betrokkenen. Er worden onder andere afspraken gemaakt  

over samenwerking en begeleiding, contact met ouders, broers, 

zussen en andere familieleden en wie doet wat in de opvoeding. 

Dit team komt regelmatig samen om de ontwikkelingen te 

bespreken en bewaakt of alles nog loopt zoals afgesproken. 

Zowel voor jou als voor je kind is een plaatsing bij pleegouders  

een ingrijpende gebeurtenis. Sommige kinderen zijn bang hun 

ouders kwijt te raken, of denken dat het allemaal hun schuld is. 

Anderen weten niet precies wat hen te wachten staat.  

Daarom is het belangrijk dat je kind een paar dingen weet. 

Bijvoorbeeld, dat je als ouder altijd ouder blijft van je kind.  

En dat je kind met jou en andere familieleden en bekenden  

contact kan houden. Dat je kind eigen spullen mee mag nemen 

en dat er mensen zijn bij wie je kind terecht kan met vragen en 

problemen. Het helpt als je met je kind praat over de plaatsing  

bij pleegouders en alles wat daarbij komt kijken. Dat kan veel  

angst wegnemen en misverstanden uit de wereld helpen.



Onderhoudsplicht 

Gaat je kind voor langere tijd in een pleeggezin 

wonen, dan wordt je kind officieel ingeschreven 

op het adres van de pleegouders. Als ouder 

ben je financieel verantwoordelijk voor je kind 

totdat het 21 jaar is. Pleegouders ontvangen  

een onkostenvergoeding voor de dagelijkse zorg 

van je kind. Bij een vrijwillige plaatsing en  

bij een ondertoezichtstelling zijn bijzondere 

kosten als schoolkosten e.d. voor rekening  

van de ouder. Wanneer de voogdij bij een 

gecertificeerde instelling of bij de pleegouder(s) 

ligt, zijn zij verantwoordelijk voor deze kosten.  

Je kunt bij de Sociale Verzekeringsbank checken 

of je recht op kinderbijslag voor je kind houdt. 

Dit hangt af van de (aantoonbare) kosten die  

je voor je kind maakt.

Als ouder blijf je in eerste instantie 

verantwoordelijk voor de ziektekosten en 

aansprakelijkheidsverzekering. In overleg  

met de jeugdbeschermer of pleegzorgbegeleider 

kan je kind worden verzekerd bij de pleegouders. 

Uiteraard kan je hulpverlener met jou  

kijken naar de precieze gevolgen voor  

jouw financiële situatie.

Overige richtlijnen 

Voor een goede en heldere samenwerking  

tussen alle betrokkenen, hebben wij een  

aantal richtlijnen opgesteld. 

Privacy en inzagerecht 

Tijdens het hulpverleningstraject wordt  

allerlei informatie vastgelegd. Belangrijk is  

dat vertrouwelijke informatie niet in verkeerde 

handen terechtkomt. Om dit te bewaken is  

een privacyreglement opgesteld. Hierin staan  

ook regels voor het verstrekken van informatie 

aan jou, je kind en aan derden. Zo heb jij  

als ouder het recht om jouw eigen gegevens  

in te zien. Dit reglement vind je op  

www.oosterpoort.org. 

Rookvrije werkplek 

Roken op de werkplek is verboden.  

Wij zijn als werkgever verplicht ervoor  

te zorgen dat onze medewerkers geen  

hinder of overlast van roken ondervinden.  

Voor onze pleegzorgbegeleiders is de  

werkplek bij ouders en pleegouders thuis.  

Zij zullen dan ook vragen om niet te roken 

tijdens hun aanwezigheid. 
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Waardering van cliënten 
Wij vinden de mening van ouders van pleegkinderen erg belangrijk.  

Daarom laten wij een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid  

onder ouders. Wij willen graag weten wat jij vindt van de begeleiding  

en pleegzorg in het algemeen. Jouw mening helpt ons de kwaliteit  

van zorg en ondersteuning te verbeteren. 

Klachtencommissie 

Onze hulpverleners werken zorgvuldig en professioneel. Wij vinden  

het belangrijk dat jij dit ook zo ervaart. Toch kunnen er soms dingen 

gebeuren waarmee jij het niet eens bent, waar je ontevreden over bent,  

of waarvan je denkt dat het op een andere manier beter kan/had gekund. 

Al dit soort ongenoegen willen we graag horen. Als wij weten wat er  

mis gaat, dan kan jouw klacht bijdragen aan verbetering van hulp en zorg. 

Bespreek jouw klacht altijd eerst met de desbetreffende medewerker.  

De medewerker kent de omstandigheden waarbinnen de klacht speelt  

en kan deze snel oppakken.

Kom je er samen met de medewerker niet uit? Dan kun je contact 

opnemen met één van de klachtfunctionarissen van Oosterpoort.  

Dit kan via onze receptie, te bereiken via 0412 - 46 53 00. Zij kunnen  

jou doorverbinden met de juiste persoon. Kom je er zo nog niet uit?  

Dan kan je een klacht indienen bij de klachtencommissie.  

Kijk voor meer informatie over de klachtenregeling op onze website. 

Kind veiligheid 

Wij besteden veel zorg aan de veiligheid van kinderen die wij begeleiden. 

Bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld  

zijn wij verplicht te handelen volgens de meldcode kindermishandeling  

en huiselijk geweld. 



Kamperfoeliestraat 60  5342 CX Oss 

pleegzorg@oosterpoort.org  0412  46 53 00

oosterpoort.org


