


WIE ZIJN WE?

• 35ste verjaardag vereniging

• Vrijwilligersvereniging

• Ontstaan uit noodzaak

• Pleegouders, pleegjongeren en pleegkinderen- Vereniging voor pleegzorg

• Manifest: missie/visie/positionering/beleidsaanbevelingen

https://www.pleegouders.be/images/Manifest-35-jaar-VVP-.pdf

https://www.pleegouders.be/images/Manifest-35-jaar-VVP-.pdf


GRAS GROEIT NIET DOOR ER AAN TE TREKKEN



MAAR DOOR DE WORTELS WATER TE GEVEN

Het water:

- Pleegzorg volwaardige plek

- Naar vijf provinciale pleegzorgdiensten: kennisdeling- expertise verhoging

Voorbeeld: psychopedagogisch team/ouderwerking

- Studietoelage, sociaal tarief crèche

- Ondersteunende pleegzorg

- Participatie verankerd ( ook een valkuil) 



HET DECREET VANDAAG: KNELPUNTEN

• Voortgezette pleegzorg tot 21 jaar

• Participatieraden in de praktijk

• Financiële aspect: buitenschoolse kinderopvang, vrije tijdsactiviteiten, 

hospitalisatieverzekering, zakgeld

• Neutrale bezoekersruimte met begeleiding, weekend en avond permanentie

• Administratieve last en onduidelijkheid bijzondere kosten/zorgzwaartebudget

• Personeelsverloop  ( hele hoge verwachtingen naar de pleegzorgdiensten) 

• Perspectiefzoekende pleegzorg



PLEEGZORG KNELPUNTEN

• Verschillende overheden

• Ouderschapsverlof – volwaardig!

• Pleegkinderen zonder Belgische nationaliteit

• Pleegzorg voor niet begeleide minderjarigen

• Pleegkinderen/gasten met een handicap 

• Kinderen plus 12 mee op jaarlijkse zitting in aanwezigheid van ouders 



REFLECTIE OP NOTA IN KADER VAN EVALUATIE 

• Termijnen verschillende modules afhankelijk maken van scharniermomenten

• ‘Therapeutische/quasi professionele pleeggezinnen en ‘gewone’ pleeggezinnen

• Pleegkinderen/pleeggasten handicap gedifferentieerd ingeschaald

• Actieplan jongvolwassenen – ondersteuningsplan

• Voldoende ondersteuning/omkadering door combinatie met andere 

begeleidingen 



REFLECTIE OP NOTA IN KADER VAN EVALUATIE 

- Gerichte en onderbouwde doorverwijzing naar pleegzorg

- Evenwicht tussen pleegzorgers werven en voldoende ondersteuning en omkadering 

bieden

- Duurtijd perspectiefbiedende pleegzorg, knelpunt: 12 plus; ‘onmiddelijke’ plaatsing

- Profielen: en tegelijk crisispleegzorg en langer engagement ( risico) 

- Verschillende pleeggezinnen rond één kind: valkuil, wel ‘steunfiguren’

- Aandacht voor toegankelijkheid in verband met financiële kosten en verzekeringen en 

zakgeld; en administratieve ballast  veel verantwoordelijkheid bij dienst en pleegzorger 



CONCLUSIE

• Het decreet was een goede eerste stap

• Pleegzorg kreeg een belangrijke plaats met bijbehorende omkadering/ondersteuning 

VALKUILEN

- ondanks bijkomende ondersteuning toch nog te weinig middelen die volgen ( vooral financieel)

- nog te veel administratieve last, te veel afhankelijk van dienst

- Pleegzorgers zijn geen  professionele opvoeders ( soms krijgen we die indruk wel) daarom oproep 

‘quasi professionele pleeggezinnen (voorbeeld Frankrijk)


