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“It takes a village to raise a child.” Er komt inderdaad heel wat bij de opvoeding van een kind kijken.  
En dat is een opdracht voor de hele gemeenschap. 

Wanneer ouders (tijdelijk) de zorg en opvoeding niet alleen aankunnen of wanneer de veiligheid 
van het kind in het gedrang is, moet jeugdhulp klaarstaan. Wanneer het tot uithuisplaatsing komt, is 
pleegzorg de eerste te overwegen optie. Vaak kan een kind of jongere terecht bij familie of vrienden 
(netwerkpleegzorg), heel wat kinderen vinden een warme plek in een pleeggezin dat ze vooraf niet 
kenden (bestandspleegzorg).

Maar pleegzorg is er niet alleen voor kinderen en jongeren. Ook pleeggasten, volwassenen met een 
handicap en/of psychiatrische problematiek, kunnen er terecht. Gastgezinnen krijgen dan, net als andere 
pleeggezinnen, begeleiding en ondersteuning van één van de vijf diensten voor pleegzorg.  
Eind 2017 telde Vlaanderen voor het eerst meer dan 5.000 pleeggezinnen, 5.181 om precies te zijn.

Bij pleegzorg gaan we voor ondersteuning op maat. Vaak wonen kinderen of gasten lange tijd in een 
pleeggezin; in andere situaties verblijven ze er maar een paar weken of enkel tijdens weekends en 
vakanties. 

In dit rapport schetsen wij u een beeld van pleegzorg in cijfers. Achter die cijfers gaan zovele verhalen 
van mensen schuil: van pleegkinderen en –jongeren en van pleeggasten, van ouders met kinderen 
in pleegzorg, van hele pleeggezinnen en van pleegzorgbegeleiders. En met zoveel variatie. Soms 
schrijnend, gelukkig dikwijls ook hoopgevend. Evenveel stemmen die we als partnerorganisatie 
Pleegzorg Vlaanderen willen vertolken naar het beleid.

De cijfers in dit rapport zijn samengebracht uit Binc en Insisto, de registratiesystemen voor jeugdhulp 
binnen de Vlaamse overheid, en uit de eigen registratiegegevens van de diensten voor pleegzorg. Hoe 
zorgvuldig we ook proberen te zijn, moeten we rekening houden met een mogelijke kleine foutenmarge. 
De diensten voor pleegzorg werken intussen verder aan een nieuw uniform registratiesysteem, 
waardoor de kwaliteit van toekomstige rapporten zal verbeteren. We zijn iedereen erkentelijk die 
bijgedragen heeft aan de totstandkoming van dit rapport.

Inleiding
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Pleegzorg in kerncijfers

Begeleidingen 2016 2017 %

pleeggezinnen op 31/12 (1) 4717 5181 +8%

pleegkinderen en - gasten op 31/12 (2) 6024 6507 +8%

totaal aantal pleegkinderen (1) en (2) 6507 7115 +9%

totaal aantal pleeggasten (1) 505 516 +2%

totaal aantal pleegzorgsituaties (2) 7012 7631 +9%

Pleegzorgmodules gedurende 2017 (2) (3) 2016 2017 %

ondersteunende pleegzorg - korte duur 352 401 +14%

ondersteunende pleegzorg - lage frequentie 783 987 +26%

perspectiefbiedende pleegzorg - hoge frequentie 5373 5607 +4%

perspectiefbiedende pleegzorg - lage frequentie 240 285 +19%

perspectiefzoekende pleegzorg 1140 1352 +19%

crisispleegzorg 262 293 +12%

behandelingspleegzorg (4) 1261 1534 +22%

Tabel 1: Overzicht van de kerncijfers 
(1): gegevens uit eigen registratie 

(2): gegevens uit BINC 
(3) aantal pleegzorgmodules op jaarbasis op basis van unieke cliënten 

(4) wordt steeds gecombineerd met perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg

6



7



1. Aantal pleegkinderen, pleeggasten  
en pleeggezinnen
In 2017 telden we 7631 pleegzorgsituaties: 7115 pleegkinderen en 516 pleeggasten die tijdens dit jaar voor 
korte of voor lange tijd gebruik maakten van pleegzorg. Op 31 december 2017 boden 5181 pleeggezinnen 
opvang aan 6507 pleegkinderen en volwassenen. 

In 2017 werden 1622 nieuwe plaatsingen gerealiseerd en 1107 plaatsingen beëindigd.Het aantal nieuwe 
plaatsingen nam met 6% toe ten opzichte van 2016. Het aantal beëindigde plaatsingen steeg met 5% t.o.v. 
2016. De instroom in pleegzorg is groter dan de uitstroom. Het aantal pleegzorgsituaties blijft groeien.

Cijfers en trends in 2017

Aantal pleegzorgsituaties

2014 6332

2015 6534

2016 7012

2017 7631

Tabel 2: Aantal pleegzorgsituaties. Bron: Binc 
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Figuur 1: Evolutie van aantal pleegzorgsituaties over de jaren heen. Bron: eigen registratiegegevens vanaf 1998 en Binc vanaf 2014.  
Voor de jaren 2012 en 2013 zijn geen gegevens beschikbaar. 

Figuur 2:  Verhouding pleegzorg-residentiële jeugdzorg voor 0-2 jarigen. Bron Binc
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In vergelijking met 2016 zien we een stijging van 619 kinderen en volwassenen (= stijging van 9%) die in 
een pleeggezin werden opgevangen. In vergelijking met het begin van de registratiegegevens (1998) zien 
we bijna een verdubbeling van het aantal pleegzorgsituaties (+94%). 

Sinds 2014 wordt sterk ingezet op pleegzorg als eerst te overwegen optie bij uithuisplaatsing van jonge 
kinderen. Jaar na jaar zien we een stijging in het aantal, maar de verhouding tussen pleegzorg (72%) en 
residentiële jeugdhulp (28%) van het agentschap jongerenwelzijn blijft gelijk. Gezien we geen cijfers ter 
beschikking hebben van het residentieel aanbod van de CKG’s is het onmogelijk om een accuraat beeld te 
geven tussen residentiële jeugdhulp en pleegzorg bij de jongste kinderen.  Om tegemoet te komen aan de 
intentie om alle jonge kinderen in een gezin te plaatsen wanneer een uithuisplaatsing nodig is, zijn er nog 
heel wat pleegzorgers nodig.
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2. Vormen van pleegzorg
2.1 Netwerk of bestand

Het merendeel van de kinderen en jongeren vindt een plaats in een gezin van familie (44%). 15% woont 
tijdelijk bij andere mensen die ze kenden vanuit de omgeving en 41% woont bij bestandspleegzorgers. 
Wanneer we kijken naar de volwassenwerking  zien we dat het aandeel van bestandspleegzorg kleiner is 
in vergelijking met kinderen en jongeren; 56% van de pleeggasten verblijft bij familie.  

Het aandeel van netwerkpleegzorg bij de nieuwe plaatsingen is net als vorige jaren toegenomen en bij 
meer dan 2 op de 3 gevallen wordt de zorg opgenomen door familie of sociaal netwerk. Bij de vraag voor 
een nieuwe plaats wordt vaak eerst binnen de omgeving bekeken of er personen zijn die tijdelijk de zorg 
willen en kunnen opnemen.

41%

14%

44%

29%

15%

56%

sociaal netwerk familiaal netwerk bestand

figuur 3 en 4: pleegzorgplaatsingen die in 2017 zijn gerealiseerd naar type pleegzorg. Bron: eigen registratiegegevens

Tabel 3: Aandeel van netwerkpleegzorg bij opgestarte plaatsingen. eigen registratiegegevens. Bron eigen registratie.

2014 2015 2016 2017

netwerkpleegzorg 45% 57% 63% 68%

Pleegjongeren Pleeggasten
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3.1 Typemodules in pleegzorg

Er is een sterke stijging van het aantal ingezette pleegzorgmodules ten opzichte van vorig jaar zoals 
weergegeven bij de kerncijfers . Pleegzorg zet steeds meer in op een gediversifieerd aanbod om zo goed 
mogelijk tegemoet te komen aan de zorgvragen. De stijging van de perspectiefbiedende pleegzorg hoge 
frequentie (+4%) blijft in vergelijking met de andere modules beperkt. Het blijft echter wel de meest 
ingezette pleegzorgmodule. Hieronder kan u het aandeel terugvinden van elke pleegzorgmodule. De 
stijging van perspectiefbiedende pleegzorg lage frequentie komt doordat steeds meer residentiële 
voorzieningen de weg naar pleegzorg weten te vinden om gezinnen te zoeken voor weekends en 
vakanties van jongeren die geen context hebben om naar toe te gaan. 

Ook de inzet van behandelingspleegzorg stijgt sterk (+22%). De diensten voor pleegzorg doen grote 
inspanningen om tegemoet te komen aan de vraag naar extra begeleiding en ondersteuning voor 
kinderen, gasten, pleegzorgers en ouders. 

63%

3%

15%

3% 4%

11%
ondersteunende pleegzorg - korte duur

ondersteunende pleegzorg - lage frequentie

perspectiefbiedende pleegzorg - hoge frequentie

perspectiefbiedende pleegzorg - lage frequentie

perspectiefbiedende pleegzorg

crisispleegzorg

Tabel 4: Figuur 5: Verdeling van de pleegzorgmodules in 2017. Bron Binc

Tabel 4: Evolutie behandelingspleegzorg. Bron Binc

2015 2016 2017

Aantal modules behandelingspleegzorg 1078 1261 1534
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Behandelingspleegzorg is een module die wordt toegevoegd aan perspectiefzoekende of –biedende 
pleegzorg. Gedurende 6 maanden wordt extra ondersteuning geboden. Afhankelijk van de vraag zal de 
behandeling zich meer richten op de jongere/volwassene, de pleegzorgers of de ouders. Uiteraard is 
de intentie  de pleegzorgsituatie te verbeteren en zo heeft iedereen baat bij behandelingspleegzorg. Een 
module behandelingspleegzorg heeft soms betrekking op meerdere ‘doelgroepen’.

3.2 Ondersteunende pleegzorg als brug naar een permanente oplossing

Bij ondersteunende pleegzorg zien we dat veel vaker langdurig ondersteunende  pleegzorg wordt 
ingezet in vergelijking met kortdurende. Bij ondersteunende pleegzorg worden heel concrete afspraken 
gemaakt wanneer het kind bij het pleeggezin blijft (meestal weekends en vakanties) en wanneer het bij 
de ouders blijft. Het doel is om een gezin te ontlasten totdat ondersteuning niet meer nodig is. Indien er 
permanente ondersteuning gewenst is, kan worden overgegaan naar perspectiefbiedende pleegzorg. 

Modules betrekking op Aantal modules

Ouders 542

Pleegkind/pleeggast 928

Pleegzorgers 896

Totaal aantal modules behandelingspleegzorg 1534

Limburg
Oost- 

Vlaanderen
Antwerpen

Vlaams 
Brabant en 

Brussel

West-
Vlaanderen

Totaal

Overbruggingszorg 3 63 59 26 17 168

Geen 
overbruggingszorg

124 264 394 169 224 1170

Totaal Pleegzorgers 127 327 453 195 241 1338

Tabel 5: Doelgroep voor behandelingspleegzorg. Bron Binc   

Tabel 7 Ondersteunende pleegzorg die ingezet wordt als overbruggingszorg. Bron Binc
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4. Kenmerken van pleegkinderen en pleeggasten
4.1 Pleegkinderen

In 2017 werden 1505 kinderen en jongeren toevertrouwd aan een pleeggezin. 28% van de kinderen is 
jonger dan 3 jaar, 23% van de kinderen heeft de lagere schoolleeftijd (7 tot  12 jaar)  en 30% zijn tieners (13 
tot 18 jaar).  Vanuit het beleid wordt benadrukt dat een plaats in een pleeggezin zeker bij jonge kinderen 
belangrijk is. Dit kan verklaren dat het aantal pleegkinderen bij de jongste leeftijdscategorie bijna dubbel 
zo groot is in vergelijking met andere leeftijdscategorieën. 

Op elke zorgvraag proberen diensten voor  pleegzorg een geschikt pleeggezin te vinden.  Zo zien 
we dat 15% van de pleegkinderen een handicap heeft. Voor een handicap gebruiken we de volgende 
definitie: een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperking die een persoon in 
wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met 
anderen te participeren in de samenleving. Het hoogste percentage pleegkinderen met een handicap 
vinden we terug in Limburg. Verhoudingsgewijs begeleiden ze bijna dubbel zoveel kinderen met een 
beperking in vergelijking met de pleegzorg dienst met het laagste percentage. 

Leeftijd van kinderen die in 2017 in een pleeggezin geplaatst zijn

0 - 3 jaar 448 28%

4 - 6 jaar 236 15%

7 - 9 jaar 190 12%

10 - 12 jaar 174 11%

13 - 15 jaar 241 15%

16 - 18 jaar 240 15%

19 - 21 jaar 9  1  %

+21 jaar 39 3 %

Tabel 8:  Leeftijdsverdeling van pleegkinderen en pleeggasten. Bron Binc
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Limburg
Oost- 

Vlaanderen
Antwerpen

Vlaams 
Brabant en 

Brussel

West-
Vlaanderen

Totaal

Aantal pleegkinderen 

met een handicap 

op 31/12 (enkel 

minderjarigen)

178 201 278 110 163 930

Aantal pleegkinderen 

en jongeren op 31/12
865 1290 1926 931 987 5999

% kinderen met een 

handicap
20,6 15,6 14,4 11,8 16,5 15,5

Tabel 9 Aantal kinderen met een handicap in pleegzorg. Bron eigen registratie

Tabel 10: leeftijdsverdeling pleeggasten. Bron: eigen registratie

4.2 Pleeggasten

De volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek die in pleegzorg worden 
opgevangen noemen we pleeggasten.

77 pleeggasten vonden in 2017 een plekje in een gastgezin. 11 van hen verbleven reeds in het pleeggezin 
in de minderjarigenwerking en gingen over naar pleegzorg voor volwassenen omwille van de leeftijd. 
Bijna 1 op 3 nieuwe pleeggasten is tussen 18 en 20 jaar en meer dan de helft (52%) is jonger dan 30.

 Er waren 51 pleeggasten waar pleegzorg werd beëindigd.  Van de beëindigde plaatsingen waren 42 
situaties perspectiefbiedend.

Leeftijdsverdeling pleeggasten

18 - 20 jaar 24 31%

20 - 30 jaar 16 21%

30 - 40 jaar 10 13%

40 - 50 jaar 0 0%

50 - 60 jaar 14 18%

60 - 70 jaar 8 10%

70 + 5 7%
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In 2017 zien we een beperkte stijging (2%) van het aantal pleeggasten.

Tabel 11: Aantal pleeggasten sinds 2014. Bron: eigen registratie

Aantal pleeggasten dat in een gastgezin verblijft

2014 481

2015 476

2016 505

2017 516
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5. Kenmerken van pleegzorgsituaties 
5.1 Aanmeldingen  

Nog steeds blijven heel wat vragen naar pleegzorg onbeantwoord. Voor elk kind of volwassene proberen 
we een geschikt pleeggezin of pleegzorger te vinden. Wie in aanmerking komt, hangt af van het aanbod 
en profiel van de pleegzorger en de zorgvraag. Het is echter heel moeilijk om een goed beeld te hebben 
van hoeveel pleegkinderen er wachten op een pleeggezin. Er zijn immers meer vragen dan beschikbare 
pleegzorgers. Heel wat kinderen of jongeren worden niet meer aangemeld omdat verwijzers er van uit 
gaan dat er geen plaats is voor de kinderen of worden van de wachtlijst gehaald wanneer ze een plaats 
hebben gevonden in een voorziening hoewel pleegzorg de meest aangewezen oplossing zou zijn voor 
het kind of de jongere. 

Het merendeel van de nieuwe pleegzorgsituaties (53%) werd aangemeld via niet rechtstreeks 
toegankelijke hulp. 

Tabel 12: Bron Binc

NRTJ 833

RTJ 745
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Wanneer we kijken naar wie de kinderen aanmeldt voor rechtstreeks toegankelijke hulp zien we dat 
bijna 15% van de aanmelders het kind of het gezin zelf was. Meer dan 1 op 4 (28%) werd aangemeld door 
de jeugdrechtbank. Hieronder vindt u een overzicht van de aanmelders bij rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp. 

Ta
be

l 1
3:

 b
ro

n 
Bi

nc

Aanmelder Aantal % (van de RTJ)

Jongere/gezin 122 15

Pleeggezin 49 6

VAPH 21 3

K&G 16 2

CGG 10 1

CAW 9 1

CLB 33 4

BJB 10 1

OCJ 88 11

VK 5 1

School 3 0

Politie/parket 7 1

Huisarts 0 0

Prive-psycholoog/psychiater 3 0

Crisismeldpunt 14 2

Jeugdrechtbank 231 28

Andere 119 14

Ziekenhuis (sociale dienst) 14 2

OCMW 7 1
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5.2 Vrijwillig of gerechtelijk 

63% van de beëindigde pleegzorgsituaties gebeurt op vrijwillige basis. Vrijwillig kan zowel met als 
zonder een consulent van een gemandateerde voorziening.  In bovenstaande tabel 13  zie je in detail door 
wie de vrijwillige plaatsingen zijn aangemeld.

37 % van de afgesloten pleegzorgsituaties werd opgevolgd door de jeugdrechtbank. Een 
pleegzorgsituatie die opgevolgd wordt omwille van een MOF (misdaad omschreven feit) is uitzonderlijk; 
bijna alle rechtbankplaatsingen zijn omwille van een verontrustende opvoedingssituatie (VOS). 

Verwijzingsgrond Aantal %

Vrijwillig 756 62,7%

Gerechterlijk vos 446 37%

Gerechterlijk mof 4 0,3%

 Tabel 14: Verhouding vrijwillige vs. gedwongen hulpverlening.  Bron Binc
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5.3 Combinaties van gemoduleerd aanbod en samenwerking met andere sectoren

Sinds 2014 is het mogelijk om pleegzorg te combineren met andere vormen van hulpverlening. 

Wanneer we kijken naar de afgesloten plaatsingen zien we dat er bij 416 afgesloten dossiers combinaties 
met jeugdhulpmodules van een andere dienst of voorziening uit de jeugdhulp waren. Dit komt overeen 
met 37% van alle afgesloten pleegzorgsituaties.

 Het merendeel van de combinaties (68%) is met een module van een dienst of voorziening die valt onder 
Jongerenwelzijn. 

figuur 6: combinatie met modules van andere diensten of voorzieningen bij de afgesloten dossiers van 2017 (Bron: Binc) 

figuur 7 Samenwerking met andere sectoren bij afgesloten dossiers in 2017 (bron: Binc)

Bij heel wat dossiers is er sprake van een samenwerking met andere sectoren. Er kan ook 
samengewerkt worden met meerdere diensten om de nodige ondersteuning te bieden aan de 
pleeggezinnen, jongeren en ouders. Deze samenwerking is nodig om zo goed mogelijk tegemoet te 
komen aan de noden en hulpvraag. 
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17%
25%

12%

7%

2%
4%
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5.4 Beëindiging: redenen 

In 2017 werd de pleegsituatie officieel beëindigd voor 1032 kinderen en jongeren en 51 volwassenen.

In elk afgesloten dossier van jeugdhulpverlening wordt de reden van beëindiging genoteerd.  Deze 
redenen betreffen zowel pleegkinderen als pleeggasten. 

Bij 30% van de  afgesloten dossiers was geen verdere hulp noodzakelijk; we kunnen hierbij 
veronderstellen dat de reden van plaatsing wegviel.

33 % van de pleegzorgsituaties werd gestopt omwille van verscheidene externe redenen zoals het 
bereiken van de leeftijdsgrens of maximale begeleidingsduur, een verhuis, overlijden of het einde van 
een beslissing. Door de wijzigingen van het decreet pleegzorg waardoor pleegzorg mogelijk wordt tot 
25 jaar, kan dit tegemoet komen aan situaties waar er nog nood is aan  begeleiding maar pleegzorg niet 
meer mogelijk was door het bereiken van de leeftijdsgrens.

Bij 17% was pleegzorg niet meer de meeste geschikte hulpverleningsvorm en bij 20% werd ‘andere’ 
opgegeven als reden van de beëindiging.

figuur 8: afgesloten dossiers in 2017 
naar aard van beëindiging (bron: Binc)
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Daarnaast werd nagegaan wat de reden was indien er sprake was van een vroegtijdige beëindiging van 
een pleegzorgsituatie. Dit was het geval bij 240 situaties, wat overeenkomt met 22% van alle beëindigde 
pleegzorgsituaties. Dit lijkt sterk overeen te komen met het aantal ‘andere’ redenen van beëindiging 
zoals weergegeven in bovenstaande figuur.

Bij 28% was ontvluchting een reden en bij 32% werd de hulpverleningsrelatie als onwerkbaar ervaren. 
Bij de andere 40% was de reden een zwaar incident of een veiligheidsrisico. 

38%

17%
10%

34%

zwaar incident

ontvluchting

onwerkbare hulpverleningsrelatie

veiligheidsrisico’s

Figuur 9: Reden vroegtijdige beëindiging. Bron Binc
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6. Pleeggezinnen 
6.1 Totaal aantal pleeggezinnen 

Op 31 december 2017 waren er 381 pleeggezinnen meer in begeleiding ten opzichte van het vorige jaar. 
Met 5098 pleegezinnen in begeleiding werd de kaap van 5000 voor het eerst overschreden. Dat is een 
toename met 8% in vergelijking met hetzelfde moment van het vorige jaar.

6.2 Nieuwe pleeggezinnen

Kandidaat-bestandspleeggezinnen volgen een screeningstraject alvorens te starten met pleegzorg. 
Als start van de screening beschouwen we het eerste gesprek nadat kandidaat gezinnen op een 
informatieavond zijn geweest. Zo zijn ze goed op de hoogte van de mogelijkheden om aan pleegzorg te 
doen en waarvoor  ze zich engageren.  

Dat de wervingsacties succes kennen, zien we aan de toename van aanwezigen op informatieavonden. 
Daar zien we een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. Dit vertaalt zich jammer genoeg niet in 
meer mensen die zich willen engageren als pleegzorger. Er zijn immers 12% minder mensen die gestart 
zijn met de screening.  Vorig jaar vatte 43% van de aanwezigen op een informatieavond het traject aan 
als pleegzorger, in 2017 was dit slechts 33%. 

In 2015 heeft pleegzorg met het project ‘Geef de wereld een thuis’ veel extra belangstelling gekregen. 
In 2016 konden we de vruchten plukken van deze campagne. Ondanks dat wervingsacties (zoals 
‘Minidevils’, het social partnership met de Rode Duivels en ‘Doneer je schoolhek’) onverminderd 
doorgaan, zien we in 2017 het aantal kandidaten voor bestandspleeggezinnen dalen. 

2016 2017 %

Aantal gezinnen aanwezig op het informatiemoment 968 1118 +15%

Aantal bestandsgezinnen dat start met screening  421 369 -12%

Aantal gezinnen dat de screening beëindigd heeft 445 339 -34%

Aantal bestandgezinnen dat na de screeningprocedure positief 
werd geselecteerd

285 198 -30%

Aantal screenings die op 31/12 nog lopende waren 143 176 +23%
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6.3 Screeningstraject van bestandspleeggezinnen

Hoe lang het screeningstraject duurt, is niet alleen afhankelijk van de dienst voor pleegzorg maar ook 
van de wensen van het kandidaat-pleeggezin. Zij bepalen mee het tempo. 

We zien dat 64% van de kandidaat-pleeggezinnen het traject afrondt binnen het half jaar en 90% het 
traject afwerkt binnen de 9 maanden.

We bevroegen de pleegzorgers waar het screeningstraject langer dan 9 maanden duurde. Telkens bleek 
het te gaan om redenen binnen het gezin zelf waardoor het traject voor even (omwille van drukte op 
het werk, examens kinderen, langdurige vakantie, of andere persoonlijke redenen) of voor langere tijd 
(zwangerschap, verbouwingen of andere redenen) werd uitgesteld.
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aantal bestandsgezinnen dat zelf beslist om een pauze in te lassen

het aantal bestandsgezinnen dat zelf besliste zich terug te trekken

het aantal bestandgezinnen dat door de dienst 
niet weerhouden werd als pleegzorger 

het aantal gezinnen dat de screening beëindigd heeft 

het aantal bestandsgezinnen dat start met screening  
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fig. 14: aantal screeningstrajecten in 2017 naar duurtijd van het traject, uitgedrukt in percentages . Bron: eigen registratiegegevens
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Wanneer we kijken naar de tijd tussen het afronden van het screeningstraject en de eerste effectieve 
pleegzorgervaring zien we dat meer dan de helft (54%) binnen 6 maanden een pleegkind of pleeggast 
opneemt in het gezin. Daarbuiten zien we ook dat er bij 22% meer dan een jaar tussen screening en 
eerste pleegzorgervaring zat. Dit zijn zowel pleegzorgers met een beperkt zorgaanbod of pleegzorgers 
die na de screening aangeven liefst even te wachten om te starten.

Ten opzichte van vorig jaar zien we een daling in het aantal ingetrokken pleegzorgattesten. In 
2017 werden er 6 attesten ingetrokken t.ov. 15 ingetrokken attesten in 2016. Met 14 geweigerde 
pleegzorgattesten is hier ook een kleine daling ten opzichte van 2016, waar dat er nog 17 waren. De 
diensten trachten steeds zo transparant mogelijk te zijn over de redenen waarom een attest wordt 
ingetrokken of geweigerd.  Daarbij heeft de (kandidaat-)pleegzorger de mogelijkheid om in beroep te 
gaan tegen dergelijke beslissing. 

Fig 16. :  aantal screeningstrajecten naar duurtijd tussen het afronden van het traject en de 1ste pleegzorgervaring  
(bron: eigen registratiegegevens)
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Het voorbije jaar is pleegzorg opnieuw sterk gegroeid.  
Daarmee trekken we de lijn door van de voorbije jaren. 

Aantal pleeggezinnen

In loop van 2017 rondde pleegzorg in Vlaanderen de symbolische kaap van 5.000 pleeggezinnen: op 31 
december waren ze met 5.181. Aangezien er een algemene toenemende vraag is naar jeugdhulp, is het 
noodzaak om ook binnen pleegzorg verder kandidaat-pleeggezinnen te werven. Samen met de diensten 
voor pleegzorg zet Pleegzorg Vlaanderen zich daarvoor in. Hoewel er het voorbije jaar meer aanwezigen 
waren op infoavonden dan in 2016, daalde in 2017 het percentage dat het traject als  (bestands)
pleegzorger effectief aanvatte. Werving blijft dan ook de grootste uitdaging voor pleegzorg.

Aandeel netwerkpleegzorg

Sinds het nieuwe decreet pleegzorg in 2014 van start ging, kennen we een gestage groei in het aandeel 
van netwerkpleegzorg (op basis van het totaal aantal opgestarte pleegzorgsituaties), van iets minder dan 
de helft (45%) in 2014 naar een ruime meerderheid van 68% in 2017. Twee op de drie kinderen kunnen 
terecht in het eigen netwerk; voor pleeggasten is dit aandeel nog groter (71%). Netwerkpleegzorg, binnen 
perspectiefbiedende pleegzorg, gaat vaak gepaard met een hogere nood aan ondersteuning door de 
dienst voor pleegzorg.

Toename bij alle pleegzorgvormen

Op elke vraag waar pleegzorg een oplossing kan bieden, proberen we de meest geschikte vorm van 
pleegzorg in te zetten. Het lijkt erop dat andere diensten en voorzieningen meer en meer bewust zijn van 
de diversiteit die mogelijk is binnen pleegzorg. We zien namelijk een stijging bij alle pleegzorgvormen, 
maar het sterkst bij ondersteunende, perspectiefbiedende lage frequentie en perspectiefzoekende 
pleegzorg. 

Extra begeleiding

Er worden heel wat inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan de nood tot extra begeleiding. 
Zo stegen de modules behandelingspleegzorg het voorbije jaar met 22 procent. Deze inspanningen 
zijn belangrijk om breakdown te vermijden, de kansen op hereniging met de ouders te vergroten en de 
kinderen en volwassenen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Voor meer toelichting bij of vragen over het registratierapport,  
kan u steeds terecht bij Pleegzorg Vlaanderen.

Tot slot
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Bijlage: terminologielijst 
Behandelingspleegzorg: Gezinnen 
die pleegkinderen of pleeggasten met 
specifieke psychiatrische of emotio-
nele en gedragsproblemen voor korte 
of lange tijd opvangen, kunnen een 
beroep doen op behandelingspleeg-
zorg. Dat omvat een behandeling voor 
het pleegkind of de pleeggast bovenop 
de gewone pleegzorgbegeleiding. Het 
kan ook dat je als pleegzorger of ouder 
extra begeleiding krijgt. Behandelings-
pleegzorg kan soms ook in samenwer-
king met een psychiatrisch ziekenhuis.

Bestandspleeggezin: Deze pleegge-
zinnen kenden het pleegkind dat in 
hun gezin kwam niet vooraf.

Crisispleegzorg: Een acute crisis kan 
het leven helemaal door elkaar gooien. 
Wanneer een kind of een volwassene 
met een beperking op dat moment heel 
snel een opvangplaats nodig heeft, 
staat een crisisgezin paraat. Soms 
kunnen de pleegkinderen of pleeg-
gasten na korte tijd weer terug naar 
huis. Als dat niet het geval is, wordt er 
gezocht naar een oplossing op lange 
termijn.

Gemandateerde voorziening: Van 
overheidswege hebben 2 voorzienin-
gen (het VK en het OCJ) het mandaat 
om onderzoek te verrichten in veront-
rustende situaties waarin kinderen 
betrokken zijn. Bij ernstige verontrus-
ting kunnen zij parket en de jeugd-
rechtbank inschakelen.

Netwerkpleeggezin: Deze gezinnen 
zorgen voor een kind dat tot hun 
familie of sociale netwerk behoort.

OCJ: Ondersteuningscentrum Jeugd-
zorg, één van de twee gemandateerde 
voorzieningen in Vlaanderen.

Ondersteunende pleegzorg: Een 
gezin vangt een pleegkind of pleeggast 
op zolang als nodig: een paar dagen, 
een paar weken, een paar maanden of 
af en toe tijdens weekends en vakan-
ties. Van bij het begin is al duidelijk dat 
de opvang beperkt zal zijn en worden 
er goede afspraken gemaakt. Dankzij 
de ondersteuning van een pleeggezin 
kunnen ouders die het moeilijk hebben 
genieten van een adempauze om hun 
problemen op te lossen. 

We spreken van ondersteunende 
pleegzorg – korte duur indien een 
pleegkind of pleeggast gedurende 
een korte periode (max. 3 maanden) 7 
dagen op 7 in een pleeggezin verblijft. 

Met ondersteunende pleegzorg – 
lage frequentie bedoelen we dat een 
kind of volwassene 1 tot 3 nachten per 
week in een pleeggezin verblijft gedu-
rende een langere periode.

OVBJ: Organisatie voor bijzondere 
jeugdzorg.

Perspectiefbiedende pleegzorg: 
Wanneer een pleegkind of pleeggast 
langer dan een jaar in een pleeggezin 
woont. Een pleegkind kan soms vele 
jaren in een pleeggezin verblijven, 
zelfs tot wanneer het op eigen benen 
gaat staan. Toch houdt het kind in de 
mate van het mogelijke contact met 
de ouders. Jongvolwassenen met een 
beperking kunnen ook nadat ze 18 jaar 
worden, bij hun pleeggezin blijven 
wonen. Toch kan er een moment 
komen dat ze meer zelfstandigheid 
willen en stap per stap op eigen benen 
gaan staan. Volwassenen die in een 
gastgezin terecht kunnen, blijven daar 
meestal lange tijd wonen.

Bij perspectiefbiedende pleegzorg – 
hoge frequentie verblijft een pleeg-
kind of pleeggast minimaal  4 dagen op 
7 in het pleeggezin.

We spreken van perspectiefbiedende 
pleegzorg – lage frequentie wanneer 
een pleegkind of pleeggast het verblijf 
in een pleeggezin voor lange tijd (meer 
dan 2 jaar) combineert met een verblijf 
in een voorziening of een ander gezin. 

Perspectiefzoekende pleegzorg: 
Wanneer ouders de zorg even niet 
meer aankunnen, kan een pleegge-
zin de nodige rust brengen voor een 
pleegkind of pleeggast. Hulpverleners 
gaan dan samen met de ouders inten-
sief aan de slag om hun leven weer op 
de rails te krijgen en hun problemen 
aan te pakken. De duurtijd is meestal 
enkele maanden. Als een terugkeer 
naar huis toch niet mogelijk blijkt, 
wordt er gezocht naar een langdurige 
oplossing.

Pleeggezin: Een gezin dat de zorg 
opneemt voor kinderen of volwasse-
nen na screening van een dienst voor 
pleegzorg en hierdoor begeleid wordt. 

Pleeggast: Een volwassene met een 
handicap en/of psychiatrische proble-
matiek die inwoont bij een gezin dat 
ondersteund wordt door een dienst 
van pleegzorg.

Pleegkind: Een kind dat voor even of 
lange tijd verblijft in een ander gezin 
en ondersteund wordt door een dienst 
van pleegzorg.

Typemodules pleegzorg: Vorm van 
pleegzorg. De duur en frequentie van 
het verblijf in het pleeggezin en de 
intensiteit van de begeleiding is afhan-
kelijk van de vorm van pleegzorg en 
dus van de gekozen typemodule.

VK: Vertrouwenscentrum Kindermis-
handeling, één van de twee gemanda-
teerde voorzieningen in Vlaanderen;
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