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“Wanneer blijkt dat de opvoedingssituatie 
verontrustend is, mogen we niet aarzelen en 
moeten jongeren tijdelijk of permanent uit 
huis geplaatst worden. Bij uithuisplaatsing  
is pleegzorg het eerste alternatief.”

   VLAAMS REGEERAKKOORD 2019-2024

Dit Registratierapport biedt meer inzicht in de werking van pleegzorg in Vlaanderen. Die vorm van jeugdhulp 

is er niet alleen voor minderjarigen. Via voortgezette jeugdhulp kunnen jongvolwassenen tot de leeftijd van 25 

jaar ondersteuning krijgen en ook volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek krijgen 

via pleegzorg een warme plek in gastgezinnen.

In dit rapport vind je een overzicht van de gestarte en beëindigde plaatsingen in 2019. Daarnaast schetsen 

we een beeld van de diversiteit binnen pleegzorg. We besteden aandacht aan de verschillende vormen die 

er bestaan en aan wie een beroep doet op pleegzorg. Tot slot staan we stil bij de werving en selectie van 

kandidaat-pleegzorgers. In tabellen en grafieken is er ook aandacht voor evoluties doorheen de voorbije jaren.  

De gebruikte afkortingen en termen in dit Registratierapport vind je toegelicht in de Terminologielijst achteraan.

Dit Registratierapport kwam tot stand met de gewaardeerde hulp van de registratiemedewerkers van de vijf 

provinciale pleegzorgdiensten en het Agentschap Opgroeien. We verwijzen ook graag naar de Jaarverslagen 

van die vijf pleegzorgdiensten die te raadplegen zijn op de site van Pleegzorg Vlaanderen (www.pleegzorg.be) 

en het jaarverslag jeugdhulp van het Agentschap Opgroeien (www.jaarverslagjeugdhulp.be).
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Voor wie is pleegzorg gestart?
e

In 2019 werden er 1.847 pleegzorgsituaties opgestart in Vlaanderen. Daarmee was pleegzorg in 2019 goed voor  

17,2 procent van alle trajecten die binnen jeugdhulp werden opgestart. 

2015 2016 2017 2018 2019
Minderjarigenwerking (1) 1.354 1.460 1.565 1.634 1.721
Aantal meisjes (1) 666 673 722 841 843
Aantal jongens (1) 686 787 843 866 878
Aantal pleeggasten (2) 83 54 77 73 126
Aantal vrouwen (2) 39 28 34 28 53
Aantal mannen (2) 46 33 43 45 73

TABEL 1: AANTAL PLEEGZORGPLAATSINGEN DIE ZIJN OPGESTART VOOR PLEEGKINDEREN EN PLEEGGASTEN, OOK VERDEELD VOLGENS GESLACHT.  
(BRON: GEGEVENS BINC (1) EN EIGEN REGISTRATIESYSTEMEN (2))

Net als tijdens de vorige jaren, is het aantal opgestarte plaatsingen opnieuw toegenomen. In 2019 zien we wel een 

beduidend grotere toename bij het aantal opgestarte pleegzorgsituaties van pleeggasten (volwassenen met een 

handicap en/of psychiatrische problematiek). Bij 43 van die gestarte plaatsingen gaat het om situaties waarbij 

pleegkinderen het statuut van pleeggast aannemen. De overige 83 personen hadden bij de opstart nog geen plaats 

in een pleeggezin. Het aandeel van minderjarigen blijft binnen de totale groep het grootst. 

In wat volgt gaan we eerst verder in op het profiel van de personen die hulp krijgen via pleegzorg. We focussen 

daarbij op de leeftijd, de thuistaal, het onderwijsniveau en de situatie van het gezin (arbeidssituatie, huisvesting, 

gezondheid, schuldenlast). Daarbij bekijken we ook wie de hulpvraag heeft gesteld. Ten tweede bestuderen we het 

profiel van de personen die hulp bieden via pleegzorg. 
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PLEEGZORG 
VOOR IEDEREEN 

Als pleegzorg de best mogelijke hulpvorm blijkt voor een situatie, gaan we op zoek naar een geschikt gezin en 

naar de vorm van pleegzorg die het beste past. Ongeacht de afkomst, leeftijd of mogelijkheden van het kind, de 

jongere of de volwassene, proberen we een goede match te vinden om zo een warme thuis te bieden. 

LEEFTIJD
AANTAL PLEEGKINDEREN OF –GASTEN 
WAARVOOR PLEEGZORG IS OPGESTART

2018 2019

0 t.e.m. 2 jaar 398 22,4% 405 21,9%
3 t.e.m. 5 jaar 274 15,4% 261 14,1%
6 t.e.m. 8 jaar 236 13,3% 233 12,6%
9 t.e.m. 11 jaar 213 12,0% 237 12,8%
12 t.e.m. 14 jaar 246 13,8% 218 13,8%
15 t.e.m. 17 jaar 330 18,5% 352 19,1%
18 t.e.m. 20 jaar 35 2,0% 70 3,8%
vanaf 21 jaar 48 2,7% 71 3,8%

TABEL 2: PLEEGKINDEREN EN PLEEGGASTEN WAARVOOR PLEEGZORG IS OPGESTART,  
VERDEELD IN LEEFTIJDSCATEGORIEËN. (BRON: BINC)

Voor kinderen jonger dan drie en adolescenten van 15 tot en met 17 jaar wordt er het vaakst een plaats gevonden bij 

een pleeggezin. De laagste instroom aan nieuwe pleegzorgsituaties zien we vanaf de volwassen leeftijd. 

Afhankelijk van de zorgnood van het 

kind of de volwassene, zoeken we 

een gezin dat die specifieke zorg en 

ondersteuning kan bieden. Zolang er 

een gezin wordt gevonden dat zich 

wil én kan engageren om de zorg 

op zich te nemen, kan in principe 

iedereen terecht bij pleegzorg. 

Niet enkel volwassenen met een 

beperking vinden zorg in pleegzorg. 

Ook 1.050 pleegkinderen (12.8%) 

hebben een beperking. Voor mensen 

met een hogere zorgnood is het wel 

moeilijker een geschikt gezin te 

vinden. 



Pleegzorg in Vlaanderen 
Registratierapport 2019 07

In tabel 3 geven we een overzicht van de plaatsingen in 2019, geordend per leeftijdscategorie. Daaruit blijkt dat 

kinderen en volwassenen van alle leeftijden een plaats vinden. 

LEEFTIJDSCATEGORIE
Aantal van alle pleegkinderen 
en –gasten die tijdens 2019 in 

een pleeggezin verbleven.
%

 Aantal van alle pleegkinderen 
en -gasten die in 2019 met 

pleegzorg zijn gestart.
%

0 t.e.m. 2 jaar 588 6,6% 405 21,9%
3 t.e.m. 5 jaar 1.033 11,7% 261 14,1%
6 t.e.m 8 jaar 1.240 14% 233 12,6%
9 t.e.m 11 jaar 1.305 14,7% 237 12,8%
12 t.e.m 14 jaar 1.353 15,3% 218 11,8%
15 t.e.m 17 jaar 1.527 17,2% 352 19,1%
18 t.e.m 20 jaar 1.106 12,5% 70 3,8%
 vanaf 21 jaar 735 8,3% 71 3,8%

TABEL 3: ALLE PLEEGKINDEREN EN PLEEGGASTEN VERDEELD OVER LEEFTIJDSCATEGORIEËN.

Bij de nieuwe plaatsingen valt het hoge aandeel op van de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar (21,9%). Binnen de totale 

groep van pleegkinderen en pleeggasten die in 2019 in een pleeggezin verbleven, bedraagt dat aandeel slechts 6,6%. 

Dat mag niet verbazen: heel wat kinderen komen zeer jong in een pleeggezin terecht en verblijven er heel wat jaren.

Ook voor de leeftijd van 15 t.e.m. 17 jaar noteren we bijna 20% van de nieuwe pleegzorgsituaties in 2019. Een 

beduidend aantal in deze leeftijdscategorie zijn de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (zie verder). 

THUISTAAL
Met de thuistaal bedoelen we de taal die de ouders van het pleegkind of de pleeggast spreken. 

THUISTAAL Nederlands Andere Nederlands en andere
Aantal gezinnen 1.202 65,1% 361 19,5% 225 12.2%

TABEL 4: THUISTAAL BIJ GEZINNEN WAARVOOR PLEEGZORG IS OPGESTART. (BRON: BINC; OVER ENKELE THUISSITUATIES ONTBREKEN DE GEGEVENS.) 

Bij de gezinnen met een andere thuistaal waren er 117 gezinnen waarbij een tolk nodig was bij de gesprekken. 

Het betrekken van en samenwerken met de ouders is immers een van de belangrijkste taken van een 

pleegzorgbegeleider. Bij 5 gezinnen was er geen tolk beschikbaar en bij 76 gezinnen was die soms beschikbaar. Het 

spreekt voor zich dat samenwerken met een tolk meer begeleidingstijd vraagt van een begeleider. Daarnaast zijn 

er culturele verschillen die een begeleiding soms uitdagender maken.

Bij 2 op de 3 gezinnen 
wordt thuis uitsluitend 
Nederlands gesproken

Bij 1 op de 5 gezinnen 
is er een andere 
thuistaal dan Nederlands

Bij 12,2% van de gezinnen 
wordt zowel Nederlands als 
een andere taal gesproken
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ONDERWIJSNIVEAU
Het onderwijsniveau is uiteraard nauw verbonden met de leeftijd van de pleegkinderen of -gasten. Dat verklaart 

waarom er bij 356 kinderen geen onderwijsniveau is geregistreerd. De cijfers tonen aan dat er in vergelijking met 

de gehele populatie veel meer pleegkinderen naar het buitengewoon onderwijs gaan. Daarnaast blijkt ook dat 

een groot deel van de jongeren naar de onthaalklas voor anderstaligen gaat. Dat heeft uiteraard te maken met het 

opstarten van zorgsituaties voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 

ONDERWIJSNIVEAU
AANTAL 

CLIËNTEN
PERCENTAGE  

per onderwijsniveau

Geen 356
K L E U T ERONDERW I JS U
 Regulier kleuteronderwijs 289 95,4%
Buitengewoon kleuteronderwijs 14 4,5%
L AGER ONDERW I JS U
Regulier lager onderwijs 403 83,4%
Buitengewoon lager onderwijs 80 16,6%
SE CUNDA IR ONDERW I JS U
ASO 85 15,2%
TSO 99 17,7%
BSO 150 26,9%
Kunstonderwijs 6 1,1%
Buitengewoon secundair onderwijs 74 13,3%
Deeltijds onderwijs of leercontract 37 6,6%
Onthaalklas anderstaligen 107 19,2%
ONDERW I JS VOOR VOLWA S SENEN U
Hoger onderwijs 13 76%
Tweedekansonderwijs of volwassenonderwijs 4 14%

TABEL 5: ONDERWIJSNIVEAU VAN CLIËNTEN VOOR WIE PLEEGZORG IS OPGESTART. (BRON: BINC) 
ER ZIJN ENKELE ONTBREKENDE GEGEVENS. PERCENTAGES ZIJN AFGEROND, DUS DE SOM IS NIET STEEDS 100%. 
INFORMATIE OVER DE GEHELE POPULATIE KAN JE TERUGVINDEN OP WWW.ONDERWIJS.VLAANDEREN.BE/NL/ONDERWIJSSTATISTIEKEN.

Het aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) dat een thuis vindt via pleegzorg blijft toenemen. In 

2019 zijn er 219 nieuwe situaties opgestart. Dat is 40,2% van alle nieuwe plaatsingen voor NBMV. Dat vormt een 

groot contrast met de eerste jaren. In 2015 kwam bijna 72% nog terecht in een OVBJ met verblijf en een kleine  

12% in pleegzorggezinnen (Bron: Binc). 

Voor meer informatie over NBMV  verwijzen we je graag naar het rapport van 

het Kenniscentrum Pleegzorg ‘Cijfers in evolutie’. Je vindt dat op onze website 

via bit.ly/32MtsB8 of via deze QR-code.
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SITUATIE GEZINNEN
Ook over de gezinnen van kinderen en gasten in pleegzorg worden enkele zaken geregistreerd. Hoewel dat niet 

altijd systematisch gedaan wordt en de gegevens dus soms onbekend zijn, geven de cijfers een indicatie over 

mogelijke redenen waarom men een beroep doet op pleegzorg. Bij heel wat gezinnen waarvoor pleegzorg is 

opgestart, is er namelijk sprake van een moeilijke leefsituatie. Die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld financiële 

moeilijkheden, slechte huisvesting of een slechte gezondheidssituatie.

ARBEIDSSITUATIE
De arbeidssituatie wordt bij 37,7% van de gezinnen niet geregistreerd. Van de gezinnen waarvan de arbeidssituatie 

wel wordt geregistreerd, heeft 32% een inkomen uit voltijdse arbeid en bijna 20% een wisselende of deeltijdse 

arbeidssituatie. 14% van de gezinnen heeft geen inkomen en 35% heeft een vervangingsinkomen. De arbeidssituatie 

kan uiteraard een rol spelen in de vraag naar ondersteuning, bijvoorbeeld bij een alleenstaande ouder zonder 

netwerk die af en toe naar het buitenland moet voor het werk. Of er kan bijvoorbeeld een gebrek aan inkomen zijn, 

waardoor er niet meer voldaan kan worden aan de zorg voor kinderen.

Geen inkomen

Vervangingsinkomen

Wisselende arbeidssituatie

Inkomen uit arbeid deeltijds

Inkomen uit arbeid voltijds

14%

11%

32%

8%
35%

GRAFIEK 1: DE ARBEIDSSITUATIE VAN HET GEZIN BIJ AANMELDING. (BRON: BINC)

HUISVESTING
Slechts iets meer dan de helft van de gezinnen waarvoor pleegzorg wordt georganiseerd heeft een positieve 

huisvestingssituatie. Voor de parameter huisvesting wordt ‘negatief’ geregistreerd wanneer onvoldoende 

nutsvoorzieningen aanwezig zijn (elektriciteit, gas, water, badkamer, verwarming en kookgelegenheid), of 

wanneer de woning te klein is in functie van de gezinsgrootte of verkrot, ongezond en onveilig is of wanneer er 

geen duurzame huisvesting is. De huisvesting wordt ‘positief’ beschouwd wanneer die negatieve kenmerken niet 

aanwezig zijn (definitie: Binc). In 16% van de gevallen was de woning negatief beoordeeld. Bij meer dan de helft heeft 

huisvesting niets te maken met de vraag naar ondersteuning. 

Postief

Negatief

Onbekend
56%

16%

28%

GRAFIEK 2: DE HUISVESTINGSSITUATIE VAN HET GEZIN BIJ AANMELDING. (BRON: BINC)
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GEZONDHEID
Van heel wat gezinnen is de gezondheidssituatie onbekend. Bij 1 op de 4 gestarte situaties is er sprake van een 

negatieve gezondheidssituatie. Het is gemakkelijk in te beelden dat daardoor een vraag naar extra ondersteuning 

zich opdringt. Bij een negatieve beoordeling zijn één of meerdere van de volgende kenmerken aanwezig: zwakke 

lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van de gezinsleden die het normale functioneren verstoort, aanwezigheid 

van chronische ziektes en/of handicap in het gezin die het normale functioneren verstoren of gebrek aan kennis 

en deelname aan de gezondheidszorg. De gezinssituatie wordt als ‘positief’ beoordeeld wanneer die negatieve 

kenmerken niet aanwezig zijn. (Definitie: Binc)

Postief

Negatief

Onbekend

41%

26%

33%

GRAFIEK 3: DE GEZONDHEIDSSITUATIE VAN HET GEZIN BIJ AANMELDING. (BRON: BINC)
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SCHULDENLAST
Er is maar bij weinig beginsituaties geregistreerd of er al dan niet sprake is van een schuldenlast. Van de situaties 

waar het wel bevraagd is, zien we dat bij meer dan de helft van de gezinnen sprake is van een schuldenlast. 

 
 
 

onbekend

Geen schuldenlast

Schuldenlast

67% 16%

17%

GRAFIEK 4: AANWEZIGHEID VAN EEN SCHULDENLAST BIJ AANMELDING. (BRON: BINC)
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WIE STELT DE HULPVRAAG?
De helft van de pleegzorgsituaties start na een rechtstreekse aanmelding voor hulp. Dat zijn de crisisvragen of een 

vraag voor ondersteunende pleegzorg. Voor volwassenen kan een rechtstreekse vraag gesteld worden voor elke 

vorm van pleegzorg. De provinciale dienst voor pleegzorg bekijkt dan samen met het gezin welke pleegzorgmodule 

het meest is aangewezen. Als er na de rechtstreeks toegankelijke module nog altijd een hulpvraag is of als er meer 

ondersteuning nodig is, wordt verder gezocht naar de meest geschikte hulpvorm. 

SOORT AANMELDING 2015 2016 2017 2018 2019
Rechtstreekse aanmeldingen 781 54% 821 53,50% 847 52,20% 950 53,40% 922 49,9%
Aanmeldingen via toegangspoort 666 46% 713 46,50% 775 47,80% 830 46,60% 925 50,1%

TABEL 6: RECHTSTREEKSE VS. NIET-RECHTSTREEKSE AANMELDINGEN. (BRON: BINC)

Ongeveer de helft van de mensen meldt zich rechtstreeks aan bij de dienst voor pleegzorg. Vaak is dat op advies van 

een andere organisatie. Zo gebeurt 1 op de 4 rechtstreekse aanmeldingen door jeugdrechtbank, politie of parket. 

Ook heel wat situaties worden aangemeld door de jongere of zijn context, of door het pleeggezin. De gemandateerde 

voorzieningen melden 10% van de situaties aan.

AANMELDER Aantal %
Jongere/context 155 16,8%
Pleeggezin 91 9,9%
Jeugdrechtbank, politie en parket 230 24,9%
VK en OCJ 99 10,7%
Crisismeldpunt 59 6,4%
School en CLB 34 3,7%
K&G, CAW en OCMW 33 3,6%
VAPH en Jeugdhulp/Opgroeien 41 4,5%
Fedasil en voogd NBMV 39 4,3%
CGG, psychiatrie, psycholoog en ziekenhuis 26 3,1%
Andere 121 13,1%

TABEL 7: RECHTSTREEKSE AANMELDERS. (BRON: BINC)
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PLEEGZORG 
DOOR IEDEREEN

Om pleegzorger te worden zijn er enkele wettelijke voorwaarden: je moet meerderjarig zijn en de stabiliteit en 

vaardigheden hebben om de nodige zorg te kunnen bieden. Maar vooral een groot hart en open geest zijn essentieel. 

We zien dat pleegzorg heel vaak wordt opgenomen door familie of andere mensen binnen het netwerk van het kind 

of de volwassene. Dat noemen we netwerkpleegzorg. Er zijn daarnaast ook heel wat bestandspleegzorgers die hun 

huis spontaan openstellen en die bij de start van de plaatsing geen enkele band hadden met het kind of de volwassene. 

Op 31 december 2019 waren er in Vlaanderen 5.986 pleeggezinnen. Als we kijken naar het totale aantal 

pleegzorgsituaties in 2019, zien we dat ongeveer de helft van de kinderen en volwassenen terecht kon bij familie. 

Daarbij merken we op dat het aandeel van familie groter is bij de volwassenwerking dan bij de minderjarigen. 

Daarnaast konden veel kinderen en volwassenen ook terecht bij bestandspleegzorgers.

Bestand

Familiale netwerk

Sociale netwerk

17%
104

55%
323

28%
164

GRAFIEK 6: TYPE PLEEGZORG VAN ALLE PLEEGZORGSITUATIES  
VOOR VOLWASSENEN. (BRON: EIGEN REGISTRATIE)

GRAFIEK 8: TYPE PLEEGZORG BIJ DE OPGESTARTE PLEEGZORGSITUATIES  
VOOR DE VOLWASSENWERKING. (BRON: EIGEN REGISTRATIE)

GRAFIEK 7: TYPE PLEEGZORG BIJ DE OPGESTARTE PLEEGZORGSITUATIES  
VOOR DE MINDERJARIGENWERKING. (BRON: EIGEN REGISTRATIE)

Wanneer we de verdeling van het type pleegzorg bij alle pleegzorgsituaties (grafieken 5 en 6), vergelijken met de 

cijfers van de plaatsingen die in 2019 werden opgestart (grafieken 7 en 8), zien we dat het aandeel bestandspleegzorg 

bij de gestarte plaatsingen lager ligt dan bij het totale aantal plaatsingen. Daarnaast zien we ook dat het aandeel van 

een plaatsing bij het sociale netwerk groter is bij de gestarte plaatsingen dan bij het totale aantal plaatsingen.

Bestand

Familiale netwerk

Sociale netwerk

29%
37

45%
57

26%
32

Bestand

Familiale netwerk

Sociale netwerk

22%
409

52%
999

26%
504

Bestand

Familiale netwerk

Sociale netwerk

15%
1.079

48%
3.532

37%
2.711

GRAFIEK 5: TYPE PLEEGZORG VAN ALLE PLEEGZORGSITUATIES 
VOOR MINDERJARIGEN. (BRON: EIGEN REGISTRATIE)
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Het aantal bestandspleegzorgers blijft door de jaren heen ongeveer gelijk, hoewel dat tijdens het afgelopen jaar 

minder dan 500 gezinnen betrof. Terwijl de cijfers van de vorige jaren afkomstig waren van eigen registratie door 

de provinciale diensten, werden de cijfers voor 2019 bezorgd via Binc. Dat kan mogelijk een klein verschil betekenen. 

Het aandeel van pleegzorgplaatsingen in het netwerk blijft gestaag toenemen. Gelijktijdig blijft de vraag naar 

pleegzorg ook toenemen. De aandacht verschuift dan ook naar het netwerk om een geschikt pleeggezin te vinden. 

 2015 2016 2017 2018 2019

Bestandspleegzorg 541 43% 659 37% 523 32% 557 31% 495 28%

Netwerkpleegzorg 813 57% 801 63% 1.099 68% 1.223 69% 1.299 72%

TABEL 8: VERHOUDING NETWERKPLEEGZORG EN BESTANDSPLEEGZORG VAN GESTARTE PLEEGZORGSITUATIES (BRON: BINC)
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In dit hoofdstuk bespreken we alle dossiers waarbij de provinciale pleegzorgdiensten instonden voor de begeleiding 

gedurende het jaar 2019. We kijken naar de evolutie van het aantal pleegzorgsituaties en de vergelijking met 

residentiële voorzieningen binnen Jeugdhulp. Daarnaast geven we meer inzicht in de leeftijdsverdeling van de 

cliënten en wie zich engageert als pleeggezin. 

In Tabel 9A tonen we het aantal pleeggezinnen enerzijds en het aantal pleegkinderen en –gasten anderzijds, 

tijdens een specifiek meetmoment, namelijk 31 december 2019. Tabel 9B geeft het overzicht van de totale aantallen 

gedurende het hele jaar 2019.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pleeggezinnen  
op 31/12 (1)

3.909 4.177 4.717 5.181 5.489 5.986

Pleegkinderen en pleeggasten  
op 31/12 (2)

5.344 5.616 6.024 6.507 7.132 7.756

TABEL 9A: OVERZICHT VAN AANTAL PLEEGKINDEREN, -GASTEN, EN IN PLEEGGEZINNEN OP 31/12/2019. 
(BRON: (1): GEGEVENS UIT EIGEN REGISTRATIE; (2): GEGEVENS UIT BINC

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal aantal pleegkinderen 
gedurende het jaar (2)

5.851 6.058 6.507 7.115 7.567 8.272

Totaal aantal pleeggasten 
gedurende het jaar (1)

481 476 505 516 549 591

Totaal aantal pleegzorgsituaties 
gedurende het jaar (2)

6.332 6.534 7.012 7.631 8.136 8.863

TABEL 9B: OVERZICHT VAN AANTAL PLEEGKINDEREN, -GASTEN, EN –ZORGSITUATIES IN 2019. 
(BRON: (1) GEGEVENS UIT EIGEN REGISTRATIE; (2) GEGEVENS UIT BINC)

Lopende pleegzorgsituaties
yr
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Onder pleeggezin verstaan we iedereen die zorg biedt, ongeacht de vorm van pleegzorg (continu of onderbroken, 

voor korte of lange duur) en de samenstelling van het gezin. In 2019 waren er 8.863 pleegzorgsituaties. 

Pleegzorg is een van de belangrijkste hulpverleningsvormen binnen de jeugdhulp en biedt voor bijna 40% 

van de kinderen waarvoor een traject binnen jongerenwelzijn is opgestart een plaats in een gezin. De andere 

hulpverleningsvormen die onder jongerenwelzijn vallen zijn organisaties voor bijzondere jeugdzorg die zowel 

residentiële als ambulante begeleidingen voorzien, Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentra (OOOC), Crisishulp aan 

huis (Cah) en Centra voor integrale Gezinszorg (CiG). Jeugdhulp gaat echter breder dan die hulpverleningsvormen. 

Zo zijn er ook residentiële begeleidingen door Kind & Gezin (zie bijlage 4). De doelstelling om voor ieder kind 

een plaats in een gezin te kunnen bieden als een tijdelijke uithuisplaatsing nodig is, is helaas nog veraf. Sinds de 

invoering van het pleegzorgdecreet (2014) is het aandeel van pleegzorg wel stevig toegenomen. 

MEER DAN 8.000 KINDEREN 
EN VOLWASSENEN VONDEN 
IN 2019 EEN THUIS EN ZORG 
IN BIJNA 6.000 PLEEGGEZINNEN.

2004

2009
2014

6332

6129

5050

4345

2019

8863

GRAFIEK 9: EVOLUTIE VAN HET AANTAL PLEEGZORGSITUATIES 
GEDURENDE EEN JAAR OVER DE JAREN HEEN.  
(BRON: EIGEN REGISTRATIE EN BINC)

Sinds de invoering van het pleegzorgdecreet in 2014 is het aantal pleegzorgsituaties toegenomen met 43%, terwijl 

we in de periode van 1999 tot 2004 een toename konden waarnemen van 16%. In de periode tussen 2004 en 2009 

was er een toename van 21%. Het aantal pleegzorgsituaties stijgt de laatste jaren dus veel sneller dan vóór de 

uitvoering van het decreet. 

 
Toename 

2015 JD2014
Toename 

2016 JD2015
Toename 

2017 JD2016
Toename 

2018 JD  2017
Toename 

2019 JD2018

Pleeggezinnen op 31/12 (1) 268 7% 540 13% 464 8% 308 6% 497 9%

Totaal aantal pleegkinderen (2) 207 4% 449 7% 608 9% 452 6% 705 9%

Totaal aantal pleeggasten (1) -5 -1% 29 6% 11 2% 33 6% 42 8%

Totaal aantal pleegzorgsituaties (2) 202 3% 478 7% 619 9% 505 6% 727 9%

TABEL 9: TOENAME VAN HET AANTAL LOPENDE BEGELEIDINGEN. (BRON: EIGEN REGISTRATIE (1) EN BINC (2))



Pleegzorg in Vlaanderen 
Registratierapport 2019 19

De stijging van het aantal pleegzorgsituaties die we waarnemen sinds het pleegzorgdecreet wordt in 2019 bevestigd 

met een toename van 9%. In vergelijking met vorig jaar, zien we dat de toename groter is op alle gebieden. 

Een van de doelstellingen is om voor ieder kind een gezin te voorzien tenzij de zorgnoden van het kind of de jongere 

dat niet meer mogelijk maken. De uitdaging is uiteraard het vinden van voldoende geschikte gezinnen om die zorg 

op te nemen. Residentiële zorg binnen voorzieningen kan enkel toenemen door meer erkenningen of een hogere 

bezettingsgraad. Om een goed beeld te krijgen of die doelstelling wordt behaald, vergelijken we het aantal unieke 

cliënten in de residentiële voorzieningen binnen bijzondere jeugdzorg met pleegzorg.

GRAFIEK 10: VERGELIJKING VAN HET AANTAL CLIËNTEN PER JAAR BIJ PLEEGZORG EN OVBJ MET VERBLIJF.

Jaar na jaar zien we een toename in het aantal kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die een beroep doen op 

residentiële voorzieningen binnen de jeugdhulp. De toename bij residentiële voorzieningen van organisaties voor 

bijzondere jeugdzorg (OVBJ) is de laatste jaren minder groot dan bij pleegzorg. In vergelijking met 2018 zien we 

dan ook dat de toename van het aantal cliënten gedurende 2019 groter is bij pleegzorg dan bij organisaties voor 

bijzondere jeugdzorg met verblijf.  

De vraag naar hulp blijft toenemen. Of dit komt door een grotere bekendheid, door een snellere verwijzing of door 

meer nood aan plaatsing weten we niet. We hopen dat de toename te verklaren is doordat mensen sneller hulp 

vragen en doordat de indicatiestelling sneller gebeurt, eerder dan dat het te verklaren is door een toename van 

zorgwekkende situaties. Het is belangrijk om voldoende ondersteuning aan de gezinnen te kunnen bieden zodat 

een uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Hoe sneller men om hulp vraagt en hoe sneller die hulp geboden 

wordt, hoe groter de kans dat de hulp die nodig is om de gezinnen te ondersteunen minder ingrijpend is. 
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Beëindigde pleegzorgsituaties 
yt

Bij de beëindigde situaties wordt altijd nagegaan in welke mate er samenwerkingen en combinaties waren met andere 

diensten en voorzieningen. We besteden aandacht aan de redenen waardoor een pleegzorgsituatie beëindigd is. 

2015 2016 2017 2018 2019

Pleegkinderen (2) 811 987 1.056 1.051 1.088

Pleeggasten (1) 98 68 51 78 104

TABEL 10: AANTAL BEËINDIGDE DOSSIERS. (BRON: BINC (2) EN EIGEN REGISTRATIE (1))

Gedurende 2019 eindigde voor 1.088 kinderen of jongeren en 104 pleeggasten de pleegzorgsituatie. Sinds 2017 zien 

we dat het aantal beëindigde plaatsingen bij kinderen en jongeren ongeveer stabiel blijft. Het aantal afgesloten 

begeleidingen bij pleeggasten is de laatste jaren wel toegenomen. 

 
SAMENWERKINGEN EN COMBINATIES 
Wanneer een hulpvraag wordt gesteld, wordt er altijd gezocht naar de meest geschikte oplossing. De complexiteit 

van de hulpvraag bepaalt vaak hoe moeilijk het is om een gezin te vinden dat de nodige ondersteuning kan bieden. 

Bij complexe hulpvragen is het mogelijk om te combineren met een andere hulpverleningsvorm of een pleeggezin. 

Bij het afsluiten van een pleegzorgsituatie is er niet altijd zicht op welke samenwerkingen en combinaties met andere 

hulpverleningsvormen er zijn geweest, bijvoorbeeld door wissels van begeleider. We kunnen er daarom van uitgaan 

dat onderstaande cijfers een onderschatting zijn.

Tabel 11 toont een overzicht van het aantal combinaties van pleegzorg met andere hulpverleningsvormen. Daarbij 

wordt geen rekening gehouden met de combinatie met hulpverleners uit de private werking. 

Combinatie Aanbod JWZ 312 26,2%

Combinatie Aanbod AWW 14 1,2%

Combinatie Aanbod CGG 24 2,0%

Combinatie Aanbod CLB 21 1,8%

Combinatie Aanbod VAPH 41 3,4%

Combinatie Aanbod K&G 35 2,9%

Combinatie 
crisishulpprogramma

39 3,3%

TABEL 11: AANTAL COMBINATIES GENOTEERD BIJ AFGESLOTEN BEGELEIDINGEN,  
IN ABSOLUTE CIJFERS EN IN VERHOUDING MET ALLE BEËINDIGEDE SITUATIES. (BRON: BINC)
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De meeste combinaties zijn er met hulpverleningsvormen van jeugdhulp. Er wordt dan mogelijk een beroep gedaan 

op een dagcentrum, contextbegeleiding, thuisbegeleiding of dergelijke. Pleegzorg wordt ook ingeschakeld om 

bijvoorbeeld een thuis te kunnen bieden aan kinderen, jongeren of volwassenen die permanent verblijven in een 

residentiële voorziening van jeugdhulp of het VAPH. Op die manier hebben die kinderen en volwassenen een thuis 

waar ze terecht kunnen tijdens weekends en/of vakanties.

Samenwerking met welzijn 384 32,2%

Samenwerking met gezondheid 185 15,5%

Samenwerking met onderwijs 312 26,2%

Samenwerking met financiën 118 9,9%

Samenwerking met justitie 105 8,8%

Samenwerking met 
tewerkstelling

32 2,9%

Samenwerking met huisvesting 39 3,3%

 
TABEL 12: AANTAL SAMENWERKINGEN GENOTEERD BIJ AFGESLOTEN BEGELEIDINGEN, 
IN ABSOLUTE CIJFERS EN IN VERHOUDING MET ALLE BEËINDIGDE SITUATIES. (BRON: BINC)

Het is eigen aan pleegzorg dat heel wat van de samenwerking gebeurt door de pleegzorgers. Die worden daarin 

ondersteund door de pleegzorgbegeleider. Met dergelijke samenwerkingen bedoelt men intensieve samenwerkingen 

tussen de provinciale pleegzorgdienst en andere diensten of organisaties. 
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AFSLUITEN VAN DE PLEEGZORGSITUATIE
De antwoordmogelijkheden in Binc bij het afsluiten van een pleegzorgsituatie komen niet goed overeen met de 

realiteit van een pleegzorgplaatsing. Binc is immers ontwikkeld voor alle hulpverleningsvormen en er zijn dus 

geen pleegzorgspecifieke antwoordmogelijkheden. Eigen aan pleegzorg is dat we werken met mensen die een 

vrijwillig engagement opnemen, waarbij soms bijvoorbeeld de draagkracht van het pleeggezin wordt overschreden 

of er een grote verandering is binnen het gezin (gezondheidsproblemen, scheiding,…) waardoor men de zorg niet 

langer kan opnemen. Bij het uitwerken van het nieuwe registratiesysteem zal men rekening houden met meer 

pleegzorgspecifieke redenen voor beëindiging.

Geen verdere hulp noodzakelijk 288 32,8%

Beslissing niet verlengd 60 6,8%

Verhuis buiten werkingsgebied 67 7,6%

Overlijden 7 0,8%

Bereiken leeftijdsgrens 48 5,5%

Einde duur module 34 3,9%

Meer aangepast aanbod 
noodzakelijk

140 15,9%

Andere 229 26,6%

TABEL 13: REDEN VAN BEËINDIGINGEN VAN DE PLEEGZORGSITUATIE.  
(BRON: BINC)

UITVAL 
In sommige gevallen wordt een pleegzorgsituatie vroegtijdig beëindigd. We bieden zo veel mogelijk ondersteuning 

om een uitval te vermijden, maar in 2019 werden 270 situaties vroegtijdig beëindigd. Hieronder kan u de redenen 

terugvinden. 

Zwaar incident 47 17.3%

Ontvluchting 80 29.5%

Onwerkbare 
hulpverleningsrelatie

110 40.6%

Veiligheidsrisico’s 33 12.2%

TABEL 14: REDENEN VOOR VROEGTIJDIGE 
BEËINDIGING VAN EEN PLEEGZORGPLAATSING. (BRON: BINC)

Uit tabel 13 kunnen we afleiden dat bij bijna een derde van de 

situaties geen verdere hulp noodzakelijk was. In 15,9% van de 

gevallen werd aangegeven dat een ander aanbod nodig was. 

Daarnaast kan een begeleiding ook stopgezet worden door 

andere factoren die hier niet staan geregistreerd. Voorbeelden 

daarvan zijn dat de draagkracht van het pleeggezin wordt 

overstegen of dat er een andere onverwachte gebeurtenis 

plaatsvindt bij het pleeggezin waardoor men de zorg niet meer 

kan verderzetten. We vermoeden dus dat het percentage van 

breakdown groter is dan de situaties die we rekenen onder 

uitval die worden weergegeven in tabel 14. 
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Mogelijkheden binnen pleegzorg
u

Pleegzorg is divers en kan een meerwaarde betekenen voor heel wat kinderen en volwassenen. Om de meest 

geschikte vorm van hulpverlening te kunnen bieden, is het belangrijk om een goed zicht te krijgen op de hulpvraag 

en de nood aan ondersteuning. Pleegzorg kan voor korte of lange duur, af en toe of permanent. Binnen pleegzorg 

zijn er de volgende pleegzorgmodules:

GRAFIEK 11: VERDELING VAN HET AANTAL PLEEGZORGMODULES GEDURENDE 2019. (BRON: BINC)

De meest gekende vorm van pleegzorg is perspectiefbiedende pleegzorg met hoge frequentie waarbij een pleegkind 

of –gast voor langere tijd bij een pleeggezin woont. Die vorm is met 59% ook veruit de meest voorkomende vorm 

van pleegzorg. Daarna zijn perspectiefzoekende (16%) en ondersteunende pleegzorg lage frequentie (14%) de meest 

voorkomende modules van pleegzorg. In grafiek 12 zien we dat die twee pleegzorgmodules het sterkst toenemen. 

Het aantal crisisbegeleidingen blijft over de jaren heen rond hetzelfde aantal schommelen. Behandelingspleegzorg 

is een extra module die wordt ingezet bovenop perspectiefzoekende of –biedende pleegzorg. Die aantallen worden 

dus niet meegenomen in de berekening van percentages.

GRAFIEK 12: EVOLUTIE VAN DE PLEEGZORGMODULES. (BRON: BINC)

>12 maanden

10 tot 12 maanden

7 tot 9 maanden
3 ot 6 maanden

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

55
27

11
10

Ondersteunend

korte duur
Ondersteunend

lage frequentie
Perspectiefbiedend

hoge frequentie
Perspectiefbiedend

lage frequentie Perspectief-

zoekend Crisis
Behandelings-

pleegzorg

2016

2017

2018

2019

ONDERSTEUNEND
KORTE DUUR

ONDERSTEUNEND 
LAGE FREQUENTIE

PERSPECTIEF- 
BIEDEND 

HOGE FREQUENTIE

PERSPECTIEF- 
BIEDEND 

LAGE FREQUENTIE
PERSPECTIEF- 

ZOEKEND CRISIS

3 % 4 % 14 % 59 % 4 % 16 %

3 %4 % 14 % 59 % 4 % 16 %

446 1.490 6.233 446 1.688 280



Pleegzorg in Vlaanderen 
Registratierapport 2019 25



Pleegzorg in Vlaanderen 
Registratierapport 201926

Wanneer we alle modules vergelijken met alle gestarte modules gedurende 2019, kunnen we verwachten dat het 

aandeel van de kortdurende modules groter is. We zien bij de opgestarte modules dat er maar 10% perspectiefbiedende 

pleegzorg hoge frequentie is. Perspectiefzoekende pleegzorg is met 40% de meest opgestarte module. Een heel aantal 

van die modules evolueren wel naar perspectiefbiedende pleegzorg. De vraag naar ondersteunende pleegzorg lage 

frequentie is ook groot. Bijna 1 op de 4 opgestarte pleegzorgsituaties is ondersteunende pleegzorg lage frequentie.  

GRAFIEK 13: AANTAL VAN DE GESTARTE PLEEGZORGMODULES. (BRON: BINC)

BEHANDELINGSPLEEGZORG
De pleegzorgbegeleiders van de provinciale pleegzorgdiensten volgen de pleeggezinnen nauw op en zoeken 

samen met hen naar de gepaste ondersteuning. Wanneer pleegkinderen of pleeggasten kampen met specifieke 

psychiatrische of emotionele problemen en gedragsproblemen, kan er een beroep gedaan worden op 

behandelingspleegzorg. Dat omvat een behandeling voor het pleegkind of de pleeggast bovenop de gewone 

pleegzorgbegeleiding. Het kan dat je als pleegzorger ook extra training en begeleiding krijgt. Behandelingspleegzorg 

kan soms ook in samenwerking met een psychiatrische ziekenhuisdienst. Deze vorm van pleegzorg is aanvullend 

op kortdurende of langdurige pleegzorg.

In 2019 was er een verdere toename in het aantal ingezette modules. Het Agentschap Opgroeien en de 

pleegzorgdiensten hebben het voorbije jaar de modules behandelingspleegzorg herbekeken, wat zich pas in 2020 in 

de cijfers zal vertalen.

2016 2017 2018 2019

Behandelingspleegzorg 1.261 1.534 1.885 2.037

TABEL 15: EVOLUTIE VAN HET AANTAL MODULES BEHANDELINGSPLEEGZORG GEDURENDE EEN JAAR. (BRON: BINC)
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Selectie bestandspleegzorgers
i

Ondanks de talrijke wervingscampagnes die worden gelanceerd, blijft het aantal bestandspleegzorgers dat start met 

een screening ongeveer gelijk over de jaren heen. 2019 was wel een goed jaar voor de werving van pleeggezinnen. 

Dat vertaalt zich het duidelijkst in het aantal aanwezigen op een informatiemoment. Vooral in de laatste twee 

maanden nam dat aantal sterk toe, na o.m. enkele grote media-acties. Het effect daarvan binnen screening zal pas 

in 2020 merkbaar zijn.

Wanneer we het aantal aanwezigen bij een informatiemoment vergelijken tussen 2016 en 2019, zien we een toename 

van 64%. Wanneer we het aantal gezinnen dat start met screening bekijken in diezelfde periode, zien we een toename 

van 18%. Bij de kandidaat-pleegzorgers die de screening beëindigd hebben, is er nog een minimale daling (-1%) ten 

opzichte van 2016, maar zien we een groei sinds 2017.

2016 2017 2018 2019

Aantal gezinnen aanwezig op een informatiemoment 968 1.118 1.283 1.591

Aantal bestandsgezinnen dat start met screening 421 369 407 496

Aantal gezinnen dat de screening beëindigd heeft 445 339 403 442

Aantal gezinnen dat zelf besliste om zich terug te trekken uit de screeningprocedure 128 107 106 146

Aantal bestandsgezinnen dat na de screeningprocedure positief werd geselecteerd 285 198 245 263

Aantal screenings lopend op 31/12 143 176 159 166

TABEL 16: CIJFERS OVER DEELNEMERS AAN HET VOORTRAJECT. (BRON: EIGEN REGISTRATIE)

Pleegzorg is een vrijwillig engagement dat heel wat met zich meebrengt. Daarom zetten niet veel mensen uiteindelijk 

de stap om effectief zorg te dragen voor een pleegkind of pleeggast. Het is van groot belang om te blijven inzetten op 

sensibilisering om een maatschappelijk draagvlak te creëren en goede kandidaat-pleegzorgers te vinden. De vraag 

naar pleeggezinnen blijft immers heel hoog.
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DUUR VAN HET SCREENINGSTRAJECT
Wanneer je je kind moet toevertrouwen aan een ander gezin, wil je zeker zijn dat ze goede zorgen kunnen bieden 

en ruimte kunnen geven aan jou als ouder. Tijdens het screeningstraject worden pleegzorgers op verschillende 

vaardigheden geselecteerd en zo goed mogelijk voorbereid op de toekomstige zorg voor het pleegkind of de 

pleeggast en samenwerking met de ouders.

GRAFIEK 14: TIJD OM HET SCREENINGSTRAJECT VOOR BESTANDSPLEEGZORGERS TE VERVOLLEDIGEN. 
AANTALLEN EN PERCENTAGES IN BIJLAGE. 

In 2019 had 76% van de kandidaat-pleegzorgers het screeningstraject succesvol afgerond binnen de 6 maanden. 

Slechts 5% doet er langer dan een jaar over. Dat heeft vaak te maken met persoonlijke redenen van de kandidaten. 

GRAFIEK 15: TIJD TUSSEN AFRONDEN VAN DE SELECTIE EN DE EERSTE PLEEGZORGERVARING. 
AANTALLEN EN PERCENTAGES IN BIJLAGE.

71% van de geattesteerde pleegzorgers start binnen de 6 maanden met een eerste pleegzorgervaring. Voor 38,7% is 

dat zelfs binnen de drie maanden het geval. Bij slechts 6% duurt het langer dan een jaar. De snelheid van de matching 

tussen kind en pleegzorger hangt sterk af van het profiel van het gezin. De locatie, voor wie je zorg wil opnemen 

en het soort pleegzorgmodule hebben allemaal een invloed op de snelheid van het opstarten van de zorg. In ideale 

situaties is er ook tijd om kennis te maken vooraleer de plaatsing effectief start. Het is wenselijk daar voldoende tijd 

voor te nemen om de zorg zo goed mogelijk te kunnen opnemen. 
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UITDAGINGEN VOOR PLEEGZORG 

Pleegzorg blijft jaar na jaar gestaag groeien. En dat op alle terreinen, voor de verschillende leeftijden, de diverse 

vormen van pleegzorg en als aandeel binnen het totaalaanbod van jeugdhulp. Maar de vraag naar pleegzorg blijft 

nog altijd groter dan het aanbod.

Dat betekent een immense uitdaging voor Pleegzorg in Vlaanderen. Hoe zorg je voor voldoende kwaliteitsvolle 

pleeggezinnen om die opvang te verzekeren? Dat vergt continue rekrutering, binnen de eigen context van het 

pleegkind of de pleeggast, maar ook bij mensen die voordien nog geen band hadden met het kind of de gast. Daarvoor 

organiseren we voortdurend sensibiliserings- en wervingsacties.

De voorbije jaren slagen we er dan ook in om de pool aan bestandspleegzorgers op peil te houden, maar het blijft 

moeilijk om die te vergroten. De veelvuldige campagnes en media-aanwezigheid hebben alvast geleid tot een 

toename van het aantal aanwezigen op een infomoment. Tegelijk ervaren we dat met die verhoogde zichtbaarheid 

het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg vergroot. 

De groei binnen pleegzorg vergt daarnaast tijd - en inspanningen - van de pleegzorgdiensten: tijd om te screenen en 

te vormen, tijd voor begeleiding van elk pleegkind, pleeggast, pleeg- of gastgezin en gezin van pleegkind of pleeggast, 

tijd om nieuw personeel aan te werven en in te werken. Want pleegzorg vergt maatwerk: kwaliteitsvol, kort op de bal 

en met alle betrokkenen in heel diverse contexten.

De pleegzorgdiensten en de partnerorganisatie zetten dagelijks in op gedegen infodoorstroming, via persoonlijk 

contact, participatieve ontmoetingsmomenten, mails, website, sociale media en de opstart van een Vlaams tijdschrift 

voor pleegzorgers.

In de komende jaren willen we verder inzetten op het vergroten van de dieptekennis rond pleegzorg bij het grote 

publiek, maar ook bij andere hulpverleners. Daarbij willen we extra aandacht besteden aan het bekendmaken van 

de mogelijkheid van pleegzorg voor volwassenen. 

Al die uitdagingen gaan we graag aan, samen.

PLEEGZORG VERGT MAATWERK: 
KWALITEITSVOL, KORT OP DE BAL 
EN MET ALLE BETROKKENEN IN 
HEEL DIVERSE CONTEXTEN.
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TERMINOLOGIELIJST 

AWW
Algemeen Welzijnswerk biedt psychosociale hulp- en dienstverlening aan personen van wie de welzijnskansen bedreigd 
of verminderd worden. Dat valt onder het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een volledige beschrijving kan je 
terugvinden op de webpagina www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving/welzijnswerk/centra-algemeen-welzijnswerk.

Behandelingspleegzorg
Gezinnen die voor korte of lange tijd pleegkinderen of pleeggasten opvangen met specifieke psychiatrische of emotionele en 
gedragsproblemen, kunnen een beroep doen op behandelingspleegzorg. 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. 
Behandelingspleegzorg kan soms ook in samenwerking met een psychiatrisch ziekenhuis.

Bestandspleeggezin
Die pleeggezinnen kenden het pleegkind dat in hun gezin kwam niet vooraf.

Binc
Begeleiding in Cijfers, het uniforme registratiesysteem voor de private voorzieningen in de Jeugdhulp (Opgroeien).

CGG
Centrum geestelijke gezondheidszorg. Een CGG biedt hulp aan mensen met zware psychische of psychiatrische problemen. 

CLB 
Centrum voor leerlingbegeleiding. Meer informatie over de werking van een CLB vind je op www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb. 

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 pleeggasten 
na korte tijd terug naar huis. Als dat niet het geval is, wordt er gezocht naar een oplossing op lange termijn.

Gemandateerde voorziening
Van overheidswege hebben twee voorzieningen (het VK en het OJC) het mandaat om onderzoek te verrichten in verontrustende 
situaties waarin kinderen betrokken zijn. Bij ernstige verontrusting kunnen zij het parket en de jeugdrechtbank inschakelen.

JWZ
Jongerenwelzijn

K&G
Kind en Gezin (K&G) is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn 
van jonge kinderen en hun gezinnen. Meer informatie vind je op www.kindengezin.be.  

Minderjarigenwerking
Onder minderjarigenwerking verstaan we iedereen die jonger is dan 18 jaar en iedereen die een beroep doet op de verlengde 
jeugdhulp. Dat is mogelijk tot 25 jaar.

NBMV
Niet-begeleide minderjarige vluchteling.

Netwerkpleeggezin
Netwerkgezinnen zorgen voor een kind of volwassene die tot hun familie of sociale netwerk behoort.

OCJ
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, één van de twee gemandateerde voorzieningen in Vlaanderen.



Pleegzorg in Vlaanderen 
Registratierapport 201932

Ondersteunende pleegzorg
Bij ondersteunende pleegzorg vangt een gezin een pleegkind of pleeggast op zolang als nodig: een paar dagen, een paar 
weken, een paar maanden of af en toe tijdens weekends en vakanties. 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  als 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 gedurende een langere periode.

OVBJ
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg. Meer informatie vind je op www.jeugdhulp.be/organisaties/organisatie-voor-
bijzondere-jeugdzorg-ovbj. 

Perspectiefbiedende pleegzorg
Wanneer een pleegkind of pleeggast langer dan een jaar in een pleeggezin woont, spreken we van perspectiefbiedende 
pleegzorg. 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 pleegkind 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 pleeggezin de nodige rust brengen voor een pleegkind of 
pleeggast. Hulpverleners gaan dan samen met de ouders intensief aan de slag om hun leven opnieuw 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 vrijwillig de zorg opneemt voor kinderen of volwassenen na screening van een dienst voor pleegzorg en dat 
daarvoor begeleid wordt door die dienst. 

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

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

Pleegzorgattest
Bij elke pleegzorgsituatie voor kind, jongere of volwassene krijgen pleegzorgers een pleegzorgattest waarin staat dat de zorg 
aan hen wordt toevertrouwd. 

Typemodules pleegzorg
Vormen van pleegzorg. De duur en frequentie van het verblijf in het pleeggezin en de intensiteit van de begeleiding is 
afhankelijk van de vorm van pleegzorg en dus van de gekozen typemodule.

VAPH
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (www.vaph.be) 

VK
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, één van de twee gemandateerde voorzieningen in Vlaanderen.
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 2016 2017 2018 2019

0-3 maanden 89 43,8% 47 27,3% 71 36,8% 65 38,7%

3-6 maanden 58 28,6% 47 27,3% 64 30% 55 32,7%

7-9 maanden 21 10,3% 22 12,8% 30 13% 27 16,1%

10-12 maanden 19 9,4% 18 10,5% 11 8,5% 11 6,5%

> 12 maanden 16 7,9% 38 22,1% 12 11,7% 10 6,0%

BIJLAGE 1  Duur van het screeningstraject 
Tijd om het screeningstraject voor bestandspleegzorgers te vervolledigen.  

Aantallen en percentages bij grafiek 14: 

BIJLAGE 2  Duurtijd tussen afronden selectie en eerste pleegzorgervaring 
Hoeveel tijd was er tussen geselecteerd zijn als bestandgezin en de eerste pleegzorgervaring? 

Aantallen en percentages bij grafiek 15:

BIJLAGE 3 Kinderen naar begeleidingsvorm in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning 
Cijfers over residentiële opvang bij Kind en Gezin. Tabel uit ‘Het Kind in Vlaanderen 2019’ (p 108):  

www.kindengezin.be/img/KIV2019.pdf 

AANTAL KINDEREN PER BEGELEIDINGSVORM EN LEEFTIJD IN CENTRA VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING - 2019 | BRON: AGENTSCHAP OPGROEIEN
(1)  D E RIJPERCENTAGES MOGEN NIET OPGETELD WORDEN, ZIJ GEVEN DE VERHOUDING TUSSEN DE KINDEREN IN DE BEGELEIDINGSVORM EN HET TOTAAL 
AANTAL UNIEKE KINDEREN, MAAR 1 KIND KAN IN MEER  DAN 1 BEGELEIDINGSVORM ZITTEN

 2016 2017 2018 2019

0-3 maanden 90 31,60% 50 25,30% 62 20,80% 29 12,89%

3-6 maanden 132 46,30% 78 39,40% 145 48,70% 142 63,11%

7-9 maanden 36 12,60% 51 25,80% 28 9,40% 32 14,22%

10-12 maanden 17 6% 8 4% 48 16,10% 10 4,44%

> 12 maanden 10 3,50% 11 5,50% 15 5% 12 5,33%

Mobiele  
begeleiding

Ambulante  
training

Ambulante 
dagopvang

Residentiële 
opvang

 Aantal Rij % (1) Aantal Rij % (1) Aantal Rij % (1) Aantal Rij % (1) Totaal aantal 
unieke kinderen

Kinderen jonger dan 3 jaar 1.054 66,6 350 22,1 277 17,5 415 26,2 1.583

Kinderen van 3 tot 6 jaar 836 49,3 732 43,2 61 3,6 401 23,7 1.695

Kinderen van 6 tot 12 jaar 1.093 58,2 611 32,5 46 2,4 402 21,4 1.878

Kinderen van 12 jaar en ouder 49 58,3 19 22,6 3 3,6 23 27,4 84

Leeftijd onbekend 12 80,0 2 13,3 0 0 2 13,3 15

Totaal 3.044 1.714 387 1.243 5.255
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BIJLAGE 4

Geef de wereld een thuis: 
‘Cijfers in evolutie: de opvang van NBMV in pleegzorg van 2016-2019’
bit.ly/32MtsB8

Jaarverslag West-Vlaanderen: bit.ly/3mF3Cad 

Jaarverslag Vlaams-Brabant en Brussel: bit.ly/362NIRj  

Jaarverslag Oost-Vlaanderen: Verschijnt binnenkort op www.pleegzorg.be 

Jaarverslag Limburg: bit.ly/2FG2yT1 

Jaarverslag Antwerpen: Verschijnt binnenkort op www.pleegzorg.be 

JAARVERSLAGEN PROVINCIALE DIENSTEN: 
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Pleegzorg Vlaanderen vzw
Ravenstraat 98 | 3000 Leuven
RPR Leuven | BE0537.432.161

www.pleegzorg.be
info@pleegzorgvlaanderen.be
016/23 97 75

 @pleegzorgvlaanderen

 Pleegzorg Vlaanderen

 @pleegzorgvl


