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1. GEEF DE WERELD EEN THUIS 

 

De beelden van vluchtelingen die kamperen in een park voor de ingang van de Dienst 

Vreemdelingenzaken in augustus 2015 brachten heel wat teweeg. Talloze Vlamingen boden zich 

spontaan aan om iets te doen voor vluchtelingen. Een aanzienlijk deel meldde zich spontaan bij 

pleegzorg aan om vluchtelingen(gezinnen) in hun huis op te nemen. Om de toevloed te kanaliseren 

opende Pleegzorg Vlaanderen een webpagina waar geïnteresseerde kandidaten zich konden melden. 

 

Minister Vandeurzen wijst in de rondzendbrief dd. 02/10/2015 onder meer op de noodzaak om voor 

Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) in adequate opvang en aangepaste 

psychosociale begeleiding te voorzien. Specifieke aandacht moet uitgaan naar de meest kwetsbare 

groep NBMV (met name de -14 jarigen) voor wie pleegzorg als belangrijke optie naar voren wordt 

geschoven. De onderzoeksliteratuur ondersteunt deze keuze. Empirisch onderzoek in het buitenland 

toont dat de leefomgeving van NBMV geassocieerd is met hun beleving/tevredenheid en met hun 

mentale gezondheid. Het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor 

getraumatiseerde vluchtelingenkinderen is geassocieerd met hun gezondheids- en psychosociale 

uitkomsten. NBMV in pleegzorg doen het op deze vlakken beter dan NBMV die in andere 

leefomgevingen worden opgevangen (Bean, Eurelings-Bontekoe, & Spinhoven, 2007; Bronstein, 

Montgomery, & Dobrowolski, 2012; Hodes, Jagdev, Chandra, & Cunniff, 2008; Hollins, Heydari, 

Grayson, & Leavey, 2007; Kalverboer, et al., 2016). 

 

De Vlaamse Gemeenschap kaderde dit project in een ruimere beleidsaanpak van de 

vluchtelingencrisis, die geconcretiseerd werd in de ministeriële rondzendbrief van 2 oktober 2015 

bevattende de maatregelen die ter zake binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin genomen worden, en ondersteunt dit initiatief financieel via projectsubsidiëring aan: 

- de diensten voor pleegzorg; 

- het erkende categoriale aanbod voor de opvang en begeleiding van NMBV; 

- Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

 

Vanuit pleegzorg kunnen we het werkjaar 2016 voor “geef de wereld een thuis” inhoudelijk opdelen 

in 2 fases:  

Tijdens een eerste fase (zie tussentijds rapport dd juni 2016) is er veel aandacht en tijd uitgegaan 

naar het werven, screenen en voorbereiden van de talrijke bestandsgezinnen die zich kandidaat 

stelden om een NBMV of vluchtelinggezin op te vangen. Ook werd er intensief samengewerkt vanuit 

de diensten voor pleegzorg met de categoriale diensten om de procedures voor werving, screening 

en voorbereiding van kandidaat-pleegzorgers aan te passen aan de doelgroep. De focus lag met 

name op het inhoudelijk verder uitwerken van bestandspleegzorg voor NBMV. 

Tijdens de 2e helft van 2016 (tweede fase) werd, omwille van een blijvende hoge instroom van 

netwerkplaatsingen, de focus verlegd van bestandspleegzorg naar netwerkpleegzorg voor NBMV. 

Deze blijvende groei van netwerkplaatsingen, verspreid over alle diensten voor pleegzorg, heeft 

geleid tot een inhoudelijke verdieping van de netwerkscreening en -observaties en een sterkere 

focus op de intensieve cultuursensitieve begeleiding van deze plaatsingen. 
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2. PLEEGZORG VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN VREEMDELINGEN 

(NBMV) 

 

2.1. WERVING VAN KANDIDAAT PLEEGGEZINNEN  

 

2.1.1. Infoavonden 

Tijdens de 1e helft van 2016 werden er, omwille van de grote instroom van geïnteresseerden, aparte 

infoavonden georganiseerd voor de doelgroep NBMV / vluchtelingengezinnen. 

De 2e helft van 2016 werd gekenmerkt door een afname in het aantal kandidaat-

bestandspleeggezinnen. Daarom werden er geen aparte infoavonden meer georganiseerd in de 

verschillende provincies. Kandidaten konden wel terecht op de infoavonden voor reguliere pleegzorg 

waar ook extra aandacht werd besteed aan de doelgroep van NBMV. Indien kandidaten nog extra 

informatie wensten, werden zij gecontacteerd door een medewerker met kennis van zaken.  

 

2.1.2. Screening 

 

In elke provincie was het vertrekpunt de bestaande screeningsprocedure voor reguliere pleegzorg. 

Overal werd ernaar gestreefd deze versoepeld of verkort in te zetten en de inhoud aan te passen aan 

het projectthema. 

  

Naar uitwerking zijn er onderlinge verschillen tussen de diensten voor pleegzorg. Iedere provincie 

legde eigen accenten en realiseerde een eigen aanpak, maar de grote lijnen zijn gelijklopend. De 

inhoud van infoavonden, vormingsmomenten en screening vertonen vooral gelijkenissen.  

 

In alle provincies gaat aandacht naar de duur van het screeningstraject door inhoud te condenseren 

of door de gesprekken en vormingen kort na elkaar te plannen. 

De gehanteerde screeningsprocedure bestaat uit twee delen: 

 

1. individuele gesprekken (naargelang de provincie 2 tot 4 gesprekken) met twee 

screeningsmedewerkers over de motivatie van de kandidaat-pleeggezinnen, hun 

pedagogische vaardigheden en visie, voorgeschiedenis, draagkracht, cultuurspecifieke en -

sensitieve competenties, enz. 

2. vormingsmomenten (naargelang de provincie 2 tot 4 vormingen) die in groep worden 

aangeboden. Thema’s die worden behandeld: 

- kinderen op de vlucht, verlies, rouw, loyaliteiten, hechting;  

- identiteitsvorming en acculturatie; 

- trauma/veerkracht, focus op noden van NBMV, zelfzorg;  

- een andere cultuur in je gezin, hoe pak je verschillen aan, reflectie op hoe dwingend 

kan je eigen referentiekader zijn;  

- samenwerken in pleegzorg/ouderschap delen; achtergrond en problematieken van 

de doelgroep, verwachtingen; 

- inschatten van impact op het eigen gezin, draagkracht; 
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- deelidentiteiten, waarden en normen, loyaliteiten, mandaten; 

- … 

 

Nieuwe kandidaat-pleeggezinnen doorlopen het volledige traject. Actieve pleeggezinnen die hun 

engagement wens(t)en uit te breiden naar de doelgroep van de NBMV krijgen een veel korter, 

aangepast traject. 

 

Omwille van het beperkt aantal nieuwe kandidaatsbestandsgezinnen voor de doelgroep in de 2e helft 

van 2016, werd de screening van deze gezinnen in bijna alle provincies opgenomen binnen de 

reguliere werking. Er werd wel steeds rekening gehouden met de specificiteit van de doelgroep. In 

pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel werden huiswerkopdrachten meegegeven aan de kandidaten 

omdat er te weinig kandidaten waren om een groepsvorming te organiseren. In Oost-Vlaanderen 

volgen de kandidaten de reguliere screening en werd er één extra vormingsmoment voorzien 

specifiek voor de doelgroep. In Antwerpen volgden de kandidaten de reguliere screening en vorming, 

maar is 1 van de selecteurs opgeleid in cultuursensitief werken. In West-Vlaanderen en in Limburg 

hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld in de 2e helft van 2016. 

 

De screening resulteert in een duidelijk afgebakend profiel met een concreet aanbod (en kwaliteiten 

en aandachtspunten) in functie van matching. 
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2.2. OPERATIONALISERING PLEEGZORG VOOR NBMV 

 

Verschillende actoren zijn betrokken bij de opvang en hulpverlening aan niet-begeleide 

minderjarigen. Om de jongeren toe te leiden naar deze vorm van hulpverlening moeten er afspraken 

gemaakt worden met alle actoren. Na een afbakening van de doelgroep lichten we ieders rol kort 

toe.  

 

2.2.1. Doelgroep 

Het project richt zich in het bijzonder tot  

- niet-begeleide minderjarige vreemdelingen jonger dan 12 

- niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (12 - 15 jaar) die 

o een wettig verblijf hebben of een grote kans hebben om die te bekomen 

(Afghanistan, Syrië, Irak, Eritrea, Somalië, … ) 

o uitdrukkelijk de vraag naar opvang in een gezin stellen. 

- niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die vergezeld zijn door broers of zussen 

- niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die in een netwerkgezin verblijven 

 

Voor de jongste groep (-12-jarigen) gaan we ervan uit dat pleegzorg de meest gepaste vorm van 

hulpverlening is. Bij oudere kinderen (+12-jarigen) is de stem van de jongere doorslaggevend. In de 

procedure voor aanmelding en screening wordt ook de voogd betrokken. De medewerking en 

instemming van de voogd is vereist om een verwijzing naar pleegzorg mogelijk te maken (cfr. infra). 

 

2.2.2.  Projectpartners 

a/ Fedasil 

Niet-begeleide minderjarigen die in ons land toekomen worden verwezen naar het onthaal van 

Dienst Vreemdelingenzaken en Dienst Voogdij. Na identificatie krijgen ze een plaats toegewezen bij 

Fedasil.  

 

Het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers heeft  zicht op de instroom van niet-

begeleide minderjarigen. Met Fedasil werd afgesproken dat alle niet-begeleide minderjarigen jonger 

dan 12 automatisch aangemeld worden voor pleegzorg. Voor oudere lotgenoten gebeurt dit 

wanneer ze zelf uitdrukkelijk de vraag stellen naar pleegzorg of wanneer de voogd/ hulpverleners 

inschatten dat pleegzorg een goede oplossing voor hen kan zijn. Deze betrokkenen kunnen de 

jongeren hierin begeleiden en hen motiveren in het maken van deze keuze. 

 

Fedasil steunt het project actief en wil pleegzorg structureel uitbouwen als hulpvorm voor jonge niet-

begeleide minderjarigen in de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Het Federaal Agentschap 

ondersteunt zelf ook initiatieven rond pleegzorg (o.m. het aanspreken van cultuurgezinnen) aan 

beide kanten van de taalgrens  

 

b/ Opvangnetwerk 

Het eerste onthaal van niet-begeleide minderjarigen wordt gecentraliseerd in twee onthaal-, en 

oriëntatiecentra (OOC) van Fedasil: Steenokkerzeel (Nl)  en Neder-over-Heembeek (Fr).  Daar wordt 

een eerste sociaal verslag opgemaakt over de jongere (genogram, vluchtverhaal, sociaal en cognitief 



7 
 

functioneren, psychisch welzijn, onderwijsniveau, …). Na een periode van 4 weken worden de 

minderjarigen doorverwezen naar vervolgopvang. 

 

Voor de doorverwijzing naar pleegzorg is informatie nodig: wie is de minderjarige, hoe functioneert 

hij, wat zijn de verwachtingen, attitudes … Aangezien de begeleiders van de minderjarigen het best 

geplaatst zijn om hierop te antwoorden worden zij bevraagd. De relevante informatie wordt door de 

opvangmedewerkers verzameld en doorgegeven. Wanneer de minderjarige verhuist naar een ander 

centrum wordt het aanmeldpunt op de hoogte gebracht.  

 

Om medewerking van de centrummedewerkers te bekomen werd een brief opgesteld waarin 

pleegzorg wordt voorgesteld en de verwachtingen verduidelijkt. Het document werd opgesteld door 

het Agentschap Jongerenwelzijn in overleg met alle betrokken partners: pleegzorg, de categoriale 

voorzieningen, Dienst Voogdij en Fedasil. 

  

c/ Dienst voogdij 

In principe is er een voogd nodig om in de integrale jeugdhulp een traject op te starten. Door de 

vluchtelingencrisis was er een tekort aan voogden gegroeid maar dit tekort werd in de loop van 2016 

rechtgezet. 

 

Dienst Voogdij beschouwt pleegzorg als een ideale begeleidingsvorm voor jonge niet-begeleide 

minderjarigen en volgt het project van nabij op. Toch merken we in de praktijk dat een aantal 

voogden, ondanks communicatie over het Vlaamse beleid dat pleegzorg als eerste te overwegen hulp 

naar voren schuift, de voorkeur geeft aan verblijf in een voorziening/leefgroep.  

 

d/ Individuele voogden 

Om pleegzorg mogelijk te maken moeten ook de individuele voogden geïnformeerd en 

gesensibiliseerd worden. Dat gebeurde door middel van de brief vermeld onder punt b/ en door een 

werkvergadering georganiseerd door het Agentschap Jongerenwelzijn. 

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de categoriale hulp, de voogden en pleegzorg werkte 

een afsprakenkader uit om samenwerking  tussen het gezin, de voogd, de minderjarige en de 

pleegzorgbegeleider vlot te laten verlopen.  

 

e/ Aanmeldpunt voor niet-begeleide minderjarigen 

Er zijn vier gespecialiseerde aanmeldpunten voor NBMV. Drie zijn gekoppeld aan een voorziening die 

door het Agentschap Jongerenwelzijn erkend zijn voor de begeleiding en opvang van NBMV (de vzw’s 

Voorspools-Sleegers, De Oever en Minor-Ndako). Ook het OOC Steenokkerzeel heeft een eigen 

aanmeldpunt.  

 

De aanmeldpunten werken regionaal: het aanmeldpunt van vzw Voorspools-Sleegers volgt de 

provincie Antwerpen op, het aanmeldpunt van De Oever provincie Limburg en het aanmeldpunt van 

Minor-Ndako de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant-Brussel. De 

aanmeldpunten staan in voor het inzamelen van gegevens van NBMV die aangemeld zijn voor 

pleegzorg en in hun regio opgevangen worden, voor de aanmelding bij de intersectorale 

toegangspoort en voor de opvolging daarvan als aanmelder-contactpersoon.  
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De informatie over de kinderen die aangemeld worden voor pleegzorg wordt gecentraliseerd bij een 

medewerker van het aanmeldpunt van Minor-Ndako. Dit gebeurt door middel van een bestand 1 

waarin alle niet-begeleide minderjarigen worden opgelijst die potentieel in aanmerking komen voor 

pleegzorg. Ze worden gesignaleerd door Fedasil, de voogd of door een hulpverlener (wanneer er 

geen voogd is aangeduid). Per kind wordt de stand van zaken opgevolgd: is de basis informatie 

aanwezig, afspraak bij aanmeldpunt voor IJH, kind beschikbaar voor pleegzorg, ruwe match, …  De 

lijst is een praktische aanvulling op de normale procedure van A-doc, indicatiestelling en 

jeugdhulpbeslissing maar vervangt die niet.  

 

f) samenwerking tussen betrokken actoren  

 

Evaluatie en aanbevelingen vanuit de praktijk: 

 De keten van betrokkenen om de keuze voor pleegzorg te maken en een plaatsing 

uiteindelijk ook te operationaliseren, blijkt vaak te lang. We hebben te maken met een 

complexiteit waar verschillende actoren moeten samenwerken: de diensten voor pleegzorg, 

categoriale voorzieningen, de aanmeldpunten voor NBMV, de federale opvangcentra en de 

voogden. Er zijn veel betrokkenen met ieder eigen meningen betreffende het belang van 

pleegzorg voor de NBMV, wat maakt dat er versnippering optreedt. Er is blijvende nood aan 

een duidelijke lijn mbt het belang van pleegzorg voor NBMV op het niveau van dienst 

voogdij, de opvangmedewerkers en andere betrokken partijen.  

 Om inhoudelijk en procedureel afspraken te maken en overleg mogelijk te maken werd een 

interprovinciale werkgroep opgestart voor het project. Verschillende betrokkenen van de 

diensten voor pleegzorg en de categoriale voorzieningen nemen hieraan deel. Deze 

werkgroep komt samen aan een 2-maandelijkse  frequentie. Deze werkgroep blijkt bijzonder 

zinvol om onderlinge afstemming tussen alle betrokkenen te verzekeren. 

 Tussen de verschillende betrokken partijen (m.n. pleegzorg en de categoriale diensten)  

bestonden verschillende verwachtingen, o.a. met betrekking tot de matching en 

indicatiestelling,  de snelheid waarmee het proefproject uitgevoerd werd (uitgevoerd kon 

worden). Dit leidde tot spanningen en misverstanden. De directies van de organisaties 

engageerden zich om korte communicatielijnen uit te zetten en direct aanspreekbaar te zijn 

om problemen in de praktijk samen en collegiaal aan te pakken. Door deze acties, loopt de 

samenwerking opnieuw vlot en worden verschillen in visie meteen aangepakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 In bijlage 1 is een geanonimiseerde versie van de lijst opgenomen 
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2.3. MATCHING 
 

De diensten voor pleegzorg en de categoriale voorzieningen organiseren samen de matching. Er 

wordt gewerkt met een ‘boven provinciale lijst’ voor de aanmeldingen van de jongeren. Deze lijst 

wordt beheerd door het aanmeldpunt van Minor-Ndako. De lijst wordt wekelijks geüpdatet en aan 

de diensten voor pleegzorg bezorgd. De pleegzorgdiensten weerhouden 1 ruwe match van een 

jongere met een pleeggezin. Dit wordt doorgegeven aan het aanmeldpunt. Het aanmeldpunt past dit 

aan in de database en geeft het bericht onmiddellijk door aan de andere pleegzorgdiensten. We 

kozen voor deze manier van werken omdat het meer kansen biedt aan de jongeren: bredere pool van 

kandidaat pleeggezinnen en snellere manier van werken dan provincie na provincie aanmelden.  

 

Nadat er een ruwe match is weerhouden staat de medewerkster van het aanmeldpunt in voor de 

opvolging van de verzameling van info over de jongere en aanwijzing van de voogd. Zodra er 

voldoende info voorhanden is en een voogd is aangesteld, wordt overgegaan tot intake en fijne 

matching. Documenten die gebruikt worden voor het verzamelen van informatie zijn de A-

documenten, ISV-verslagen, IBP van de OOC van Fedasil. Daarnaast ontwikkelden de diensten voor 

pleegzorg samen met de categoriale voorzieningen twee infofiches. Het betreft vragen naar 

gegevens die vanuit pleegzorg perspectief belangrijk zijn in functie van indicatiestelling en matching. 

Er zijn twee fiches: een in te vullen door de jongere zelf en een in te vullen door de betrokken 

volwassenen (begeleider, voogd, aanmelder, …). 

Voor het verdere verloop van intake en matching heef elke dienst voor pleegzorg zijn eigen manier 

van werken. In de 2e helft van 2016 werd de intake en matching in de meeste provincies geïntegreerd 

in de reguliere werking (wel steeds rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 

doelgroep). 

Onderstaand wordt de werkwijze per dienst summier beschreven. 

 

a/ Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel 

 

 De matching gebeurt door de projectmedewerkster van pleegzorg, de projectmedewerkster 

van Minor-Ndako en een screeningsmedewerker.  

 Na een ruwe match op basis van leeftijd, voorkeur regio, eventueel andere beschikbare 

informatie, nemen beide projectmedewerkers contact op met de voogd en individuele 

begeleider van de jongere (IB) om meer concrete informatie te krijgen over diens dagelijks 

functioneren. 

 Minor-Ndako en pleegzorg zoeken gemeenschappelijke kenmerken tussen pleeggezinnen, 

eigen kinderen en aangemelde jongeren (leeftijd, gedrag, motivatie voor school, hobby’s, 

autonomie, contact met familie, contact met andere jongeren, contact met begeleiders, 

procedure, speciale noden, …).  

 Wanneer er een mogelijke match gevonden is, wordt deze informatie telefonisch met de 

kandidaat-pleegzorgers besproken. Ze krijgen tijd om dit met hun gezin te bespreken en 

eventuele vragen te stellen.  

 Is de match voor het gezin goed, dan worden voogd en individuele begeleider op de hoogte 

gebracht. Zij krijgen ook informatie over het pleeggezin door de screener. De voogd en de 

begeleider van de jongere bespreken dit met de jongere.  
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 Wanneer alle partijen akkoord gaan, wordt er overgaan tot een kennismakingsgesprek (met 

alle partijen; jongere, pleeggezin, voogd, IB en pleegzorgbegeleider). Wanneer dit goed 

loopt, wordt er een kennismakingsperiode afgesproken.  

 Daarna start de plaatsing. 

 

b/ Pleegzorg Oost-Vlaanderen 

 

 Coördinator van het project voert de ruwe match uit.  

 Bij een ruwe match worden de gegevens van de jongere nagelezen door de screener van het 

pleeggezin om de match te bevestigen. 

 Coördinator van het project belt het pleeggezin op om na te gaan of ze nog geïnteresseerd 

zijn en indien dit zo is wordt de intaker van de regio waarin het pleeggezin woont, 

gecontacteerd. 

 De intaker van de regio verfijnt de match en organiseert een overleg voor fijne matching: 

hierbij zijn de intaker,  2 screeners, de voogd en indien mogelijk andere betrokkenen zoals de 

IB. 

 Dossiervoorstelling aan het kandidaat-pleeggezin door intaker, begeleider en screener. 

 Proefcontacten. Eerst kennismaking met voogd (voogd in de rol van de ouder) en kandidaat-

pleeggezin. (In sommige situaties zal de kennismaking in aanwezigheid van de jongere 

plaatsvinden). De kennismaking kan niet in de voorziening van het kind/jongere gebeuren. 

Proefcontacten tussen kind/jongere en kandidaat-pleeggezin gebeuren daar waar mogelijk 

op maat. 

 Aanmeldpunt wordt geïnformeerd over stand van zaken door de intaker. 

 Plaatsing gaat door: startdatum afspreken 

 Plaatsing gaat niet door: kind wordt weer vrijgegeven op de database 

 

c/ Pleegzorg Antwerpen 

 

 Ruwe matching op basis van leeftijd, geslacht door coördinator voortraject. 

 2 intakers vanuit het intaketeam richten zich op NBMV en organiseren de matching. 

 Matchingsvergadering: intaker + screener + IB / voogd 

 De intaker leidt de fijne matching met de verschillende personen en organiseert de 

overdracht naar de begeleiding. 

 Indien positief: screener + individuele begeleider/voogd + pleegzorgbegeleider stelt jongere 

voor aan gezin. 

 Bij akkoord kandidaten: individuele begeleider /voogd + pleegzorgbegeleider stellen gezin 

aan jongere voor 

 Bij akkoord van jongere: kennismaking start 

 Eerste kennismaking op neutraal terrein, tenzij ingeschat wordt dat leefgroep/centra beter is 

voor jongere 

 Verdere kennismaking op tempo van jongere 
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d/ Pleegzorg West-Vlaanderen 

 

 Projectmedewerkster doet de intake en voert de ruwe matching uit.  

 Indien ruwe match: doorgeven aan het matchingsteam (intaker, screener en voogd).  

 Bij fijne match: voorstelling van kindinfo aan het pleeggezin (projectmedewerkster en 

begeleider) en voorstelling pleeggezin aan de jongere (door voogd) 

 Start kennismakingsperiode 

 

e/ Pleegzorg Limburg 

 

 Ruwe matching gebeurt door de projectmedewerker pleegzorg en de medewerker van De 

Oever op basis van leeftijd, voorkeur regio en andere beschikbare informatie. 

 De Oever en pleegzorg zoeken gemeenschappelijke kenmerken tussen pleeggezinnen, eigen 

kinderen en de jongeren. (leeftijd, hobby’s, motivatie, speciale noden, …) 

 Wanneer er een mogelijke match gevonden is wordt deze informatie telefonisch met de 

pleegzorgers gedeeld. Ze krijgen tijd om dit met hun gezin te bespreken en eventuele vragen 

te stellen.  

 Is de match oké voor het gezin, wordt dit doorgegeven aan het intaketeam. 

 Een intaker neemt contact met de voogd en de individuele begeleider en geeft hen meer 

informatie over het pleeggezin. Voogd, begeleider en intaker bespreken dit met de jongere 

(intakegesprek).  

 Wanneer alle partijen akkoord gaan, doet de intaker een profielvoorstelling in het 

pleeggezin. Deze hebben enkele dagen bedenktijd. Indien het pleeggezin ook zijn akkoord 

geeft wordt er een kennismakingsgesprek (met alle partijen) georganiseerd.  

 Wanneer dit gesprek goed verloopt, wordt er een kennismakingsperiode afgesproken met 

proefcontacten (op maat van het gezin en de jongere). Daarna start de plaatsing.  
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2.4.BEGELEIDING VAN DE PLAATSING VAN NBMV IN PLEEGZORG 

 

Omwille van de grote instroom is een kwalitatieve begeleiding van de plaatsing van NBMV 

gedurende 2016, naast werving, screening en matching, de grootste focus geweest vanuit pleegzorg. 

Specifieke begeleidingsmethodieken, gericht op empowerment en competentieverhoging van de 

pleeggezinnen werden toegepast door de pleegzorgbegeleiders, in samenwerking met relevante 

partners. 

We kunnen hier een belangrijk onderscheid maken tussen de begeleiding van de netwerkplaatsingen 

enerzijds en de begeleiding van de bestandsplaatsingen anderzijds.  

 

a) Begeleiding van netwerkplaatsingen 

 

De specificiteit van de doelgroep en hun netwerkgezinnen, vereist een andere, specifieke en 

intensievere manier van begeleiden dan bij de reguliere netwerkplaatsingen.  

De pleegzorgbegeleider wordt voor extra uitdagingen gesteld, met name; 

 Taalverschillen. Daarom wordt intensief samengewerkt met tolken via het sociaal 

vertaalbureau, OTA, Babel tolkentelefoon,…  Dit vereist steeds extra afstemming / afspraken 

met de betrokken tolken. 

 Visieverschillen. Hoewel er cultuursensitief gewerkt wordt, komen er belangrijke 

visieverschillen en misverstanden voor die mogelijks door verschil in cultuur verklaard 

kunnen worden. Intervisie/supervisie met gespecialiseerde diensten (Solentra, OTA, Dunya, 

Minor-Ndako, Joba,…) wordt in verschillende diensten georganiseerd.  

 Administratie. De opvolging van de administratie in netwerkgezinnen is veel intensiever dan 

in pleegzorg voor andere groepen. Vaak hebben deze pleeggezinnen vragen m.b.t. 

allerhande administratie, en dit zowel betreffende de pleegzorgplaatsing, als erbuiten. De 

meeste netwerkpleeggezinnen moeten hierin intensief worden begeleid, moeten toegeleid 

worden naar gemeentelijke diensten, juridische diensten, Dienst Vreemdelingenzaken, 

huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s, CAW’s, … 

 Juridisch statuut van de jongere. De specifieke juridische situatie van NBMV maakt dat extra 

opvolging nodig is. Via contacten met de voogd of betrokken jurist wordt de juridisch-

administratieve situatie van de jongere opgevolgd omdat dit rechtstreekse implicaties heeft 

op het welzijn van de jongere en het pleeggezin. Dit vereist ook kennis van procedures 

waarin jongeren zich kunnen bevinden.  

 Gedrags-en emotionele problemen / trauma’s. Veel NBMV hebben reeds een bewogen 

parcours  achter de rug (moeilijkheden in thuisland voorafgaand aan de vlucht, de vlucht 

zelf, aankomst in België,…). Dit brengt een extra opvolging met zich mee om deze jongeren 

te begeleiden en indien nodig door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. De 

gevolgen van trauma beperken zich vaak niet tot de jongere, ook netwerkgezinnen hebben 

hun geschiedenis die vaak gevuld is met trauma.  

 Wegwijs maken in het hulpverleningslandschap in België. Het overgrote deel van de 

netwerkgezinnen is nog volop bezig met hun eigen integratieproces en kent de Vlaamse 

hulpverlening niet of onvoldoende. Als begeleider wordt hier extra op ingezet om de 

pleeggezinnen duidelijkheid te geven.  
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 School / vrijetijdsbesteding. Omwille van taalverschillen en gebrek aan kennis van de 

structuren in België, is hier extra begeleiding nodig. Ondersteuning bestaat uit: het zoeken 

naar een gepaste school / studierichting, contact opnemen met CLB, contactpersoon zijn 

voor de school, overleg organiseren op de school, de pleegzorgers begeleiden naar een 

oudercontact (al dan niet met tolk), zoeken naar en contact opnemen met sportclubs of 

andere vrijetijdsactiviteiten,…  

Kortom, deze begeleidingen stellen de medewerkers van de diensten niet enkel inhoudelijk en 

administratief voor bijzondere uitdagingen, ze zijn ook bijzonder arbeidsintensief.  

 

b) Begeleiding van bestandsplaatsingen 

 

Zoals bij de reguliere bestandsplaatsingen, gaat er veel tijd en aandacht uit naar de opstartfase van 

de plaatsing omdat er voorafgaand aan de plaatsing nog geen band is tussen jongere en gezin. Enkele 

zaken die specifiek zijn voor dit type begeleiding worden hieronder opgesomd: 

 Pleegzorg is een ongekend concept voor de jongeren en ze moeten hier voldoende uitleg 

over krijgen voorafgaand aan de kennismaking en plaatsing. 

 De kennismakingsperiode is erg belangrijk en zeer arbeidsintensief. Tijdens deze fase loopt 

het voor heel wat jongeren toch nog mis omwille van verschillen in verwachtingen tussen de 

jongere en het pleeggezin, omdat het ruimere netwerk van de jongere die de plaatsing niet 

ondersteunt,enzovoort… Het afspringen van een kennismaking kan gevoelens van 

onzekerheid en afwijzing met zich meebrengen bij zowel de jongere als het pleeggezin.  

 Wanneer een plaatsing opstart, is er veel begeleiding nodig. Een belangrijk obstakel blijkt 

vaak het taalverschil, waardoor de communicatie moeilijk loopt. Het is van belang dat een 

begeleider verschillende keren kort na elkaar op huisbezoek gaat (liefst met tolk) om 

beginnende (al dan niet culturele) misverstanden / conflicten meteen uit te klaren.  

 Andere thema’s binnen de begeleiding zijn het juridische statuut van de jongere en gedrags-

en emotionele problemen en trauma’s (zie hierboven).  

 

2.5.ONDERSTEUNING VOOR PLEEGZORGMEDEWERKERS 

 

In iedere provincie is er een blijvende samenwerking met de categoriale diensten teneinde de 

expertise te verbreden en te delen. De accenten liggen per provincie enigzins anders maar er is 

steeds samenwerking op volgende domeinen: 

 Vorming 

 Coaching / advies 

 Intervisie 

 Co-begeleiding  
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3. PLEEGZORG VOOR VLUCHTELINGENGENZINNEN EN MEERDERJARIGE 

VLUCHTELINGEN MET EEN BEPERKING  

 

 

Sinds het voorjaar van 2016 werd dit deel van het project tijdelijk on hold gezet omwille van 

juridische moeilijkheden met betrekking tot het kader van de opvang van een vluchtelingengezin in 

een pleeggezin.   

 

Het stilleggen van het project is een slechte zaak: zowel bij de professionelen als bij de kandidaat-

gezinnen verliezen we duidelijk momentum. 

 

We blijven ijveren voor een doorbraak. Op basis van een juridische analyse door Vluchtelingwerk 

Vlaanderen, stellen we vast dat er geen afdoende regelgevende bepalingen bestaan.  

Door alle betrokken partners in het project werd gedurende 2016 allerhande oplossingen gezocht om 

uit de impasse te geraken voor de opvang van vluchtelingengezinnen in pleegzorg. Het Agentschap 

Jongerenwelzijn in het bijzonder heeft het initiatief genomen om deze 3 formele vragen te stellen 

aan de betrokken ministers om zo een juridisch kader te verkrijgen waarin het project kan 

doorstarten.  

- een formele vraag naar een principieel standpunt dat het proefproject geen impact heeft op 

het kadastraal inkomen kan gesteld worden aan de federale minister van Financiën; 

- een formele vraag om een richtlijn te verspreiden dat vluchtelingengezinnen gedomicilieerd 

worden bij het opvanggezin, eventueel met een bijzondere code, zoals ook bij zorgwonen 

bestaat, kan gericht worden aan de federale minister van Binnenlandse Zaken; 

- een formele vraag dat het project geen impact heeft op de woonbonus kan gericht worden 

aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting. 

 

Hieronder wordt wel nog ingegaan op het inhoudelijk kader dat gecreëerd werd en waarmee meteen 

terug aan de slag kan gegaan worden van zodra bovengenoemde problemen opgelost worden op het  

niveau van de betrokken overheden. 

3.1. SCREENING 

Gezien het korte termijnengagement (6 maanden voor de opvang van een gezin) werd er gekozen 

voor een ingekorte screeningsprocedure.  

De volgorde en inhoud verschillen naargelang de provincie, maar het algemene stramien is overal 

gelijk. In de eerste plaats zijn er gesprekken (naargelang de regio 1 tot 3 gesprekken). Deze vinden 

plaats in de woning van het kandidaat-opvanggezin zodat meteen ook gekeken kan worden naar de 

leefruimte die ter beschikking gesteld wordt van het vluchtelingengezin.  

Een minder gebruikelijk onderdeel van de screening is de contactname met de respectieve OCMW’s 

van de betrokken pleeggezinnen om te informeren en te peilen naar attitude ten aanzien van het 

project en eventuele vragen rond financiële steun, referentieadres,  …  
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Ten slotte omvat ieder screeningstraject ook een aantal vormingen (naargelang de provincie 2 of 3). 

Thema’s zijn trauma en asiel, samenleven met 2 gezinnen, waarden en normen, …   

 

3.2. OPERATIONALISERING PLEEGZORG VOOR VLUCHTELINGENGEZINNEN. 

 

In mei 2016 bleek dat er bij drie pleeggezinnen in provincie Antwerpen wel gezinnen opgevangen 

kunnen worden (geen impact van regelgeving want volledig aparte woonentiteiten). Drie hiervoor 

aangemelde vluchtelingengezinnen vonden een eigen huurwoning vooraleer de plaatsing werd 

gerealiseerd. Twee vluchtelingengezinnen werden geplaatst bij een pleeggezin. Voor één pleeggezin 

haakten drie vluchtelingengezinnen af vanwege de locatie van de woning van het pleeggezin (zeer 

afgelegen). Een gerichte communicatie naar de opvangvoorzieningen met dit aanbod leidde tot een 

plaatsing van een kwetsbaar gezin zonder huisvestingsmogelijkheden. Alle drie beschikbare plaatsen 

zijn bijgevolg ingevuld. 

 

3.2.1. Selectie van vluchtelingengezinnen en volwassen vluchtelingen met een beperking 

 

De doelgroep van het project zijn vluchtelingengezinnen met minderjarige kinderen of alleenstaande 

volwassenen met een beperking die internationale bescherming (erkend vluchteling/subsidiaire 

bescherming) hebben gekregen en de asielopvang moeten verlaten.  

 

- Er kwamen 15 aanmeldingen van vluchtelingen(gezinnen) binnen bij Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen. Drie werden geweigerd in februari 2016 omdat er geen geschikt aanbod van 

pleeggezinnen was (project on hold).  

 

- 2 aanmeldingen betroffen een alleenstaande volwassene met een psychiatrische 

problematiek. Eén persoon werd geplaatst in Vlaams-Brabant, een andere werd geweigerd 

door de pleegzorgdienst omwille van te zware problematiek. (1e helft 2016) 

 

Ondanks de beperkte bekendmaking van het project, werden vier plaatsingen gerealiseerd (drie 

gezinnen, één volwassene met psychiatrische problematiek). De plaatsing van de volwassene met 

een psychiatrische problematiek werd vroegtijdig stopgezet op vraag van het pleeggezin. De 

psychiatrische problematiek van de vluchteling bleek zwaarder dan eerst ingeschat (door psychiater, 

Vluchtelingenwerk en Pleegzorgdienst) . Dit leidde tot een aanpassing van de procedures voor de 

plaatsing van volwassenen met een psychiatrische problematiek, m.n. tot een meer stapsgewijze 

plaatsing.  

 

Naast de 3 pleeggezinnen, die qua regelgeving geen problemen ondervonden om te starten, zijn er in 

de verschillende provincies nog verschillende gezinnen beschikbaar die klaarstaan om een 

vluchtelinggezin op te vangen. Deze gezinnen werden in de loop van het werkjaar steeds op de 

hoogte gehouden van de situatie zodat zij erkend bleven in hun engagement. Wanneer er 

duidelijkheid komt mbt het juridisch kader, zullen al deze gezinnen opnieuw gecontacteerd worden 

om hun aanbod te herevalueren.  
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3.2.2. Documentatie en begeleidingsafspraken ontwikkeld voor het project. 

 

De opvang van vluchtelingengezinnen valt buiten de normale werking van pleegzorg.  De doelgroep is 

anders en de uitdagingen voor het samenleven zijn anders dan bij een kind dat in een gezin wordt 

opgenomen. Verder doken er tal van sociaal-administratieve en juridische kwesties op, moest de 

wooncode verkend worden en zo meer. Een volledige opsomming geven van alle onderwerpen zou 

te ver leiden. Om alles hanteerbaar te houden werden er infofiches, leidraden en draaiboeken 

uitgewerkt. Enkele voorbeelden van thema’s die uitgediept werden zijn samenlevingsafspraken, de 

billijke vergoeding voor huur, gas, elektriciteit en internet, het referentieadres bij het OCMW en de 

basisnormen van de wooncode en daaruit voortvloeiend, waarop je moet letten bij huisbezoek. 

Ondanks alle inspanningen blijven er een aantal beletsels en onduidelijkheden bestaan die ervoor 

zorgen dat we momenteel onvoldoende waarborgen kunnen creëren dat het pilootproject geen 

ongewenste fiscale en andere gevolgen heeft voor kandidaat-opvanggezinnen. Daarom blijft het 

project voor wat vluchtelingengezinnen betreft voorlopig on hold. 

 

3.2.3. Evaluatiepunten uit gerealiseerde plaatsingen 

 

 Eén vluchtelingengezin had erg veel ondersteuning nodig (vader analfabeet, sprak enkel 

Arabisch en Koerdisch, vermoeden van depressie); zowel in dagelijkse taken (winkelen, 

opvolging school kinderen, beheren geldzaken, …) als in administratie (inschrijven in de 

gemeente, medische bezoeken, procedure gezinshereniging voor moeder en zoon in Turkije, 

…). Er zal in 2017 meer aandacht zijn voor de draagkracht en kwetsbaarheid van de 

aangemelde vluchtelingengezinnen, om te zware pleegsituaties te vermijden. Een meer 

aangepaste indicatiestelling blijkt nodig om de slaagkans van een opvang te vergroten.   

 De begeleidingsfrequentie  van de pleegzorgbegeleider blijkt niet voldoende. Gezien de 

ingewikkelde administratie én de taal- en cultuurverschillen, is intensievere begeleiding 

nodig teneinde een goede opvolging en goede samenleefsituatie te garanderen.  

 Uitstroom na zes maanden verblijf bij een pleeggezin is moeilijk. De eerste 2 à 3 maanden 

worden volledig ingenomen door administratieve aangelegenheden, zich installeren, de weg 

vinden binnen de bredere gemeenschap, etc. Pas dan komt er ruimte voor beide gezinnen 

om aandacht te hebben voor het zoeken naar een woning. Dit is niet evident gegeven de 

huidige huisvestingsmarkt. Bij twee gezinnen werd een verlenging van de zes maanden 

goedgekeurd door het Agentschap Jongerenwelzijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. ANDERE ACTIVITEITEN  

 

4.1. LITERATUURONDERZOEK 

 

In een recente review van de internationale literatuur mbt NBMV en pleegzorg door Van Holen, 

Trogh, Carlier en Vanderfaeillie (2016) werden slechts 17 referenties weerhouden. Het onderzoek 

beperkt zich tot Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland. Onderzoekers zijn het erover 

eens dat pleegzorg, zeker voor de jongere NBMV, te verkiezen is boven andere opvangvormen. 

Pleegzorg creëert, meer dan andere leefomstandigheden, een context waar protectieve factoren 

aanwezig zijn waaronder steunfiguren, vrienden, opvolging en begeleiding in het onderwijs. Een 

pleegzorgplaatsing biedt gevoelens van veiligheid door geïndividualiseerde zorg, stabiliteit, 

verminderd isolement. Ten slotte helpen pleegzorgplaatsingen om nieuwe hechting voor deze 

kinderen mogelijk te maken (Bates et al., 2005; Bronstein et al., 2012; Wade, Sirriyeh, Kohli, & 

Simmonds, 2012; Zijlstra et al., 2012). Over het bij voorkeur plaatsen in cultuurgelijke of cross-

culturele gezinnen kan vanuit de literatuur niet worden besloten. Het is belangrijk om verder te 

kijken dan culturele factoren bij een match. Het zijn de individuele noden en behoeftes van de 

jongeren die bij matching bepalend moeten zijn (Chase et al., 2008; Ni Raghallaigh, 2013). Hoewel de 

opvang in een pleeggezin geassocieerd is met positieve uitkomsten, toont het schaarse onderzoek 

dat breakdown bij deze populatie een belangrijke reden tot zorg vormt (Linowitz & Boothby, 1988, 

Luster et al., 2009; Luster et al., 2010). In de literatuur worden bovendien factoren geïdentificeerd 

die het plaatsingsproces kunnen beïnvloeden, waaronder pleeggezinkenmerken, cultuurverschillen 

en contextuele factoren, en worden concrete aanbevelingen gedaan naar het beleid en de praktijk. 

Deze zullen in de uitwerking van dit project worden meegenomen. 

De integrale tekst met concrete en genuanceerde analyses en aanbevelingen voor zowel de praktijk 

als het beleid zal eerstdaags gepubliceerd worden in het tijdschrift ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en 

Praktijk.’  

 

4.2.VIDEOGETUIGENISSEN 

 

Op 29/10/2016 vond een ontmoetingsdag plaats tussen jongeren, pleegzorgers en voogden. Er was 

ruimte voor gesprek tussen alle aanwezigen en er werden samen activiteiten georganiseerd (voetbal, 

koken,…). Tijdens dit ontmoetingsmoment werd aan de aanwezigen vragen gesteld met betrekking 

tot hun beleving van de pleegzorgplaatsing. Deze getuigenissen werden vastgelegd op film. Deze 

filmfragmenten kunnen ingezet worden voor vorming van nieuwe kandidaat-pleegzorgers of 

pleegzorgmedewerkers, als illustratie/introductie voor NBMV die pleegzorg nog niet kennen, 

enzovoort…  

 

4.3.STUDIEDAG “NIET BEGELEIDE MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN EN PLEEGZORG: 

UITDAGINGEN VOOR OPVANG EN BEGELEIDING”  

 

Op 18 november 2016 vond een studiedag plaats aan de Vrije Universiteit Brussel. Door zowel 

Vlaamse als internationale sprekers werd dit thema vanuit wetenschappelijke hoek en de praktijk 

behandeld. Jim Wade (Verenigd Konikrijk) kwam de situatie voor NBMV in Engeland uitgebreid 
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toelichten. Elianne Zijlstra (Nederland) had het over “Opvang van ama’s (alleenstaande minderjarige 

asielzoekers) in Nederland: resultaten uit wetenschappelijk onderzoek”. Frank Van Holen gaf een 

uiteenzetting over: “Wat leert empirisch onderzoek ons over de opvang van niet begeleide 

minderjarige vluchtelingen in pleegzorg: bevindingen vanuit de literatuur”. Vanuit NIDOS gaf Peter 

Van de Pol toelichting bij het werven en screenen van cultuurgezinnen en vertelde Grietje van Vianen 

over cultuursensitief werken met NBMV in cultuurgelijke gezinnen. Tot slot gaf Karl Brabants uitleg 

over: “Geef de wereld een thuis, pleegzorg voor NBMV in Vlaanderen”.   

Er waren ongeveer 120 aanwezigen waaronder het merendeel voogden, pleegzorgmedewerkers, 

opvangmedewerkers,…  

 

4.4.ONTMOETINGSMOMENTEN PLEEGZORGERS 

 

Op 8 oktober 2016 vond een eerste “dunya-café” plaats bij pleegzorg Brussel. Alle pleegzorgers 

(zowel bestands-als netwerkgezinnen) die een NBMV opvangen werden op dit informele 

ontmoetingsmoment uitgenodigd. Nav de positieve reacties van de aanwezige pleegzorgers en 

jongeren wordt een volgend dunya-cafe gepland in 2017.  

Op 23 november 2016 werd in pleegzorg Oost-Vlaanderen een terugkommoment georganiseerd voor 

pleegzorgers van NBMV. Ook hier waren de reacties van de pleegzorgers erg positief. Dit wordt 

verder gezet in 2017.  

 

4.5. WERVING VAN CULTUURGEZINNEN 
 

Voor heel wat jongeren blijft het een drempel om in een Vlaams gezin te gaan wonen. Wellicht  zal er 

altijd een grote afstand zijn tussen iemand die hier opgegroeid is en een kind dat opgegroeid is in 

Eritrea, Afghanistan of Somalië. Mogelijk zijn die verschillen minder groot als het kind belandt in een 

gezin met dezelfde of een verwante cultuur.  

  

Daarom werd een werkgroep opgericht met als finaliteit het uitbouwen van een praktijk inzake het 

werven van ‘cultuurgezinnen’.  Met cultuurgezinnen bedoelen we gezinnen die zelf voortkomen uit 

migratie. Marokkaanse of Turkse burgers, maar ook Syriërs, Afghanen en Irakezen die al langer in 

Vlaanderen wonen. De werkgroep bestaat uit medewerkers van Minor-Ndako, De Oever, de 

Pleegzorgvoorzieningen en aanvankelijk ook een afvaardiging van Pleegzorg Vlaanderen. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen nam aanvankelijk ook deel aan het overleg maar haakte af omdat de 

opvang van gezinnen binnen pleegzorg on hold staat.  

 

Tijdens de 2e helft van 2016 werd beslist dat het onderwerp “werving van cultuurgezinnen” deel kon 

uitmaken van het interprovinciaal overleg mbt dit project. Iedere provincie heeft verder zelf nog 

ingezet op de werving van cultuurgezinnen. Binnen Vlaams-Brabant en Brussel werd een 

medewerker hiervoor aangeworven en vrijgesteld via projectsubsidies van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. Zowel binnen Oost-Vlaanderen (samen met Minor Ndako) als Antwerpen 

hebben de medewerkers van de Dunya-werkgroep actief gewerfd voor het project, samen met hun 

reguliere wervingsactiviteiten. 

 In pleegzorg Antwerpen werd ook een “pleegzorgbad” voor sleutelfiguren georganiseerd. 

Sleutelfiguren zijn aanspreekfiguren binnen hun gemeenschap die mee pleegzorg bekend wensen te 
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maken en cultuurgezinnen willen sensibiliseren mbt de nood aan opvang voor NBMV / vluchtelingen. 

De sleutelfiguren kregen gepaste uitleg over pleegzorg en over de doelgroepen om zo de juiste 

informatie door te geven aan hun achterban.  

 

Wat werd gerealiseerd in 2016 op vlak van werving van cultuurgezinnen: 

 Telefoonpermanentie voor eventuele kandidaten door Minor-Ndako (zij verwijzen door naar 

de juiste provincie) 

 Vragenlijst die gebruikt wordt door de permanentie 

 Uitwisselen van ervaring en een stappenplan/procedure opgemaakt over hoe werven 

 Folder voor het werven van gezinnen 

 Vertaling van deze folders in verschillende talen; Frans, Engels, Arabisch en Turks. 

 Contactenlijst voor het werven doorgegeven en opgemaakt  

 Website werd aangepast  

 Aanmaken van een facebookpagina “dunya voor jonge vluchtelingen” 

 Contacten gelegd met allerhande belangrijke organisaties en sleutelfiguren binnen de 

gemeenschappen. 

 Actief gaan werven op allerhande evenementen / bij organisaties 

 

4.6. NIDOS / ALTERNATIVE FAMILY CARE (ALFACA) 

 

Nederland heeft een andere structuur voor de hulpverlening aan NBMV. Stichting Nidos – een 

onafhankelijke instelling die de voogdij over NBMV organiseert – heeft sinds 30 jaar een eigen 

pleegzorgproject. Alle NBMV jonger dan 15 jaar worden vanaf hun aankomst opgevangen in een 

opvanggezin. 

Stichting Nidos rekruteert de pleeggezinnen bijna uitsluitend bij migrantengemeenschappen. De 

pleegzorgers volgen een aangepast opleidingsprogramma. Die gezinnen en de NBMV worden 

begeleid door gespecialiseerde voogden. 

De Nederlandse aanpak is succesvol, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Geen enkel 

ander Europees land kan gelijkaardige resultaten voorleggen. Het netwerk aan potentiële 

pleeggezinnen is zo groot dat ook tijdens de vluchtelingencrisis vorig jaar, alle niet-begeleide 

minderjarigen jonger dan 15 jaar, voor wie pleegzorg een geschikte oplossing was, opgevangen zijn in 

een gezin.  

 

ALFACA is een Europees project om de methodiek van Stichting Nidos over  te dragen naar andere 

Europese landen. Minor-Ndako is één van de partners in dit project.  

 

Verdere concretisering:  

 Eén van de belangrijkste doelstellingen van AlFaCa is het uitwerken van een training met 

betrekking tot de nidosmethodiek, gericht op professionals die werken met NBMV in 

gezinnen. AlFaCa heeft een “train-the-trainer” uitgewerkt, samen met een handboek en een 

e-learning platform (www.engi.eu). Deze train-the-trainer werd gevolg door 2 medewerkers 

van Minor Ndako en 1 medewerker van pleegzorg eind november 2016. De doelstelling is om 

deze training aan te passen aan de situatie van Vlaanderen / België en zoveel mogelijk 

http://www.engi.eu/
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hulpverleners een vorming te geven in de NIDOS-methode. Een eerste AlFaCa-training in 

Vlaanderen wordt gepland op 30 en 31 januari 2017. 

 Verschillende pleegzorgmedewerkers hebben zich gedurende 2016 verdiept in de Nidos- 

methodiek met het oog op implementatie in de Vlaamse pleegzorgpraktijk. Een werkbezoek 

bij Nidos vond plaats in april 2016 en een meeloopstage van 2 dagen werd gevolgd in 

oktober 2016. Vanuit de diensten Vlaams Brabant-Brussel en Oost-Vlaanderen werd de 

keuze gemaakt om reeds in 2016 te starten met de implementatie van de 

procedures/methode die Nidos heeft uitgewerkt. Vermoedelijk zullen ook andere provincies 

(op zijn minst gedeeltelijk) deze werkwijze volgen. 

o Het screeningsinstrument van Nidos wordt bij pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel 

(afdelingen Brussel en Vilvoorde, gezien de hoge instroom van netwerkplaatsingen in 

deze afdelingen) en pleegzorg Oost-Vlaanderen ingezet bij iedere nieuwe 

netwerkplaatsing van NBMV. Beide provincies hebben ervoor gekozen om dit 

screeningsinstrument integraal over te nemen in een eerste fase en na evaluatie 

eventueel aan te passen aan de noden van de Vlaamse pleegzorg. Zowel in Vlaams-

Brabant-Brussel als in Oost-Vlaanderen werd de beslissing genomen om dit 

screeningsinstrument voor bestands-cultuurgezinnen in te zetten.  

o De idee van Nidos om NBMV bij aankomst meteen in een pleeggezin te plaatsen is 

bijzonder waardevol maar heeft op dit moment nog geen officieel kader waardoor 

hier nog niet mee gestart is. Er is een concrete intentie van de betrokken partners; 

Fedasil, pleegzorg en Minor Ndako om een kader uit te werken en dit in de praktijk te 

brengen. Dit zal zeker zijn plaats krijgen binnen het project in 2017.  
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5. CIJFERS 

 

5.1. NULMETING. 

5.1.1. Pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen- situatie voor start van het project 

Onderstaande tabel geeft een stand van zaken op 31/12/2015 van NBMV in de pleegzorg. Er zijn 48 

bestandsplaatsingen, opvallend vaak in het Antwerpse. Daarnaast bijna 100 netwerkplaatsingen. 

Slechts een beperkt aantal is opgestart in  2015, de meeste lopen al meerdere jaren.  Aangezien de 

opstart van deze begeleidingen niet het resultaat is van ‘Geef de wereld een thuis’, kan deze tabel 

doorgaan voor een nulmeting.  

Lopende pleegzorgbegeleidingen NBMV op 31/12/2015 

 Netwerk Bestand Totaal 

Vlaams-Brabant en Brussel 17 6 23 

Oost-Vlaanderen 23 3 26 

Antwerpen 26 36 62 

West-Vlaanderen 9 0 9 

Limburg 7 3 10 

Totaal 82 48 130 

 

5.1.2. Pleegzorg voor vluchtelingengezinnen met minderjarige kinderen. 

Pleegzorg voor (vluchtelingen)gezinnen met minderjarige kinderen is een project zonder voorgaande. 

Bij het uitbreken van de vluchtelingencrisis in augustus 2015 waren er talrijke burgers die zich 

spontaan voor deze vorm van hulp aanboden. Dit was echter informeel en zonder enige vorm van 

externe omkadering of begeleiding. Spontane maatschappelijke solidariteit is positief en 

bewonderenswaardig, maar om ze te bestendigen is structuur nodig. Daarom werd besloten dit toe 

te vertrouwen aan een reguliere werkvorm die meest aansloot bij de praktijk: (ondersteunende) 

pleegzorg. 

Voor de nulmeting volstaat het om vast te stellen dat er geen formeel geregelde 

hulpverleningspraktijk was voor ‘Geef de wereld een thuis’. 
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5.2. GEEF DE WERELD EEN THUIS  

 

Hieronder worden de cijfers weergegeven van het project op 31/12/2016. 

 

5.2.1. Pleeggezinnen voor NBMV en vluchtelingengezinnen  

 

 VB-B O-Vl A’pen W-Vl Lim Totaal 

Pleeggezin weerhouden 26 19 41 20 11 117 

Overstap naar regulier 1 8 18 3 3 33 

In screeningstraject 6 7 9 5 2 29 

Afgehaakt 16 17 27 12 8 80 

Niet weerhouden 1 1 3 1 1 7 

Tijdelijk afgehaakt 20 12 5 6 1 44 

Totaal 70 64 103 47 26 310 

 

5.2.2. Pleeggezinnen voor NBMV  

 VB-B O-Vl A’pen W-Vl Lim Totaal 

Pleeggezin weerhouden 6 19 25 16 11 77 

Overstap naar regulier 1 8 17 3 3 32 

In screeningstraject 6 4 7 2 0 19 

Afgehaakt 3 14 27 12 6 62 

Niet weerhouden 1 1 2 1 1 6 

Tijdelijk afgehaakt 20 11 2 5 1 39 

Totaal 37 57 80 39 22 235 

 

Uitsplitsing ‘pleeggezin weerhouden’ 

 VB-B O-Vl A’pen W-Vl Lim Totaal 

Beschikbaar    0 8 14 12 2 36 

In matching 0 3 3 0 0 6 

Proefcontact 0 1 3 1 1 6 

Plaatsing gestart 6 7 5 3 8 29 

Pleeggezin weerhouden 6 19 25 16 11 77 

 

5.2.3. Pleegzorgbegeleidingen voor NBMV, opgestart sinds start project 2016: 

 

 VB-B O-Vl A’pen W-Vl Lim Totaal 

Bestand 6 7 5 3 8 29 

Netwerk 36 30 60 20 8 154 

Totaal 42 37 65 23 16 183 

 

5.2.4. Uitstroom vanuit categoriale voorziening 

In 2016 stroomden voor het eerst de volledige leefgroep “junior” van Minor Ndako door naar 

pleegzorg. Het betreft hier 12 NBMV, waarvan 7 naar bestandspleegzorg gingen, 3 naar 

netwerkgezinnen en 2 een plek kregen binnen ondersteunende pleegzorg.  



23 
 

 

5.2.5. Pleeggezinnen voor vluchtelingengezinnen met minderjarige kinderen en meerderjarige 

vluchtelingen met een beperking  

 

 VB-B O-Vl A’pen W-Vl Lim Totaal 

Pleeggezin weerhouden 20 0 16 4 0 40 

Overstap naar regulier 0 0 1 0 0 1 

In screeningtraject 0 3 2 3 2 10 

Afgehaakt 13 3 0 0 2 18 

Niet weerhouden 0 0 1 0 0 1 

Tijdelijk on hold 0 1 3 1 0 5 

Totaal 33 7 23 8 4 75 

 

Ondanks het “on hold” staan van het project omwille van gebrekkige regelgeving werd: 

- via pleegzorg Antwerpen 3 plaatsingen gerealiseerd van vluchtelinggezinnen bij 

pleeggezinnen waar de problemen rond regelgeving geen invloed hadden.  

- 1 plaatsing gerealiseerd via  pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel van een meerderjarige 

vluchteling met een (psychiatrische) beperking. 

 

5.2.6. Belangrijkste resultaten  

 

 In totaal geven 310 gezinnen aan dat ze hun aanbod (opvang voor NBMV en/of een 

vluchtelingengezin) wilden concretiseren en in screening wilden gaan. Van de gezinnen die de 

screening daadwerkelijk aanvatten en ook doorzetten werd de grote meerderheid (n=117) 

weerhouden. Slechts 7 gezinnen werden niet weerhouden door een beslissing vanuit pleegzorg. 

Een groot deel (n=80) haakte zelf af. 44 gezinnen staan on hold en 29 gezinnen zijn het 

screeningstraject aan het doorlopen.  

 Naast de 117 gezinnen die werden weerhouden voor de opvang van vluchtelingen, stroomden 33 

gezinnen door naar de reguliere pleegzorg. Dat maakt een totaal van 150 gezinnen die zijn 

weerhouden naar aanleiding van dit project. 

 40 kandidaat pleeggezinnen (van de 117 weerhouden pleeggezinnen) hebben een aanbod voor 

de opvang van vluchtelingengezinnen of een meerderjarige vluchteling met een beperking. Zij 

kunnen niet aan de slag omdat dit onderdeel van het project op 31/12/2016 nog on hold staat. 

Desalniettemin werden er 3 plaatsingen gerealiseerd van vluchtelingengezin in een pleeggezin en 

1 plaatsing van een meerderjarige vluchteling met een (psychiatrische) beperking. 

 Sinds de start van het project zijn er 183 plaatsingen voor NBMV opgestart; waaronder 29 

bestandsplaatsingen en 154 netwerkplaatsingen. 

 Niettegenstaande de inspanningen van alle diensten, neemt de screening van deze gezinnen tijd 

in beslag. Op vraag van de overheid werd er prioriteit gegeven aan de screening van kandidaat 

pleeggezinnen met een aanbod voor de jongste kinderen (-12 jaar). De eerste gezinnen waren 

reeds in december 2015 gescreend en beschikbaar. We stelden evenwel vast dat de vraag op dat 

ogenblik erg klein was en dat verschillende van deze gezinnen nog steeds wachten op een match.  

  



24 
 

6. CONCLUSIES EN VOORUITZICHTEN 

 

6.1. PLEEGZORG VOOR VLUCHTELINGENGEZINNEN EN MEERDERJARIGE 

VLUCHTELINGEN MET EEN BEPERKING 

 

Zoals reeds aangegeven is het stilleggen van het project een slechte zaak: zowel bij de professionelen 

als bij de kandidaat-gezinnen verliezen we duidelijk momentum.  

 

De verschillende betrokken partners hebben heel wat voorbereidend werk verricht in het screenen 

van gezinnen en het uitwerken van een draaiboek mbt de inhoudelijke werking van dit project.  

Van zodra er een sluitende juridische oplossing komt, op aansturen van het Agentschap 

Jongerenwelzijn, kan het project meteen een goede doorstart nemen.  

 

 

6.2. PLEEGZORG VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN 

 

Het pleegzorgdecreet stelt dat bij uithuisplaatsing van jonge kinderen pleegzorg de eerst te 

overwegen hulpvorm moet zijn. Dat geldt ook voor vluchtelingenjongeren.  

 

Dankzij de inzet van velen kunnen we spreken van een gematigd succesvol 2016 wat de plaatsingen 

van NBMV in pleegzorg betreft. Wanneer we de nulmeting vergelijken met het werkjaar 2016, zijn de 

resultaten bemoedigend. Bij de start van het project verbleven in totaal 130 NBMV in pleegzorg met 

opstart verspreid over vele jaren. Sinds de start van het project hebben daar bovenop 183 jongeren 

hun plaats gevonden binnen pleegzorg.  

 

De grote toename van netwerkplaatsingen (n=154) toont verder ook aan dat opvang van NBMV leeft 

binnen de migrantengemeenschappen.  

 

Het project kende echter een vertraagde opstart naar resultaten (opgestarte bestandsplaatsingen) 

toe. We kunnen een aantal redenen opsommen die dit mee verklaren: 

 

 Zowel aan de kant van de voorbereiding van de kandidaat-pleeggezinnen als van de NBMV, 

moesten bestaande processen en instrumenten aangepast worden aan de specificiteit van 

het project. We verwijzen bijvoorbeeld naar de vorming van de kandidaten, waar de 

bijzonderheid en aandachtspunten inzake de opvang en het dagelijkse leven van niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen een plek moet krijgen. Ook het grote volume van 

vragen en aanmeldingen heeft de  betrokken diensten bijzonder uitgedaagd. 

 De diensten hebben bijzonder moeten investeren in het kaderen van wat pleegzorg is, zowel 

bij de kandidaat-gezinnen als bij de NBMV. Een aanzienlijk deel van de kandidaat-gezinnen 

heeft zich aangemeld vanuit een emotionele betrokkenheid, zonder een goede kennis van 

wat pleegzorg is en zonder zich enige rekenschap te geven van de verwachtingen en de 

mogelijke impact op hun gezin. We stellen bovendien vast dat een aanzienlijk deel van de 

kandidaten een aanbod formuleerde voor de opvang van (zeer) jonge kinderen en voor 

meisjes, terwijl het leeuwendeel van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
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mannelijk is en ouder dan 15. We merken dat een deel van deze kandidaten zich 

ondertussen kandidaat stelde voor de reguliere pleegzorg voor jonge kinderen. Dit is niet 

verwonderlijk gezien ook in de reguliere pleegzorg, kandidaat gezinnen voor adolescenten 

ook bijzonder schaars zijn.  

 Aan de kant van de minderjarigen hebben we drempels ervaren om in een Vlaams gezin 

opgevangen te worden. Het vergt een specifieke aanpak om de minderjarigen, hun voogden 

en medewerkers uit de asielcentra, te overtuigen dat pleegzorg voor heel wat NBMV de 

meest aangewezen hulpvorm is. Voogden of opvangmedewerkers zijn soms geneigd de 

beslissing te expliciet bij de jongeren zelf te leggen. Het gevolg was meermaals dat 10 of 12-

jarigen moesten kiezen tussen een oplossing die ze niet of onvoldoende kenden of het 

behoud van hun gekende verblijfplaats. Zo’n benadering dient het belang van het kind niet. 

Een andere aanpak is hier aangewezen. Hierbij aansluitend stellen we vast dat het 

contraproductief is om NBMV eerst onder te brengen in een leefgroep met leeftijdsgenoten 

om hen dan te overtuigen dat het beter is om snel naar een gezin te gaan.  

 We hebben binnen dit project te maken met een complexiteit waar verschillende actoren 

moeten samenwerken: de diensten voor pleegzorg, categoriale ondersteuning, de 

aanmeldpunten voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de federale opvangcentra 

en de voogden. Het heeft tijd gevergd om elkaars werking, processen en instrumenten te 

leren kennen. Om resultaat te boeken moeten alle neuzen in dezelfde richting staan. 

 

6.3.VOORUITZICHTEN  

In een volgende fase van het project staan volgende doelstellingen voorop: 

 in samenwerking met potentiële verwijzers (voogden, centra van Fedasil, residentiële 

voorzieningen) en ITP een nieuwe manier van aanmelden uitwerken. Naast afspraken op 

provinciaal niveau is hiervoor tevens boven provinciale afstemming noodzakelijk om te 

vermijden dat NBMV op meerdere wachtlijsten worden geplaatst; 

 een samenwerking opstarten/procedures uitwerken tussen pleegzorg en residentiële 

voorzieningen waar extra ‘rechtstreeks toegankelijke’ plaatsen voor NBMV werden 

gecreëerd. Dit is noodzakelijk om tot een goede doorstroming te komen van jongeren voor 

wie pleegzorg geïndiceerd is; 

 een goede voorbereiding van NBMV voor wie pleegzorg geschikt is, blijft essentieel. Het is 

voor NBMV immers vaak onvoldoende duidelijk wat pleegzorg precies inhoudt en wat van 

hen wordt verwacht. Tot op heden stonden de categoriale voorzieningen in voor de 

bekendmaking en voorstelling van pleegzorg bij NBMV in de centra van Fedasil. Deze taak 

moet worden overgenomen door pleegzorg. 

 Implementatie van de NIDOS-methodiek in de eigen organisatie voor pleegzorg: 

o de rekrutering van cultuurgelijke en -verwante pleeggezinnen door te investeren in 

bekendmaking en gecoördineerde communicatie naar de allochtone 

gemeenschappen, waaronder naar de gezinnen uit de herkomstlanden; 

o de screening en voorbereiding van cultuurgezinnen volgens een door Nidos specifiek 

ontwikkelde methodiek; 

o het zoeken naar en begeleiden van zogenaamde schakelgezinnen die instaan voor 

een eerste opvang van de allerjongste NBMV. Zo kunnen de allerjongsten 
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rechtstreeks in gezinsverband worden opgevangen en worden gescreend ten einde 

ze te oriënteren naar perspectiefbiedende pleegzorg; 

o specifieke begeleidingsmethodieken implementeren gericht op empowerment en 

competentieverhoging bij pleeggezinnen (zowel bestands- als netwerkgezinnen) uit 

de herkomstlanden. 
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Bijlage 1: Anonieme kindlijst voor jongere en voor volwassen betrokkene 

 

Aanmeldingsformulier NBBM voor pleegzorg 

Verwachtingen vanuit het kind of de jongere  

Waarom wil je graag in een gezin 
wonen?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe zag een gewone dag er uit bij jou 
thuis? (opstaan, dagbesteding, eten, 
slapen,...).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Heb je een voorkeur voor een specifieke 
stad of dorp?  
Zo ja, waarom?  
 
 
Zo neen, wil je het liefst in de stad of op 
het platteland wonen of maakt het niet 
uit?   

 
 
 
 
 

Vind je het belangrijk dat er in het gezin 
andere kinderen wonen?   

 
 
 
 

Zou je in een eenoudergezin of een gezin 
waarbij ouders hetzelfde geslacht 
hebben willen wonen?  
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Zou je het fijn of eerder lastig vinden 
wanneer er in het gezin ook huisdieren 
zijn?  
 
Ben je bang van een bepaald dier?  
 

 

 

 

Heb je nog contact met je familie?  
 
 
Zo ja, wat heb je daarvoor nodig om dat 
contact goed te kunnen onderhouden? 

 
 
 
 
 
 

Wil je graag contact houden met 
landgenoten? Zo ja, op welke manier zou 
je dat graag doen? 
 
 

 

Is het voor jou belangrijk om naar de 
moskee/ synagoge/ kerk/ tempel,… te 
gaan? 
 
 Zo ja, hoe vaak? 

 
 
 
 
 

Bid je soms? Zo ja: 
 
Wanneer bid je graag? 
 
Heb je daarvoor iets nodig?  
 

 

Vind je het belangrijk dat er halal/ kosjer 
/ vegetarisch/…. gekookt wordt?  

 
 
 
 
 
 

Wat eet je heel graag?  
 
 
 
 

 

Wat doe je heel graag? 
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Aanmeldingsformulier pleegzorg voor NBBM  

In te vullen door betrokkene volwassene 

Datum:  
 
Naam aanmelder:  
 
Functie aanmelder: 
 
Contactgegevens: 
E-mail: 
 
Tel: 
 

 

1. Identificatiegegevens van het kind of de jongere 
 
 

Naam 
 

 

Voornaam 
 

 

Roepnaam 
 

 

Geslacht 
 

 

Rijksregisternummer 
 

 

Verblijfsprocedure 
 

 

 

Geboortedatum 
 

 

Geboorteplaats 
 

 
 
 

Geboorteland 
 

 

Nationaliteit 
 
(eventueel etnische 
groep) 
 

 

Religie 
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Moedertaal 
 

 

Andere talen die jongere 
spreekt/begrijpt 
 

 

 

Datum aankomst België 
 

 

Vorige verblijfsplaatsen + 
data in België 

 
 
 
 
 

Huidige woonvorm 
(centrum Fedasil, 
voorziening,..) 
 

 

Domicilieadres/ 
Verblijfsadres 

 
 
 
 
 

 

2. Contactpersonen 

 

 Naam Contactgegevens 
Voogd 

 
 Datum aanstelling:  

E-mail: 
 

 

Tel: 
 

 

Fax: 
 

 

Advocaat 
 

 

 E-mail: 
 

 

Tel: 
 

 

Fax: 
 

 

Dokter  Adres: 
 

 

E-mail: (indien 
gekend) 
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Tel: (indien 
gekend) 
 

 

Hulpverleners 

Individuele 
begeleider 
 

 E-mail: 
 

 

Tel:  
 

 

Hoofdbegeleider 
 

 E-mail: 
 

 

Tel:  
 

 

Psycholoog 
 

 E-mail: 
 

 

Tel:  
 

 

 

3. Informatie over gezin/ land van herkomst + vluchtverhaal 
 

Naam Moeder 
 

 

Naam Vader 
 

 

Naam Broers en zussen 
(+ leeftijd of plaats in de 
kinderrij indien gekend) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namen andere belangrijke 
familieleden 

 
 
 
 

 

ACTUELE INFORMATIE OVER GEZIN EN NETWERK 

Is er informatie over waar 
zijn/haar ouders momenteel  
verblijven?  
 
 
 
Zo neen, is de jongere op zoek 
naar zijn/ haar familie via 
Tracing of andere kanalen? 
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Is er nog contact met iemand 
van de familie?    
 
Zo ja, op welke manier?  
(Viber, Skype, Facebook, gsm) 
 
Hoe frequent is dat contact 
ongeveer? 
 

 

Is er familie onderweg naar 
België? 

 

Woont er een familielid/kennis 
in België? 

 

Is  gezinshereniging opgestart? 
 
Zo ja, welke stappen zijn er al 
gezet? 
 

 
 

 

Vluchtverhaal 
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4. Individueel en sociaal functioneren 

 
MEDISCHE EN LICHAMELIJKE ONTWIKKELING 

Zijn er medische klachten?  
 
Klaagt het kind of de jongere van pijn?  

 
 

Neemt het kind medicatie? 
 
 

 

Zijn er allergieën gekend?  
 
 

 
 
 
 

Heeft het kind of de jongere 
bijzondere kenmerken? 
 

 

Lijkt het kind of de jongere ouder of 
jonger dan zijn/haar leeftijd?  
 

 

 

 

SCHOOLS EN COGNITIEF FUNCTIONEREN 

Heeft hij/zij in het land van herkomst 
onderwijs gevolgd? 

 

Zo ja tot welke leeftijd? 
 

 

 

Kan de jongere lezen en schrijven? 
Zo ja in welke talen?  
 

 

 

 

Niveau van Nederlands?  
 

Begrijpen 
 

 

Spreken 
 

 

Lezen  

Is sprake van leermoeilijkheden? 
 

 

 

Huidige school/opleiding Naam 
 

 

Adres 
 

 

Contactpersoon 
 

 

Richting/jaar  
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Schoolse attitudes  
 
 
 
 

Extra opmerkingen 
 

 

 

 

 

SOCIAAL FUNCTIONEREN 

Hoe gaat het kind of de jongere om 
met regels en afspraken?  
 
 
 

 

Lijkt hij/zij in eerste instantie 
vertrouwen te hebben in 
volwassenen?  
 
 

 

Kan hij/zij vrienden maken?  
 
 
 
 

 

 

 

Hoe gedraagt het kind of de jongere 
zich in de leefgroep ten aanzien van 
andere kinderen of jongeren?   
 
 

 

Hoe gedraagt het kind of jongere zich 
in de leefgroep ten aanzien van 
begeleiders? 
 
Is er een verschil in houding naar 
mannelijke of vrouwelijke 
begeleiders? 

 

Hoe gedraagt het kind of de jongere 
zich buiten het centrum of de 
voorziening waar hij/zij momenteel 
verblijft?  
 

 

Hoe zelfstandig is het kind ten 
opzichte van leeftijdsgenoten? 
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EMOTIONEEL FUNCTIONEREN 

Hoe gaat het kind of de jongere in het 
algemeen om met zijn emoties?  
 

 

Kan hij/zij gemakkelijk over zijn 
emoties praten of sluit hij/zij zich 
eerder af?  
 

 

Is de jongere eerder rustig of druk?  
 

 
 
 

Is de stemming eerder wisselend of 
stabiel? 
 

 

Is het kind of de jongere vaak angstig?  
 

 

 

Wat maakt de jongere bang?  

Wanneer is het kind of de jongere het 
meest bang?  
  

 
 
 

Wat helpt hem/ haar om terug 
minder bang te worden?  

 
 
 

Is het kind of de jongere vaak boos?  
 

 

 

Met wat heeft dat dan meestal te 
maken? 

 
 
 

Hoe toont hij/ zij dat?  
 

 

Is deze boosheid eerder van korte of 
lange duur?  
 

 

Is deze boosheid  heel heftig of eerder 
hanteerbaar?  
 

 

Hoe geraakt hij/zij uit zijn/haar 
boosheid? 
 

 
 
 
 

Is het kind of de jongere vaak 
droevig?    
 

 

 

Waar en wanneer kan hij dat tonen?  
 
 

Kan hij/ zij vertellen met wat het te 
maken heeft?  
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OP welke manier kan hij/zij zich  laten 
troosten? 

 
 
 

Is het kind of de jongere vaak vrolijk/ 
blij?  
 

 

Wat maakt hem/ haar blij? 
 

 
 
 

Wat maakte hem/haar in zijn land van 
herkomst blij? 

 
 
 

Heeft het kind of de jongere 
slaapmoeilijkheden? 
 

 
 
 
 

Is er sprake van traumagerelateerde 
klachten?2 Zo ja:  
 
Welke klachten? 
 
 
Zijn er uitlokkende factoren gekend?  
 
 
Wat helpt op die momenten? 
 
 
 

 

 

COPING 

Hoe gaat de jongere om met moeilijkheden? (sociale steun zoeken, afleiden, vermijden, actief 
aanpakken,  geruststellende gedachten, vluchten in eten, drank, drugs,...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Indien kinderen of jongeren blootgesteld zijn geweest aan een traumatische gebeurtenis kunnen volgende 
klachten voorkomen: herbeleving, dissociatie, vermijden van gedachten, gevoelens, plaatsen, situaties, 
voorwerpen..., negatieve gedachten en negatieve stemming, slaapmoeilijkheden, zelfdestructief gedrag en 
hyperactivatie (geïrriteerdheid, woede-uitbarstingen, hevige schrikreacties, hyperalertheid).    
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HOBBY / INTERESSES / TALENTEN / KRACHTEN 

Beoefende hij/zij een sport of hobby in 
het land van herkomst?  
Zo ja welke? 
 
 
 

 

Kan of wil hij/ zij deze ook in België 
beoefenen?  
 

 

Heeft het kind of de jongere specifieke 
interesses?  
 
 
 

 

Wat zijn zijn/haar talenten?  
 
 
 

 

 

 

 

Wat zijn zijn/haar krachten?  
 
 
 

 

 

 

 

 

5. Pleegzorg 

 
VERWACHTINGEN VANUIT DE VOOGD 

Hoe ziet de voogd het 
toekomstperspectief van de 
jongere?  

 

Wat is de visie van de voogd 
ten aanzien van pleegzorg?  

 
 
 
 
 

Heeft de voogd een specifieke 
voorkeur voor een bepaalde 
regio?  
Zo ja, wat is de reden 
hiervoor? 

 

Indien er contact mogelijk is 
met de ouders/ familie, heeft 
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de voogd al contact genomen 
met de ouders om pleegzorg 
te bespreken? 
Zo ja, hoe staan de ouders/ 
familie ten opzichte van 
pleegzorg?  

 

VERWACHTINGEN VANUIT HET KIND 

Heeft de jongere al informatie 
gehad over pleegzorg?  

 

 

+ zie kindversie 

6. Andere bemerkingen  
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Bijlage 2. Inzet personeel 

Partner Pleegzorg voor NBBM Pleegzorg voor vluchtelingengezinnen met minderjarige kinderen 

Pleegzorg 

Vlaams-

Brabant 

Brussel 

De projectmedewerker 

- Aanspreekpunt voor PZ NBMV 

- Contact met categoriale ondersteuning en meldpunten 

- Uitwerking van aangepaste vorming en aangepaste screeningsprocedure 

- Geeft infoavond en vorming 

- Disseminatie van ervaring en kennis 

- Opvolging werkgroepen  en stuurgroep 

- Staat in voor de eerste match van NBMV aan geselecteerde 

bestandspleeggezinnen,  

- Houdt contact met de voogd en de voorziening waar de jongere verblijft  

- bereidt de kennismaking voor.  

 

 

De projectmedewerker  

- Aanspreekpunt voor PZ vluchtelingengezinnen 

- Contact met categoriale ondersteuning (Vluchtelingenwerk) 

- Uitwerking van aangepaste vorming 

- Disseminatie van ervaring en kennis 

- afstemming met de CAW 

- Deelname aan werkgroep waar draaiboeken worden ontwikkeld voor 

pleeggezinnen en medewerkers, waar er wordt samengewerkt rond de 

obstakels i.v.m. wooncode, etc. 

- Bredere pleegzorgdienst 

- de screening van de kandidaat-pleeggezinnen is taak van het selectieteam 

- De screening en opstart van netwerkplaatsingen is taak van de begeleidingsteams.  

- De kennismaking zelf en de start van de plaatsing wordt door een 

pleegzorgbegeleider verder voorbereid.  

 

Bredere pleegzorgdienst 

- de screening van de kandidaat-pleeggezinnen is taak van het selectieteam 

- De kennismaking zelf en de start van de plaatsing wordt door een 

pleegzorgbegeleider verder voorbereid 

Pleegzorg 

Oost-

Vlaanderen 

- coördinatie en communicatie voor pleegzorg Vlaanderen over het project met andere organisaties en met de overheid  

- deelname gedachtewisseling Commissie Welzijn in Vlaams Parlement, lezing op studiedag Vlaams Welzijnsverbond, contacten met de pers.  

- Antwoorden op vragen studenten medewerking aan voorbereiding van thesis onderzoek van masterstudenten over het project. 

 

Taken projectcoördinator:  

- Deelname aan werkgroep NBMV, WG cultuurgezinnen en overleg met voogden,  

- opstart en aansturing interne werkgroep rond aangepaste infoavonden, 

(versnelde) screening, vorming, intake, begeleiding.  

- Organisatie en geven van infoavonden.  

- afstemming met lokale partners met betrekking tot de problematiek: OCMW, 

CAW, OTA, CGG, … 

- vorming in duo met een pleegzorger ervaren in pleegzorg voor NBMV. 

- deelname aan de gesprekken met de kandidaat pleegzorgers.  

Taken projectcoördinator:  

- Deelname aan werkgroep pleegzorg voor vluchtelingengezinnen en 

meerderjarige vluchtelingen met een beperking 

- opstart en aansturing interne werkgroep rond aangepaste infoavonden, 

(versnelde) screening, intake, begeleiding 

- deelname aan infoavonden i.s.m. partners  

- afstemming met lokale partners met betrekking tot de problematiek: OCMW, 

CAW, OTA, CGG, … 

- uitwerken van nota’s draaiboeken, begeleidingsinstrumenten voor het project in 
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- coördinatie van de matchings van NBMV met pleeggezinnen.  

 

overleg met partners binnen en buiten het project. 

- Opvolging contact met kandidaat pleeggezinnen.  

- Een medewerker werd een dagdeel per week vrijgesteld vanaf december 2015 

tot en met april 2016 om in te staan voor de uitwerking van het projectonderdeel 

‘vluchtelingengezinnen en meerderjarige vluchtelingen met een beperking’. 

 

Bredere pleegzorgdienst 

- Medewerking aan de infoavonden voor NBMV.  

- screeningsgesprekken i.s.m screeningteam.  

- de intaketeams (1 per regio) werden betrokken bij intake.  

- Een beperkt aantal begeleiders per regio begeleidt de pleegzorgsituaties van 

NBMV (netwerk- en bestandsplaatsingen).  

- Vanuit staf: logistieke ondersteuning bij het voorbereiden van infoavonden, 

beheer van database, ...  

- De coördinator van Dunya nam deel aan infoavonden, werving en screening 

van cultuurgezinnen en participeert aan de werkgroep cultuurgezinnen. Zij nam 

ook deel aan de werkgroep over de screeningsprocedure en aan de 

intervisiegroep begeleidingen 

- Brede pleegzorgdienst 

- Medewerking aan de infoavonden voor ‘vluchtelingengezinnen en meerderjarige 

vluchtelingen met een beperking’. 

- Selectieteam stond mee in voor de screeningsgesprekken  

- Een beperkt aantal begeleiders per regio begeleidt de pleegzorgsituaties van 

NBMV (netwerk- en bestandsplaatsingen).  

- Vanuit staf: logistieke ondersteuning bij het voorbereiden van infoavonden, 

beheer van database, ...  

- De coördinator van Dunya nam deel aan infoavonden 

 

Pleegzorg  

Antwerpen 

De projectmedewerker staat in voor 

 

- de voorbereiding, het  organiseren en geven van de infoavonden.  

- contacten met kandidaten, screenings i.s.m. duo’s van screeners en begeleiders 

uit het reguliere werkveld.  

- Uitwerken aangepaste vorming i.s.m Joba.  

- Organisatie en geven van vorming i.s.m Joba.   

- Bespreking en intakes van kandidaten 

- opvolging van de matchings.  

- intakes van kandidaten NBMV voor pleegzorg.  

- Overdracht kennis en praktijk naar de reguliere werking.  

- overleg binnen de eigen organisatie:  

- opvolgen van het overleg met verschillende betrokken diensten: Joba, Cirkant, 

CAW, Jongerenwelzijn, …  

- Interprovinciaal draagt zij het project inhoudelijk op alle niveaus en over het 

hele traject mee.  

 

De projectmedewerker voor pleegzorg voor gezinnen staat in voor 

 

- de organisatie, coördinatie en uitvoering van het project  

- inhoudelijke voorbereiding van de vorming. Dat gaat concreet over de contacten 

met de kandidaten, opzetten, organiseren, coördineren en uitvoeren het 

screenings- en vormingsproces dat de kandidaten doorlopen.  

- overleg intern met projectmedewerkers, directie, semi-intern met de mensen van 

joba voor screening en voorbereiding, opvolging en ondersteuning van de 

begeleiding, interprovinciaal met Vluchtelingenwerk en Jongerenwelzijn.  

- uitwerken van nota’s draaiboeken, begeleidingsinstrumenten voor het project in 

overleg met partners binnen en buiten het project. 

- Opvolging contact met kandidaat pleeggezinnen.  
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- Vanuit verschillende afdelingen werd meegewerkt aan de inhoudelijke en 

praktische uitwerking infoavonden en aan de screening van kandidaat 

pleegzorgers  

- Een stafmedewerker coördineert de integratie het vluchtelingenproject in de 

reguliere werking, zet samenwerking met Cirkant op en zorgt mee voor 

afstemming tussen interne diensten met de bedoeling dat blijvend op te volgen 

op vlak van vorming eens de begeleidingen lopen (afstemming, overleg, 

voorbereiding, opvolging… ) 

 

- Vanuit verschillende afdelingen werd meegewerkt aan de inhoudelijke en 

praktische uitwerking infoavonden en aan de screening van kandidaat 

pleegzorgers  

- Ondersteuning vanuit de staf:  nalezen en aftoetsen  infobundels en 

procedures  

- Een administratieve kracht volgt de communicatie met de kandidaat 

pleegzorgers op van kandidatuurstelling tot aan de start van de 

screeningsprocedure.  

 

Pleegzorg  

West-

Vlaanderen 

De projectmedewerker staat in voor :  

- organiseren infoavonden,  

- uitwerken van een aangepaste screeninigs- en matchingsprocedure (samen met 

de interne projectgroep),  

- voorbereiden begeleidingsteams (informeren, vorming organiseren),  

- screenings doen van KPG voor vluchtelingengezinnen,  

- deelnemen aan extern overleg met partnerorganisaties en andere provincies,  

- uitbouwen samenwerkingen met OCMW’s, CAW…. 

 

De projectmedewerker staat in voor :  

- organiseren infoavonden,  

- uitwerken van een aangepaste screening- en matchingsprocedure (samen met de 

interne projectgroep),  

- voorbereiden begeleidingsteams (informeren, vorming organiseren),  

- screenings doen van KPG voor vluchtelingengezinnen, deelnemen aan extern 

overleg met partnerorganisaties en andere provincies 

- uitwerken van nota’s draaiboeken, begeleidingsinstrumenten voor het project in 

overleg met partners binnen en buiten het project. 

- uitbouwen samenwerkingen met OCMW’s, CAW…. 

- Opvolging contact met kandidaat pleeggezinnen.  

 

 Een interne projectgroep van 16 medewerkers met achtergrond of interesse wat 

betreft het werken met vluchtelingen stond in voor  

- vorming uitwerken en geven,  

- organisatie van de infoavonden en  

- de screeningsgesprekken van de kandidaat pleeggezinnen. 

Vanuit de staf is Els Vanderwaeren (omwille van achtergrond bij Centrum voor 

migratie en interculturele studies van Universiteit Antwerpen) ingezet bij de opstart 

en het vormgeven van het project.  

Begin 2016 zijn er aanwervingen gebeurd om het selectieteam en het 

begeleidingsteam uit te breiden. Bij deze aanwervingen is specifiek gevraagd naar 

ervaring met vluchtelingen. 

 

Een interne projectgroep van 16 medewerkers met achtergrond of interesse wat 

betreft het werken met vluchtelingen stond in voor  

- vorming uitwerken en geven,  

- organisatie van de infoavonden en  

- de screeningsgesprekken van de kandidaat pleeggezinnen. 

Vanuit de staf is Els Vanderwaeren (omwille van achtergrond bij Centrum voor migratie 

en interculturele studies van Universiteit Antwerpen) ingezet bij de opstart en het 

vormgeven van het project.  

Begin 2016 zijn er aanwervingen gebeurd om het selectieteam en het begeleidingsteam 

uit te breiden. Bij deze aanwervingen is specifiek gevraagd naar ervaring met 

vluchtelingen. 
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Pleegzorg 

Limburg 

- Werving van kandidaat pleeggezinnen  

- Organiseren en geven van infoavonden 

- Kenbaar maken van het project (aanwezigheid op infomomenten van andere 

diensten, voorstelling project in opvangcentra, …) 

- Organiseren en geven van vormingsavonden 

- Organiseren van vorming voor personeel 

- Volledige screeningtraject van kandidaat pleegzorgers (duo, samen met 

selectieteam reguliere pleegzorg) 

- Bij de start van het project wekelijks overleg met Fonto-Nova (categoriaal 

voorziening Limburg), momenteel teruggeschroefd naar 2 wekelijks. Ook 

regelmatig telefonisch overleg 

- Betrokken bij intakeproces (profielvoorstelling, eerste kennismaking pleeggezin – 

pleegjongeren, …) 

- Opstarten van begeleidingen 

- Regelmatig overleg met Dunya medewerker 

- Opvolgen van de stuurgroepen/interprovinciale werkgroepen 

- Werving van kandidaat pleeggezinnen  

- Organiseren en geven van infoavonden 

- Kenbaar maken van het project (aanwezigheid op infomomenten van andere 

diensten, voorstelling project in opvangcentra, …) 

- Organiseren en geven van vormingsavonden 

- Organiseren van vorming voor personeel 

- Volledige screeningstraject van kandidaat pleegzorgers (samen met selectieteam 

reguliere pleegzorg) 

- Contacten onderhouden met andere diensten rond vluchtelingen (OCMW, CAW, 

Solentra, …) 

- Opvolging contact met kandidaat pleeggezinnen.  

- uitwerken van nota’s draaiboeken, begeleidingsinstrumenten voor het project in 

overleg met partners binnen en buiten het project. 

- Regelmatig overleg met Dunya medewerker 

- Opvolgen van de stuurgroepen/interprovinciale werkgroepen 

 

ondersteuning door wervingsverantwoordelijke, selectieteam en intaketeam 

 

 

ondersteuning door wervingsverantwoordelijke, selectieteam en intaketeam 

Categoriaal Joba 

- Deelname aan 5 infoavonden rond pleegzorg 

- Screening gezinnen/NBMV en kandidaat pleeggezinnen 

- Deelname aan vormingen voor kandidaat pleeggezinnen 

- Matching 

o Tijdens de Profielgesprekken in gezinnen rond NBBM is medewerkster 

van Joba aanwezig. 

o Tijdens de briefing van de profielgesprekken op team pleegzorg : 

expertise van medewerker Joba  wordt gebruikt om gezinnen ‘goed te 

keuren’. 

- Ondersteuning van de begeleiding door consult (via telefoon, mail, 

helpdeskfunctie, …), intervisie en duo-begeleiding. 

- Vorming van begeleiders  

- Werkgroepen, overleg 

o Werkgroep Cultuurgezinnen, werkgroep voogden 

o Overleg met directies pleegzorg ; vorminggevers pleegzorg, met 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Projectmedewerker Lore Robeyns:  

·      Organiseren vergaderingen werkgroep ‘vluchtelingengezinnen’: agenda opstellen, 

datum en locatie bepalen/reserveren, vergadering trekken, verslagen maken, to 

do’s opvolgen.  

·      Uitwerken van draaiboeken, nieuwe procedures en ondersteunende documenten 

die verder besproken worden in de werkgroep met de andere projectmedewerkers:  

o       draaiboek voor screening van vluchtelingengezinnen en alleenstaande 

volwassen vluchtelingen met een beperking/psychiatrische problematiek,  

o       draaiboek voor pleegzorgdiensten 

o        informatiegids voor pleeggezinnen 

o        ondersteunende documenten: overzicht Vlaamse Wooncode, tips 

huisvestingszoektocht, info over installatiepremie, info impact samenwonen 

op uitkeringen en premies 

·      Uitleg geven op provinciale informatiemomenten voor kandidaat-pleeggezinnen 

over situatie van asielzoekers en vluchtelingen (Europees, Belgisch niveau): vanaf 
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screeners,… ( aanpak vorming, herbekijken formulieren screening, ….) 

o Overleg categoriale diensten rond vorming 

pleegzorgbegeleiders/pleeggezinnen 

december 2015. 

·     Uitleg geven op provinciale vormingsmomenten voor kandidaat-pleeggezinnen over 

de aanmelding, screening, en matching van vluchtelingengezinnen en hun 

profielen.  

·     Screening van vluchtelingen: 4 intakegesprekken gedaan in februari 2015 (voor 

project on hold werd gezet); 2 aanmeldingen voor volwassene met psychiatrische 

problematiek opgevolgd.  

·     Ondersteuning van pleegzorgdiensten: beantwoorden van vragen en doorverwijzen 

indien nodig.  

·     Aanwezigheid op stuurgroep vergaderingen 

·     Voorstellen van project bij terreinwerkers, lokale organisaties en koepelorganisaties 

·     Brochure voor erkende vluchtelingen ontwikkeld (en vrijwilligers en 

maatschappelijk assistenten die hen begeleiden) en voor verhuurders (zie bijlage). 

Vertalingen worden uitgevoerd, te verwachten einde mei: vertaling brochure voor 

huurder naar Engels, Frans, Arabisch, Farsi. Te verwachten midden juni: vertaling 

brochure verhuurder naar Frans , Engels.  

Projectmedewerker Elhasbia Zayou: 

·      Uitleg geven op provinciale informatiemomenten voor kandidaat-pleeggezinnen 

over situatie van asielzoekers en vluchtelingen (Europees, Belgisch niveau): periode 

oktober – november 2015 

·      Ondersteuning van pleegzorgdiensten: beantwoorden van vragen en doorverwijzen 

indien nodig.  

·      Aanwezigheid op stuurgroep vergaderingen 

·      Voorstellen van project bij terreinwerkers, lokale organisaties en 

koepelorganisaties 

 

De Oever 

- Inhoudelijk uitwerking van en deelname aan infoavonden  

- Inhoudelijke uitwerking van en deelname aan vorming voor kandidaat 

pleeggezinnen in Limburg. 

- Deelname aan screening van kandidaat pleeggezinnen in samenwerking met PZ 

Limburg 

- Opvolging van aanmeldingen via aanmeldpunt voor NBMV van De Oever. 

- Ondersteunen van matching en opstart pleegzorgbegeleiding.  

- Deelname aan overleg m.b.t. pleegzorgproject en aan inhoudelijke 

werkgroepen rond cultuurgezinnen e.d.m.  

 

Minor-Ndako 

- werving: 

 info-avonden: voorstelling categoriale dienst, aandachtspunten bij de 

doelgroep 

 cultuurgezinnen: folder in verschillende talen, evenementen, organisaties 

persoonlijk aanspreken (samenwerking met Gardanto) 

- screening:  

 vorming mee uitdenken en mee geven aan kandidaat gezinnen   

  opstellen van folder: tips en tricks voor gezinnen en begeleiding 

 deelname aan screeningsgesprekken, screeningsteams  

 voorstel 'cultuur-sensitieve' screening 

- intake: 

 voorstelling project op de teams van de instroomcentra 

 uitleg pleegzorg aan de jongere 

 ondersteunen van beheer database (info verzamelen, up to date houden)  

 voorstel: procedure afhankelijk van jongere, centrum, voogd 

- matching: 

 aanwezig bij matching 

 verzamelen van extra info jongere 

- kennismaking: 
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 tips naar de begeleiders ; terugkoppeling, advies voor opstart 

- begeleiding: 

 afsprakennota specifiek GWT  

 intervisie voor begeleiders  

 folders: info over onderwijs, voogd, procedures, communicatie, ouders, 

kampenlijst 

 vorming voor begeleiders (doelgroep-specifieke thema's) 

 terugkomdagen voor pleegzorgers en jongeren 

 contact met de voogden (good practise- bad practise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Bijlage 2: Anonieme kindlijst voor jongere en voor volwassen betrokkene 

 

 


