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1. Pleegzorg voor vluchtelingengezinnen en meerderjarige vluchtelingen met een 

beperking 

Ondanks de inspanningen van pleegzorg, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Agentschap 

Jongerenwelzijn en de verschillende kabinetten van de bevoegde ministers maken de administratieve 

moeilijkheden de opstart van deze werking tot op heden onmogelijk. Voor een uitgebreide analyse 

van de problematiek verwijzen we naar de bijgevoegde evaluatienota opgemaakt door 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (juni 2017) in bijlage 1.  

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft zich in 2017 verder ingezet in de ondersteuning van het kabinet 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het zoeken naar een oplossing voor de administratieve en 

juridische drempels voor het luik ‘gezin in gezin’ van dit project. Zo werden onder andere twee nota’s 

uitgewerkt. De nota ‘Evaluatie gezin in gezin’ bespreekt de evaluaties van de gerealiseerde 

pleegzorgplaatsingen op basis van interviews met zowel de pleeggezinnen als de 

vluchtelingengezinnen. De nota ‘zorgwonen als nieuw kader’ bespreekt de mogelijkheid om het 

project onder te brengen in het concept zorgwonen.  

Verder werd de opgedane kennis gebundeld in een online brochure ‘Verhuren aan een vluchteling’, 

om het brede publiek te informeren over de administratieve en juridische regelgeving. De brochure 

werd online gezet op 3/08/2017. In september werden enkele aanvullingen gedaan. De herziene 

versie werd online gezet op 13/9/2017. De brochure werd in de periode 3/8/2017 – 31/12/2017 in 

totaal 1.153 keer gedownload. De brochure werd verspreid via sociale media, elektronische 

nieuwsbrieven en tijdens evenementen waarop Vluchtelingenwerk Vlaanderen aanwezig was. In 

december werd gewerkt aan een update van de brochure. De volgende versie zal online gezet 

worden in januari – februari 2018. De brochure is te downloaden via 

https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/brochure-verhuren-aan-een-vluchteling . 

2. Pleegzorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 

 

2.1. Algemeen 

 

Het eerste werkjaar van “Geef de wereld een thuis” gaf de diensten voor pleegzorg de kans om 

samen met de betrokken partners een inhoudelijk kwaliteitsvolle werking uit te bouwen m.b.t. de 

opvang van NBMV in pleegzorg. Betreffende de intake en voorbereiding van de jongeren werden 

verschillende methodieken uitgewerkt en geïmplementeerd. De screening van de kandidaat-

pleegzorgers werd aangepast aan de doelgroep en ook de begeleiding van zowel bestands-als 

netwerkplaatsingen werd inhoudelijk uitgediept. Een uitgebreide bespreking hiervan is terug te 

vinden in het tussentijds – en eindrapport van het werkjaar 2016.  

De werkwijze, die noodzakelijk is voor deze bijzondere doelgroep op vlak van voorbereiding van de 

jongeren, intake en screening wordt in de meeste provincies opgenomen in de reguliere werking van 

pleegzorg.  

Er wordt verder samengewerkt met alle betrokken actoren binnen het project om de hulpverlening 

aan de NBMV verder af te stemmen. Binnen de verschillende provinciale diensten is er een 

dynamische samenwerking en 2-maandelijks wordt een interprovinciaal overleg georganiseerd. Op 
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dit overleg zijn ook de categoriale voorzieningen aanwezig en sluit ook een afvaardiging van voogden 

van Caritas en Rode Kruis Vlaanderen aan. 

Gedurende 2017 werd het project gecontinueerd en werd aandacht besteed aan volgende punten: 

2.2. Aanmelding 

In samenwerking met potentiële verwijzers (voogden, centra van Fedasil, residentiële voorzieningen) 

en Integrale Toegangspoort (ITP) werd een nieuwe manier van aanmelden uitgewerkt.  

De instroom van NBMV wordt interprovinciaal opgevolgd. Iedere projectmedewerker kijkt of een 

jongere die aangemeld wordt via ITP enkel bij zijn provincie is aangemeld en of dit een terechte vraag 

is. Als de jongere geen voorkeur voor een bepaalde regio (provincie) heeft dan wordt de NBMV in 

alle provincies aangemeld voor pleegzorg. 

Op dit ogenblik is er maar één wachtlijst en dat is de lijst die in Insisto verschijnt. De wachtlijst is 

enkel voor de jongeren die een vraag hebben voor bestandspleegzorg.  

De aanmeldingen voor bestandspleegzorg gebeuren meestal door de voogden die contact opnemen 

met het aanmeldpunt om een aanmelding aan de hand van een A-document te doen. Ook 

medewerkers van de rechtstreeks toegankelijke leefgroepen kunnen een A-document invullen en 

aanmelden. Omwille van de grote vraag bij de aanmeldpunten, is het voor hen zo goed als 

onmogelijk om op een relatief korte termijn de vraag van de jongere op te nemen waardoor de 

wachttijd onnodig lang wordt.  

De aanmeldingen voor netwerkplaatsingen: hier zit wat verschil in de werking bij de diensten voor 

pleegzorg; zo kunnen bij pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en pleegzorg Antwerpen de voogden 

rechtsreeks bij pleegzorg aanmelden. In andere provincies (O-Vl, Limburg en W-Vl) worden CLB’s 

ingeschakeld. Indien de CLB’s een oplossing kunnen bieden, wordt hiervoor geopteerd. Indien dit niet 

kan, nemen de diensten zelf het A-Doc voor hun rekening. Zowel in Brussel en Vlaams-Brabant en 

Antwerpen geven de CLB’s aan dat ze overbevraagd zijn en hierin geen opdracht kunnen opnemen. 

De vraag kan ook gesteld worden of het voor de jongere zinvol/wenselijk is om hier nog een extra 

partij (cfr. CLB) in te betrekken en dit uitsluitend om een aanmelding te doen. Immers, meestal 

kennen de CLB-medewerkers deze jongeren nog niet en vormt het voor voogden en jongeren een 

extra stap (bijkomend gesprek) om tot een aanmelding bij ITP te komen. Anderzijds betekent het 

voor de dienst voor pleegzorg een extra belasting om iedere aanmelding voor een netwerkplaatsing 

zelf te realiseren.  

2.3. Samenwerking met rechtstreeks toegankelijke leefgroepen 

Om tot een goede doorstroming te komen van jongeren voor wie pleegzorg geïndiceerd is, werd een 

samenwerking opgestart tussen pleegzorg en de residentiële voorzieningen waar extra ‘rechtstreeks 

toegankelijke’ plaatsen voor NBMV werden gecreëerd.  

Iedere pleegzorgvoorziening zet actief in op het informeren van de medewerkers van de rechtsreeks 

toegankelijke leefgroepen over pleegzorg. De film met getuigenissen die gemaakt werd in 2016 (zie 

eindverslag 2016) is een nuttig instrument om zowel de begeleiders als de jongeren te informeren 

over pleegzorg.  
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De meeste leefgroepen bevinden zich in de provincie Antwerpen (n=8). Vanuit pleegzorg Antwerpen 

werd intensief ingezet op de samenwerking met de rechtstreeks toegankelijke leefgroepen. Er werd 

aan alle leefgroepen een aanbod gedaan om pleegzorg voor te stellen en een samenwerking op te 

starten. Alle 8 leefgroepen gingen in de loop van 2017 op dit aanbod in. Er komen veel vragen voor 

extra informatie, ondersteunende pleegzorg en zelfs perspectiefbiedende pleegzorg.  

Met de overige 5 leefgroepen, verspreid over de overige provincies, werd vanuit de respectieve 

provinciale diensten voor pleegzorg eveneens een samenwerking uitgebouwd.  

2.4. Voorbereiding van NBMV voor wie pleegzorg geschikt 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. De categoriale voorzieningen stonden vorig werkjaar in voor de bekendmaking en 

voorstelling van pleegzorg bij NBMV in de centra van Fedasil. De categoriale diensten nemen hier –

afhankelijk van provincie- nog steeds een rol in op. Waar dit niet het geval is, wordt bekeken met de 

medewerkers van de leefgroepen en pleegzorg hoe deze voorbereiding het beste vorm wordt 

gegeven.  

Er werden tools en methodieken (tekeningen, draaiboek, film met getuigenissen) uitgewerkt door 

pleegzorg samen met de categoriale voorzieningen om aan de jongeren het concept “pleegzorg” 

duidelijk te maken. Deze instrumenten werden gedeeld met de medewerkers van de centra waar de 

jongeren verblijven met de bedoeling dat zij de jongeren mee voorbereiden op pleegzorg. Nog niet 

alle centra zijn hiermee vertrouwd en daarom zal hier de komende maanden verder op ingezet 

worden.  

Er wordt vanuit pleegzorg extra aandacht besteed aan een goede voorbereiding van de jongeren 

tijdens de matching/kennismakingsfase. De begeleider neemt hierin een belangrijke rol op om de 

verwachtingen/onzekerheden/angsten/vragen van de jongere mee in kaart te brengen en hiermee 

rekening te houden tijdens de fase voor de opstart van de plaatsing. 

2.5 Implementatie van de Alternative Family Care (AlFaCa)-methodiek1 in de eigen organisatie: 

2.5.1. Rekrutering van cultuurgelijke en -verwante pleeggezinnen 

De plaatsing van NBMV in een cultuurgelijk-of verwant pleeggezin kan een belangrijke meerwaarde 

vormen. Daarom wordt vanuit iedere dienst voor pleegzorg ingezet op de rekrutering van 

cultuurgelijke- en verwante pleeggezinnen, onder meer door nadrukkelijk te investeren in 

bekendmaking en gecoördineerde communicatie naar de allochtone gemeenschappen. Deze manier 

van werven vraagt een andere meer intensieve en aanklampende aanpak dan de werving binnen de 

reguliere pleegzorg. De werkgroep Dunya, die garant staat voor cultuursensitieve pleegzorg vormt 

hiervoor een belangrijke bron van inspiratie. Verspreid over de provincies zijn verschillende 

wervingsacties ondernomen en worden er extra middelen ingezet om deze doelgroep te bereiken.  

                                                           
1
 De term Alternative Family Care (AlFaCa)-methodiek is in deze context een meer toepasselijke naam dan 

zuiver de “nidos-methodiek” aangezien AlFaCa een bundeling is van de expertise m.b.t. pleegzorg voor NBMV 
van verschillende lidstaten, waaronder Nederland met Nidos. Verder in dit rapport wordt hier dieper op 
ingegaan, p. 8. Zie ook: https://engi.eu/projects/alfaca/  
 

https://engi.eu/projects/alfaca/
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Onderstaande werd reeds gerealiseerd in de verschillende provincies: 

- Een facebookpagina specifiek voor de doelgroep van NBMV. Hier worden regelmatig 

berichten op gepost en gedeeld in meerdere talen om zoveel mogelijk kandidaat-

pleeggezinnen te bereiken. 

- Meertalige flyers en wervingsmateriaal. De flyers zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, 

Engels, Arabisch, Turks, Pashtu en Dari.  

- Aanwezigheid op activiteiten met een infostandje georganiseerd door allerhande vzw’s / 

organisaties die actief zijn op het terrein. Bv. Medina moslimexpo, verschillende Iftars en 

suikerfeest tijdens de Ramadanperiode, Syrische zelforganisatie, concerten van 

wereldmuziek,… 

- interview over pleegzorg op Maghreb TV (veel bekeken TV-zender binnen de Marokkaanse 

gemeenschap). 

- Uitwerking van een sleutelfigurenwerking. Sleutelfiguren zijn aanspreekfiguren binnen hun 

gemeenschap die mee pleegzorg bekend wensen te maken en cultuurgezinnen willen 

sensibiliseren voor de opvang voor NBMV / vluchtelingen. Een belangrijke manier van 

toeleiden naar sleutelfiguren is via de (ex-) pleegzorgers in netwerkpleegzorgsituaties. 

- Samenwerking met religieuze organisaties zoals bvb. Karama Solidarity. 

 

Het bereiken van cultuurverwante pleeggezinnen vraagt zoals gezegd een andere aanpak dan de 

reguliere werving en dit vraagt tijd, herhaling, geduld en volharding.  

Aanvullend werden ook wervingsacties opgezet via de media (in het bijzonder rond de week van de 

pleegzorg) om pleegouders te werven voor NBMV.  

 Bezoek van minister Van Deurzen aan een pleeggezin die een NBMV opvangt (in 

samenwerking met het kabinet van minister Van Deurzen) => VRT-journaal, Ring TV, radio 1, 

artikel in Het Nieuwsblad. 

 Artikel in Dag Allemaal 

 Artikel in De Standaard ivm directe plaatsingen 

 Artikel in Weliswaar 

 Artikel op sociaal.net 

 … 

2.5.2. Screening en voorbereiding van cultuurgezinnen volgens een door AlFaCa ontwikkelde 

methodiek; 

Iedere provincie ging aan de slag met de screeningsmethodiek van AlFaCa om in een eerste fase een 

inschatting te kunnen maken wat deze methodiek juist inhoudt en hoe deze al dan niet verschilt van 

de huidige screeningsprocedures / procedures voor netwerkobservatie.  

Het tempo ligt enigszins anders in de verschillende diensten qua gebruik van deze methodiek maar 

het gemeenschappelijke doel blijft om in iedere provincie deze methodiek te implementeren. Binnen 

pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en pleegzorg Oost-Vlaanderen wordt dit instrument al ingezet 

sinds juli 2016 en ook inhoudelijk geëvalueerd naar haalbaarheid en toepassing op de Vlaamse 

pleegzorgsituatie.  
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De keuze werd gemaakt om de extra inhoudelijke thema’s die in de AlFaCa-screening aan bod 

komen, integraal over te nemen in de netwerkobservatie van cultuurverwante netwerkgezinnen, net 

als bij cultuurverwante bestandsgezinnen die zich kandidaat stellen voor de opvang van NBMV. Zo 

vindt de AlFaCa-methodiek ook zijn ingang bij de medewerkers van screening en wordt deze 

geleidelijk aan geïmplementeerd binnen de reguliere werking.  

De inhoudelijke bijkomende thema’s die behandeld worden zijn: religie, seksualiteit, migratie, 

genderrolpatronen, eer gerelateerde risico’s, de taxatie rond het risico op kindermishandeling. De 

reeds bestaande inhoudelijke expertise m.b.t. screening van cultuurverwante netwerk- en 

bestandsgezinnen binnen de Vlaamse pleegzorgdiensten, wordt op deze manier aangevuld met de 

kennis vanuit AlFaCa en levert een kwalitatief hoogstaand screeningsinstrument op. Pleegzorg Oost-

Vlaanderen en Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel hebben hieromtrent al een draaiboek / 

werkinstrument opgesteld dat als inspiratie kan dienen voor de andere diensten bij de verdere 

implementatie in hun provinciale werking2. De werkinstrumenten zijn inhoudelijk hetzelfde bij deze 

beide diensten. Een verschil tussen beide diensten is dat bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen de keuze is 

gemaakt om een apart werkinstrument te maken voor NBMV, terwijl in Vlaams-Brabant en Brussel 

gekozen is om de extra inhoudelijke thema’s te integreren in het bestaande sjabloon voor 

netwerkobservaties.  

De doelstelling is om tegen het einde van 2018 voor iedere provincie een draaiboek en sjabloon uit te 

werken en te implementeren  m.b.t. screening van pleeggezinnen voor NBMV, gebaseerd op de 

reeds bestaande screeningsmethodes aangevuld met de AlFaCamethodiek.  

2.5.3. Directe plaatsingen  

Sinds begin 2017 werd een samenwerking opgezet tussen 4 van 5 diensten voor pleegzorg (omwille 

van het werkingsgebied van Minor Ndako betreft het alle provinciale diensten, behalve pleegzorg 

Limburg) en Minor Ndako, rond directe plaatsingen. De keuze werd gemaakt voor de term “directe 

plaatsingen” i.p.v. “schakelgezinnen” (in Nederland gehanteerde term); omdat de term 

schakelgezinnen de lading onvoldoende dekt en enkel binnen de Nederlandse structuur werkbaar is.  

De directe plaatsingen zijn mogelijk voor NBMV jonger dan 13 jaar omdat vooral deze groep jongste 

NBMV gebaat is bij de opvang in gezinsverband. Het is de bedoeling om de jongste NBMV zo snel 

mogelijk naar pleeggezinnen toe te leiden die hiervoor een aanbod hebben. De ervaring leert ons 

namelijk dat het moeilijker wordt om deze jongeren naar pleegzorg te oriënteren indien ze in een 

leefgroep verbleven voorafgaand aan de pleegzorgplaatsing. De pleeggezinnen die zich voor deze 

bijzondere vorm van opvang kandidaat stellen, krijgen een extra vormingsmoment aangeboden waar 

belangrijke thema’s (bvb. taal- en communicatiemoeilijkheden, risico op mensenhandel, medische 

zaken, voogdij,…) toegelicht worden.  

Interprovinciale samenwerkingsafspraken3 werden gemaakt met alle betrokken diensten; Fedasil, 

OOC Steenokkerzeel, Minor Ndako, dienst voogdij en pleegzorg. Van zodra NBMV jonger dan 13 jaar 

aangemeld worden bij Dienst Vreemdelingenzaken, volgen zij een apart traject binnen het OOC waar 

                                                           
2
 Zie bijlage 2 en bijlage 3 : NWO draaiboek en sjabloon Pleegzorg O-Vl en Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.  

3
 Zie bijlage 4: Procedure voor directe plaatsingen; samenwerkingsafspraken tussen pleegzorg en Minor Ndako. 
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ze voorbereid worden op pleegzorg. Vanuit het OOC wordt een inschatting gemaakt naar de 

haalbaarheid van pleegzorg voor de kinderen.  

De diensten voor pleegzorg werven en screenen de pleeggezinnen waarbij NBMV “direct” geplaatst 

worden.  

Welke jongere? elke NBMV jonger dan 13j 

 zonder leeftijdstwijfel zonder gekende context in België, indien wel een context aanwezig is 
wordt eerst hun akkoord gevraagd 

 zonder reisgenoot  

 Indien ze contact hebben met ouders/familie/belangrijke derden moeten zij akkoord zijn met 
pleegzorg 

 Akkoord voogd (indien aangesteld) 
 

Exclusiecriteria zijn:  

 ernstig getraumatiseerd 

 context in België waar de jongere terecht kan 

 weigering goedkeuring familie thuisland voor pleegzorg 

 expliciete weigering kind (twijfel wordt aangepakt) 

 

Wanneer er wordt ingeschat dat pleegzorg mogelijk is voor een jongere, dan gaat het kind zo snel 

mogelijk naar een pleeggezin. De directe plaatsingen vallen onder de module “crisispleegzorg”; 7 

dagen, verlengbaar met 7 dagen. Na evaluatie kan deze module overgaan in een 

perspectiefzoekende module.  

De begeleiding gebeurt door pleegzorg en Minor Ndako, waarbij Minor Ndako tijdens de opstart en 

eerste maanden van de plaatsing intensief begeleidt. Vanuit Minor Ndako is ook gedurende 3 

maanden een bufferplaats binnen hun leefgroep beschikbaar, waar de jongere opgevangen wordt 

indien de plaatsing toch vroegtijdig stopgezet wordt. Aangezien er bij dit type plaatsing geen match 

tussen NBMV en pleeggezin mogelijk is (door gebrek aan informatie en opstart op heel korte termijn) 

is het risico groter dat er moeilijkheden ontstaan die vooraf niet te voorspellen zijn. Minor Ndako is 

daarom ook gedurende de opstart en hun begeleiding 24/24 en 7/7 beschikbaar voor het pleeggezin 

en de jongere. De begeleiding vanuit pleegzorg is ook aanwezig op sleutelmomenten gedurende de 

opstart en het verdere verloop van de plaatsing. De begeleider wordt steeds geïnformeerd over de 

gang van zaken in het pleeggezin door Minor Ndako en wordt betrokken bij belangrijke 

evaluatiemomenten / beslissingen. Het blijft belangrijk om te zoeken naar de nodige afstemming qua 

begeleiding, gezien na een eerste fase de begeleiding integraal wordt verdergezet door pleegzorg.  

2.5.3. Specifieke begeleidingsmethodieken gericht op empowerment en competentieverhoging bij 

pleeggezinnen (zowel bestands- als netwerkgezinnen) uit de herkomstlanden. 

We kunnen stellen dat iedere pleegzorgbegeleiding gericht is op empowerment en 

competentieverhoging bij de pleeggezinnen. De begeleiding van pleeggezinnen van NBMV vormt 

hierop geen uitzondering. Wat wel specifiek is voor deze groep pleeggezinnen is de extra 

samenwerking met andere betrokken diensten in het werkveld. Zo wordt er samengewerkt met de 

CAW’s voor integrale gezinsbegeleiding of administratieve ondersteuning voor het pleeggezin. Ook is 

het bij sommige pleeggezinnen van belang om hen door te verwijzen en op weg te helpen naar 
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traumaverwerking voor de pleegzorgers en / of de eigen kinderen van het pleeggezin; hiervoor 

kunnen we beroep doen op Solentra vzw of de CGG’s met een cultuursensitieve aanpak en aan 

aanbod traumabegeleiding voor vluchtelingen. Verder is het ook belangrijk dat de pleegzorgers 

moeilijke thema’s in hun eigen taal kunnen bespreken en dat ze de aangeleverde informatie correct 

begrijpen; daarom wordt er ingezet op het samenwerken met tolken. Bij de opstart van 

bestandsplaatsingen, waar de jongere vanuit een opvangcentrum komt, wordt er ook in een eerste 

fase samengewerkt met de categoriale diensten zodat zij hun expertise m.b.t. de jongere kunnen 

delen met het pleeggezin.  

Zoals hieronder wordt beschreven, zijn een groot aantal pleegzorgwerkers opgeleid in de Alternative 

Family Care methodiek. De thema’s die binnen de AlFaCa-training aan bod komen geven meer inzicht 

en kennis m.b.t. de leefwereld / cultuur van de jongeren én hun pleeggezinnen wat verder bijdraagt 

aan een kwaliteitsvolle begeleiding.  

Een extra methodiek die als waardevol ervaren wordt binnen de begeleiding van 

pleegzorgplaatsingen van NBMV is het organiseren van lotgenotencontacten: 

ontmoetingsmomenten voor pleegouders die NBMV opvangen en voor de NBMV zelf. Aan deze 

ontmoetingsmomenten nemen ook Belgische bestandsgezinnen deel. Iedere provinciale dienst 

tracht dit aan te bieden aan de pleeggezinnen; zo werd er in West-Vlaanderen een 

ontmoetingsmoment georganiseerd waar Cricket werd gespeeld door de jongeren (sport die in 

Afghanistan heel populair is) en samen gegeten werd. Ook in Antwerpen werden gelijkaardige 

momenten georganiseerd. In pleegzorg Oost-Vlaanderen wordt 2 x per jaar een ontmoeting rond 

eten en muziek georganiseerd. Vanuit pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel wordt er jaarlijks een 

Dunya-café georganiseerd, waar pleegouders en jongeren elkaar kunnen ontmoeten via workshops 

en samen eten. Zulke ontmoetingen kunnen een gevoel creëren van verbondenheid, ervaringen en 

inzichten worden gedeeld en nieuwe contacten worden gelegd.  

Interprovinciaal worden de vragen en ondersteuningsbehoeften van begeleiders én pleegouders 

gebundeld. Zo werd duidelijk dat er een grote vraag leeft naar ondersteuning op vlak van 

gezinshereniging (voorafgaand en bij aankomst van de ouders) en de begeleiding van jongeren die 

een negatief advies hebben gekregen op vlak van hun procedure. Een interprovinciaal 

vormingsmoment voor pleegzorgwerkers en voogden werd reeds inhoudelijk uitgewerkt en dit 

vormingsmoment zal plaatsvinden in het voorjaar van 2018. De vraag leeft ook onder 

bestandspleegouders van NBMV om elkaar te ontmoeten, in sommige provincies worden 

thematische ontmoetingsmomenten gepland in 2018.  

2.6. Ondersteuning bij de implementatie van de AlFaCa-methodiek  

Zoals duidelijk blijkt uit bovenstaande opsomming behelst AlFaCa verschillende domeinen binnen de 

pleegzorgpraktijk. Tijdens iedere interprovinciale vergadering kwamen deze thema’s ook steeds aan 

bod. De interprovinciale overlegmomenten gingen door op: 20/1/17, 14/2/17,30/3/17, 30/5/17, 

12/9/17, 13/10/17 en 14/11/17. Gedurende het volledige werkjaar 2017 is iedere dienst intern 

verder aan de slag gegaan met de implementatie van Alfaca . 

Gedurende de eerste helft van 2017 werd sterk ingezet op de opleiding van pleegzorgwerkers in de 

Alternative Family Care (AlFaCa). De Alfacatraining werd door ongeveer 125 hulpverleners gevolgd.  
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AlFaCA is een Europees project opgericht om de methodieken van Stichting Nidos en diegene van 

andere deelnemende lidstaten (België, Denemarken, Tsjechië, Duitsland en Oostenrijk) over te 

dragen naar andere Europese landen. Minor-Ndako is één van de partners in dit project. Alfaca gaat 

inhoudelijk voornamelijk over cultuursensitief werken, individuele cultuur en groepscultuur, 

protectieve-en risicofactoren bij NBMV en het screeningsinstrument van Nidos. De inhoudelijke 

aspecten van AlFaCa kunnen toegepast worden op iedere procedure binnen pleegzorg voor NBMV; 

voorbereiding, intake, screening én begeleiding.  

Vanuit het AlFaCa-project werd een eerste train-the-trainer opgezet in november 2016, waar 2 

medewerkers van Minor Ndako en 1 medewerker van pleegzorg opgeleid werden als trainer binnen 

de methodiek van “opvang in gezinnen voor NBMV”. De doelstelling van AlFaCa is om zoveel mogelijk 

professionals op te leiden in de bestaande methodiek en op die manier voor zoveel mogelijk NBMV 

een kwaliteitsvolle oplossing binnen pleegzorg te kunnen aanbieden.  

Op 29-30 januari 2017 vond de eerste AlFaCa-training plaats. Deze was opengesteld voor alle 

geïnteresseerden in het werkveld van NBMV waaronder pleegzorgwerkers, voogden, medewerkers 

van de opvangcentra, Fedasil,…  Hier waren 30 deelnemers aanwezig. 

Nadien werd deze training aangeboden aan alle diensten voor pleegzorg met aanpassingen aan de 

noden van de pleegzorgwerkers en aan de pleegzorgsituatie in Vlaanderen. Iedere provincie heeft de 

mogelijkheid gehad om een training te volgen en met de inhoud aan de slag te gaan. De training 

werd steeds samen gegeven met een medewerker van iedere provincie die expertise heeft in het 

werken met NBMV of projectverantwoordelijke is voor NBMV binnen hun provincie.  

- 4 mei 2017: AlFacatraining voor Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, 30 deelnemers.  

- 15 mei 2017: AlFacatraining voor Pleegzorg Oost-Vlaanderen, 20 deelnemers. 

- 22 mei 2017: AlFacatraining voor Pleegzorg Provincie Antwerpen: 20 deelnemers 

- 12 juni 2017: AlFacatraining voor pleegzorg Limburg en pleegzorg West-Vlaanderen: 25 

deelnemers. 

 

Gedurende de tweede helft van 2017 werd ingezet op de implementatie van deze methodiek binnen 

alle provinciale diensten. Bestaande werkwijzen werden doorgegeven en reeds opgebouwde 

expertise werd gedeeld onder de diensten. 

2.7 Wetenschappelijk onderzoek mbt NBMV  

De diensten voor pleegzorg werkten in 2017 mee aan: 

 onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van autochtone bestandspleegouders die NBMV 

opvangen. Dit moet hun ondersteuningsnoden duidelijk in beeld brengen en de huidige begeleiding 

evalueren en eventueel bijsturen.  

 onderzoek naar beleving van NBMV in pleegzorg. Een aantal NBMV (zowel in cultuurverwante 

gezinnen – meestal familie en/of netwerk als in autochtone bestandsgezinnen) werden geïnterviewd 

en enkele vragenlijsten werden ingevuld. We trachten zicht te krijgen op de opvoedingsomgeving 

waarin ze opgroeien, mogelijke gedrags-en emotionele functioneren, de invloed van traumatische 

ervaringen op hun functioneren, hun veerkracht en de cultuursensitiviteit van hun pleeggezin. 

In 2018 plannen we de verwerking van de resultaten en de terugkoppeling naar de diensten en 

naar de betrokkenen.  
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3. Cijfers: 

Hieronder volgt een weergave van de cijfers voor het werkjaar 2017.  

3.1. Opgestarte plaatsingen NBMV 

 

Provincie 
Opgestarte bestands 

plaatsingen 
Opgestarte netwerk 

plaatsingen 

 
 

TOTAAL 

Vlaams-Brabant en 
Brussel 

7 31 38 

Oost-Vlaanderen 
10 39 49 

Antwerpen 
14 58 72 

Limburg 
0 24 24 

West-Vlaanderen 
3 6 9 

TOTAAL 
34 158 192 

 

3.2. Beëindigde plaatsingen NBMV in 2017 

 

Provincie 

zelfstand
ig wonen 

gezinshere
niging 

naar 
centrum 
(fedasil) 

naar 
categoriaal 

centrum 

Blijft in pg 
maar 

leeftijdsgrens 
voor 

begeleiding is 
bereikt 

Andere
* 

TOTAAL 

Vlaams-Brabant en 
Brussel 

2 6 0 0 
 

0 
0 8 

Oost-Vlaanderen 1 6 1 2 1 1 12 

Antwerpen 10 10 0 0 5 6 31 

Limburg 0 2 0 1 0 1 4 

West-Vlaanderen 4 2 0 0 0 2 8 

TOTAAL 17 26 1 3 6 10 63 

 

*andere=  3 BJB leefgroep, 1 terugkeer naar land van herkomst,  3 weggelopen, 1 weggehaald door 

vader, 2 verhuisd naar andere provincie zonder PZ (bvb Luik) 
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3.3.  Lopende plaatsingen op 31/12/2017 

 

Om een zicht te hebben op het aantal lopende plaatsingen, werd de som gemaakt van het aantal 

lopende plaatsingen voor 2017 en het aantal opgestarte plaatsingen in 2017, verminderd met het 

aantal beëindigde plaatsingen in 2017.  

 

 VB-B O-VL A’PEN LIMB W-VL Totaal 

Lopend bestand 
voor 2017 

10 10 16 11 5 52 

Lopend netwerk 
voor 2017 

45 50 26 4 25 150 

Opgestart bestand 
2017 

7 10 14 0 3 34 

Opgestart netwerk 
207 

31 39 58 24 6 158 

Beëindigd bestand 
2017 

0 5 6 0 1 12 

Beëindigd netwerk 
2017 

8 7 25 4 7 51 

Lopend bestand 
 

17 15 24 11 7 74 

Lopend netwerk 
 

68 82 59 24 24 257 

Totaal lopend 
 

85 97 83 35 31 331 

 

 

3.4. Directe plaatsingen 

 

Sinds januari 2017 zijn er 9 directe plaatsingen opgestart van de jongste NBMV in pleegzorg. 4 in 

pleegzorg Oost-Vlaanderen, 1 in Pleegzorg West-Vlaanderen, 2 in Pleegzorg Vlaams-Brabant en 

Brussel en 2 in Pleegzorg Antwerpen. Deze directe plaatsingen werden mee opgenomen in de 

algemene telling van opgestarte bestandsplaatsingen in 2017 ( 9/34).  

7 pleegplaatsingen lopen nu nog steeds, 2 zijn beëindigd omwille van gezinshereniging.  

Er is in geen enkele van de directe plaatsingen de noodzaak geweest om beroep te doen op de 

bufferplaats in de leefgroep van Minor Ndako.  

 

3.5. Bestandspleeggezinnen voor NBMV in 2017 

 

 VB-B O-Vl A’pen Limb W-Vl Totaal 

Pleeggezin 
weerhouden 6 4 1 0 2 13 

In screeningstraject 3 4 2 1 1 11 

Afgehaakt 5 1 0 0 0 6 

Niet weerhouden 1 0 0 0 0 1 

Tijdelijk afgehaakt 1 3 1 0 0 5 
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Uitsplitsing ‘pleeggezin weerhouden’ 

 VB-B O-Vl A’pen Limb W-Vl Totaal 

Beschikbaar 0 1 0 0 0 1 

In matching 0 1 1 0 0 2 

Proefcontact 3 0 2 0 0 5 

 

3.6. Plaatsingen voor vluchtelingengezinnen met minderjarige kinderen en meerderjarige 

vluchtelingen met een beperking 

 

Ondanks de moeilijkheden qua regelgeving voor dit deel van het project, werden er in de provincie 

Antwerpen 3 plaatsingen gerealiseerd. Deze plaatsingen zijn intussen afgerond; 2 

vluchtelingengezinnen wonen intussen zelfstandig en 1 gezin woont nog steeds in de studio van het 

pleeggezin maar krijgt contextbegeleiding.  

3.7. Belangrijkste resultaten  

 

 In 2017 zijn er 192 nieuwe plaatsingen gestart voor NBMV in pleegzorg. 34 NBMV konden terecht 

bij een bestandsgezin en 158 NBMV werden opgevangen binnen hun netwerk of familie.  

 In totaliteit worden binnen Pleegzorg Vlaanderen 331 NBMV opgevangen; 74 in 

bestandspleegzorg en 257 in netwerkpleegzorg. 

 Van de jongste NBMV (jonger dan 13 jaar) werden er 9 direct bij aankomst in België geplaatst in 

een pleeggezin via de “directe plaatsingen”. 

 In 2017 werden 13 bestandspleeggezinnen weerhouden en 11 gezinnen zijn nog in screening. Op 

dit moment is er 1 beschikbaar gezin en 5 pleeggezinnen bevinden zich in de kennismakingsfase 

met een jongere.  

 Gedurende 2017 zijn er 63 pleegplaatsingen beëindigd. Dit betreft in de overgrote meerderheid 

geen breakdown (negatief vroegtijdig beëindigen van een pleegplaatsing); bij de meeste 

jongeren (n =26) vond een gezinshereniging plaats, 17 gaan over naar zelfstandig wonen, 6 

blijven in hun pleeggezin maar de leeftijdsgrens voor begeleiding is bereikt.  
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4. Besluit  

 

Dankzij de inzet van velen en de goede samenwerking met alle betrokken partners kunnen we stellen 

dat het project in 2017 erg succesvol is geweest. De vragen voor pleegzorg voor deze bijzondere 

doelgroep blijven toenemen en steeds meer NBMV vinden hun plaats binnen een gezinscontext; op 

dit moment verblijven in totaliteit 331 NBMV in de Vlaamse pleegzorg.  

De eerste ervaringen met de directe plaatsingen zijn veelbelovend en het is van belang dat deze 

werking bestendigd en verdergezet kan worden. 9 NBMV jonger dan 13 jaar zijn bij aankomst in 

België meteen in een pleeggezin geplaatst.  

Inhoudelijk werd er aandacht besteed aan de vooropgestelde doelstellingen; het systeem voor 

aanmelding, samenwerking met de nieuwe rechtstreekse leefgroepen, de voorbereiding van NBMV 

voor wie pleegzorg geschikt is. Ook wat de implementatie van Alternative Family Care betreft werd 

er ingezet op het uitwerken van een screeningsinstrument, het werven en rekruteren van 

cultuurgelijke-of verwante pleeggezinnen, empowerende begeleidingsmethodieken, 

wetenschappelijk onderzoek,...  

 

5. Toekomstperspectief  

Gezien deze toename en de blijvende, grote intensiteit stellen wij volgende doelstellingen voorop: 

 Verderzetting van de werking van dit project. Een aantal medewerkers van diensten voor 

pleegzorg werden in 2017 getraind (Alternative Family Care – Alfaca), de zogenaamde Nidos-

methodiek wordt momenteel volop geïmplementeerd, wat resulteert in de aanpassing van de 

verschillende deelwerkingen van pleegzorg (werving, screening, voorbereiding, intake en 

begeleiding) aan de noden van de doelgroep. In iedere dienst voor pleegzorg is een beperkt team 

‘specialisten’ aan de slag. Om de ontwikkelde methodieken een vaste plaats te geven binnen de 

reguliere werking van de diensten en te vermijden dat gespecialiseerde teams geïsoleerd raken 

en ontwikkelde methoden ondergesneeuwd raken zijn, naast implementatie, ook borging - i.e. 

met een interventie werken zoals wordt bedoeld en ze niet laten ‘verwateren’ (van Yperen, 

2010) - en disseminatie binnen de diensten (Fixsen. Naoom,  Blase, Friedman, & Wallace, 2005)4 

cruciaal. Dit vergt extra inzet, zowel binnen de diensten als bovenprovinciale uitwisseling van 

expertise gericht op borging en disseminatie. Onderstaand worden verschillende elementen 

nader toegelicht. 

 Bovenprovinciale afstemming: zowel het werk in het voortraject als in de begeleiding is 

nog in fase van (door)ontwikkeling. De praktijk tijdens de eerste twee jaren van het 

project hebben ons veel geleerd. We zijn nog volop in de fase van uitwerken en 

implementeren van de specifieke werkwijze. We doen dit met een sterke focus op 

bovenprovinciale afstemming. De coördinatoren van het project zien elkaar in een 

interprovinciale werkgroep om de 2 maanden. Zoveel mogelijk worden procedures en 

werkinstrumenten gemeenschappelijk uitgewerkt. Dit geldt voor wervingsmateriaal- en 

                                                           
4
 Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M., & Wallace, F. (2005). Implementation research: A 

synthesis of the literature. Tampa: University of South Florida. 
van Yperen, T. (2010). 55 vragen over effectiviteit: Antwoorden voor de jeugdzorg. Utrecht: Nederlands 
Jeugdinstituut. 
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strategieën, uitwerken van procedure voor screening, netwerkobservatie , nieuwe 

uitdagingen in de begeleidingspraktijk (specifieke thema’s, bv illegaliteit, 

gezinshereniging, ….) We streven ernaar om bovenprovinciaal een maximale afstemming 

te bereiken. Door verschillende contexten en structuren van de pleegzorgdiensten zit er 

onvermijdelijk nog verschil tussen de werkingen. Het is een continu proces naar meer 

uniformisering. We zijn ervan overtuigd dat dat ook de samenwerking met belangrijke 

externe partners zal bevorderen. 

 De vraag voor pleegzorg van de NBMV blijft nog steeds groter dan het aanbod 

pleeggezinnen. Het is noodzakelijk om verder gericht te kunnen werven voor deze 

doelgroep. Het belang van cultuurverwante pleeggezinnen wordt steeds duidelijker in 

onze werking. Daarom wordt hierop actief ingezet en de cultuurverwante gezinnen 

beginnen mondjesmaat hun weg naar pleegzorg te vinden. Het bereiken van 

cultuurverwante gezinnen en de gemeenschappen vraagt veel tijd, investering en 

herhaling en is veel intensiever dan de reguliere werving.  

 Ook de screening van cultuurverwante kandidaat- pleeggezinnen vereist een 

cultuursensitieve bril en meer geduld en inspanning van de screeners.  

 Daarnaast blijft de begeleiding van deze doelgroep enorm intensief. Zowel bij bestands-

plaatsingen als bij netwerkplaatsingen wordt er veel gevraagd van de begeleiding. Beide 

vormen van plaatsingen vereisen extra inspanningen van de begeleider, alleen ligt de 

focus soms wat anders. Voor een meer inhoudelijke verdieping hierover, verwijs ik graag 

naar het eindrapport van 2016. Tegelijk stuurt de coördinator van het project in elke 

provincie een intervisiegroep aan waar de begeleidingspraktijk wordt verdiept. 

 Het is van belang om de directe plaatsingen verder uit te bouwen en inhoudelijk in te 

vullen. De eerste ervaringen hiermee zijn veelbelovend maar het vraagt nog afstemming 

en inhoudelijke uit-en samenwerking tussen pleegzorg en Minor Ndako.  Uitwerken 

welke kinderen in aanmerking komen voor pleegzorg (aanmelding, intake,…) vormt hier 

een onderdeel van.   

 Gedurende 2017 werd ingezet op de implementatie van Alternative Family Care in de 

verschillende provinciale diensten. Iedere dienst heeft de intentie om dit uit te voeren 

maar volgt zijn eigen ritme in de uiteindelijke implementatie van AlFaCa. Wanneer 

hiervoor nog meer tijd mogelijk is, zou het interprovinciaal beter afgestemd en 

gelijklopend kunnen geïmplementeerd worden. De diensten voor pleegzorg hebben 

bovendien mee ingetekend in een goedgekeurd Europees project genaamd ‘Alfaca II’, 

gericht op doorontwikkeling van Alfaca. Beperkte middelen werden toegekend aan de 

Vlaamse pleegzorg (+/- 8000€). Deze laten toe dat één medewerker de vergaderingen en 

doorontwikkeling mee opvolgt. Deze doorontwikkeling verder laten doorstromen binnen 

de diensten voor pleegzorg zal eveneens extra inspanningen vergen. 

 

 Een andere belangrijke doelstelling mbt tot het tweede luik van het project “pleegzorg voor 

vluchtelingengezinnen of volwassen vluchtelingen met een beperking of psychiatrische 

problematiek” is dat deze vorm alsnog mogelijk gemaakt zou worden.  
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Bijlage 1 : evaluatienota opgemaakt door Vluchtelingenwerk Vlaanderen juni 2017; Lore Robeyns.  

PROJECT GEEF DE WERELD EEN THUIS – GEZIN IN GEZIN 

Het project “Geef de wereld een thuis” werd opgestart in november 2015 met als doel om 

vluchtelingen op te vangen bij pleeggezinnen. Voor het luik ‘gezin in gezin’5 bleken er enkele 

administratieve en juridische drempels te zijn, waardoor het project slechts bij een zeer beperkt 

aantal pleeggezinnen kon starten. We geven hier kort een evaluatie van deze plaatsingen, en 

schetsen eveneens het huidige regelgevend kader dat gevormd werd op basis van een 

besluitswijziging in de Codex Ruimtelijke Ordening.  

1. EVALUATIE VORIGE PLEEGPLAATSINGEN 

In 2016 werden vier pleegplaatsingen gerealiseerd. Drie van een vluchtelingengezin, en één van een 

alleenstaande volwassene met een psychiatrische problematiek.  

1.1. MEERWAARDE VAN HET PROJECT 

Uit de gerealiseerde plaatsingen blijkt de noodzaak en meerwaarde van het project. 

Aan de kant van de vluchtelingengezinnen werd de plaatsing als enorm waardevol ervaren. Drie 

gezinnen in een zeer precaire situatie (alleenstaande vader met twee minderjarige kinderen, man 

met hoogzwangere vrouw, en niet-begeleide minderjarige met tante met een zware fysieke 

handicap) werden opgevangen. Zo werd voorkomen dat zij op straat terecht kwamen. Bovendien 

werden ze ingebed in een sterk Belgisch netwerk en door hen ondersteund in zeer veel uitdagingen 

waar ze voor stonden. De band tussen pleeggezin en vluchtelingengezin blijft voorlopig bewaard in 

de drie plaatsingen. Vluchtelingenwerk ontvangt veel berichten over de bijzonder moeilijke situatie 

van erkende vluchtelingen die de asielopvang moeten verlaten. Zij vinden nauwelijks geschikte 

huurwoningen, en hebben moeite hun weg te vinden in de Belgische samenleving het eerste jaar. De 

nood aan Belgische gastgezinnen, voor tijdelijke opvang en ondersteuning tijdens de eerste 

maanden/jaar, blijft dus hoog.  

Gesprekken met de pleeggezinnen tonen ook een positieve evaluatie, mits bijsturingen van het 

project. De gezinnen wijzen op de kennis die zij hebben verworven van een andere cultuur, de 

interessante uitwisselingen en de mogelijkheid iemand in nood te kunnen helpen. Dit neemt niet 

weg dat er ook enkele zaken minder goed zijn gelopen. Op basis van deze gesprekken, en gesprekken 

met de pleegzorgbegeleiders, stellen we een aantal noodzakelijke bijsturingen van het project voor. 

Indien deze worden doorgevoerd, verwachten we dat we de toekomstige plaatsingen nog beter 

zullen verlopen. Enkel het pleeggezin waar een alleenstaande man met een psychiatrische 

problematiek werd geplaatst, heeft dit als negatief ervaren. Ook hier stellen we een bijsturing voor 

om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.  

  

                                                           
5
 Opvang van een gezin erkende vluchtelingen (met minstens één minderjarig kind) voor maximum zes 

maanden bij een pleeggezin.  
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1.2. BIJSTURING OP BASIS VAN EVALUATIE VORIGE PLEEGPLAATSINGEN 

GEÏNDENTIFICEERDE KNELPUNTEN 

1. VRAAG VERSUS AANBOD 

Het project is opgestart om een matching te maken tussen het aanbod van vele Belgische gezinnen 

om tijdelijk vluchtelingen te huisvesten, en de vraag vanuit de asielopvang om vluchtelingen die geen 

geschikte huurwoning vinden te ondersteunen. We merken in de praktijk dat vraag en aanbod niet 

goed op elkaar zijn afgestemd.  

De gezinnen die werden aangemeld voor verblijf bij een pleeggezin zijn kwetsbare gezinnen. Zij 

vragen veel ondersteuning, en dit gaat de draagkracht van het pleeggezin soms te boven. Vanuit de 

asielopvang kunnen we echter vermoeden dat de meer zelfredzame vluchtelingengezinnen er – mits 

veel moeite – in slagen zelf een min of meer geschikte huurwoning te vinden. Het aanbod van de 

pleeggezinnen lijkt meer gericht te zijn op deze zelfredzamere vluchtelingengezinnen. Zij vragen nog 

steeds veel ondersteuning op verschillende domeinen, maar vermoedelijk minder intensief.  

2. BEGELEIDING 

De pleeggezinnen geven aan dat de begeleiding niet altijd voldoende was, en niet altijd duidelijk. Er is 

nood aan een meer intensieve begeleiding, bij voorkeur met tolk, die regelmatig langskomt. Zeker bij 

de aanvang van de plaatsing. Tijdens deze momenten moet ruimte zijn om het samenleven te 

bespreken, en eventuele problemen aan te pakken. Verder is het aangewezen meer in te zetten op 

ondersteuning van een buddy, die enkele ondersteuningstaken van het pleeggezin kan overnemen.  

3. FINANCIEEL 

Om verschillende redenen werd slechts beperkt of geen geld gespaard door de 

vluchtelingengezinnen. Oorzaken hiervan bleken hoge kosten voor procedure gezinshereniging, nog 

af te betalen schulden, of slecht beheer van het budget. Als gevolg hiervan werd in geen enkele van 

de situaties voldoende gespaard voor een huurwaarborg. Nochtans bevordert dit ten zeerste de 

kansen op het vinden van een huurwoning (itt gebruik maken van een OCMW-waarborg).  

In één pleegplaatsing werd zeer slecht zorg gedragen voor het appartement door het 

vluchtelingengezin. Het appartement werd vuil en met schade verlaten. De vergoeding die het 

vluchtelingengezin aan het pleeggezin betaalde, dekt niet de kosten van verbruik + herstellingen. De 

verzekering werd ingeschakeld om dit op te vangen.  

In een ander gezin werd in de eerste maanden erg veel verbruikt (water, gas). De kosten van het 

verbruik van het vluchtelingengezin lagen hoger dan de vergoeding die zij betaalden voor het gebruik 

van de woonruimte. Het pleeggezin heeft dit besproken, waarop het vluchtelingengezin veel 

economischer is omgegaan met het verbruik.  

4. INSCHATTING PYSCHIATRISCHE PROBLEMATIEK 

Bij de plaatsing van de alleenstaande volwassene met psychiatrische problematiek werd een 

verkeerde inschatting gemaakt van de zwaarte van de problematiek. Deze verergerde tijdens de 

plaatsing, en leidde ertoe dat het pleeggezin zich niet meer veilig voelde. Nochtans werd zowel door 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, als door gespecialiseerde pleegzorgmedewerkers een intake 

afgenomen met de man.  
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VOORSTEL TOT BIJSTURING 

Gezien het project een totaal nieuw gegeven is binnen de werking van de pleegzorgdiensten, grijpen 

we de geïdentificeerde knelpunten aan als leerpunten. De langzame start van het project maakt het 

mogelijk uit deze ervaringen te leren en nodige aanpassingen door te voeren. Mits bijsturing op een 

aantal assen, zijn we er van overtuigd dat toekomstige plaatsingen veel beter gematcht en opgevolgd 

kunnen worden.  

1. AANPASSING COMMUNICATIE EN SELECTIE VLUCHTELINGEN 

Bij de aanvang van het project in januari – februari 2016, werd een communicatie uitgewerkt naar de 

asielopvang, om het project bekend te maken. Deze schetst het project, en gaf als kernboodschap 

mee dat vluchtelingengezinnen die niet tijdig een woning konden vinden, tijdelijk door een 

pleeggezin opgevangen en ondersteund konden worden. Als gevolg hiervan vermoeden we dat 

voornamelijk kwetsbare gezinnen werden/zullen worden aangemeld. De reden dat deze gezinnen 

geen woning vinden kan pech zijn, maar ook moeite met zoeken vanwege trauma, depressie, 

taalproblemen of laaggeschoold zijn. Het opvangen van zulke kwetsbare gezinnen is noodzakelijk, 

maar een te zware taak voor een pleeggezin.  

De communicatie naar de asielopvang wordt aangepast, en vertrekt vanuit een andere visie. We 

richten ons op vluchtelingengezinnen die graag geholpen willen worden bij hun eerste stappen in de 

Belgische samenleving door een Belgisch gezin. Zij zullen deze boodschap meekrijgen van zodra zij 

hun beslissing van erkenning ontvangen. We werken een methodiek uit die begeleiders in de 

asielopvang kunnen gebruiken om het project uit te leggen aan kandidaat-vluchtelingen.  

Ook de intake en selectie van vluchtelingen wordt aangepast. De screening wordt aangepast zodat er 

meer ruimte is voor de detectie van kwetsbaarheid en specifieke noden. Aan de hand hiervan 

verwachten we betere matchings te realiseren.  

2. BEGELEIDING VAN PLEEGGEZIN EN VLUCHTELINGENGEZIN 

Er zal een duidelijke “functie-omschrijving” uitgewerkt worden van de verschillende partners in dit 

project. Hierin worden taken, verantwoordelijkheden en samenwerkingsvormen beschreven. 

Partners zijn onder andere PZ, VwV, asielopvang, CAW, OCMW, Agentschap I&I, … Zo is het zowel 

voor alle betrokken begeleiders, als voor de pleeggezinnen, duidelijk wie welke taken op zich neemt, 

en aan wie een bepaalde vraag gesteld kan worden.  

Om het pleeggezin van bij de start van de plaatsing goed te omkaderen, is het belangrijk de 

verschillende (lokale) partners te activeren voor het vluchtelingengezin verhuist naar het pleeggezin. 

Zo is het netwerk rond de plaatsing paraaat van de bij de start.  

De pleeggezinnen vroegen ook een meer intensieve begeleiding van de pleegzorgbegeleider, zeker in 

de eerste weken. Daarom is het aangeraden dat de pleegzorgbegeleider wekelijks langsgaat tijdens 

de beginperiode , en zowel het pleeggezin als het vluchtelingengezin spreekt. Indien nodig met een 

tolk. Indien de plaatsing verder goed verloopt, kan overgegaan worden tot een tweewekelijks of 

driewekelijks huisbezoek. Hierbij vragen we de begeleider aandacht te hebben voor het opvolgen van 

het verbruik van de nutsvoorzieningen, aangezien dit een steeds terugkerend thema is.   

We zullen vrijwilligersvacatures verspreiden om buddy’s aan te trekken die de pleeggezinnen kunnen 

ondersteunen. De buddy heeft bij voorkeur reeds enige ervaring met het ondersteunen van 

vluchtelingen, en kan bestaande netwerken aanspreken.  
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Bedenking: is dit mogelijk binnen het takenpakket en werktijd van een pleegzorgbegeleider om 

tijdens de eerste weken na de plaatsing wekelijks langs te gaan? Welke andere opties zijn er indien 

dit niet mogelijk is?  

3. FINANCIEEL 

Aangezien het vluchtelingengezin vanaf nu geen vergoeding meer zal betalen voor hun verblijf, leven 

zij enkele maanden in een zeer comfortabele situatie. Het pleeggezin ontvangt de volledige 

pleegzorgvergoeding per minderjarig kind.  

Om enkele mistoestanden te voorkomen voeren we twee wijzigingen door.   

1. We verplichten een huurwaarborg te betalen (via bankwaarborg OCMW). Er wordt een 

plaatsbeschrijving opgemaakt bij aanvang en bij einde van de pleegplaatsing. Schade of slecht 

onderhoud zullen vergoed worden aan de hand van de bankwaarborg. Het opmaken van een 

plaatsbeschrijving, en de consequentie dat slecht onderhoud het gezin geld zal kosten, zal aanzetten 

tot goed onderhoud van de woning. In geval er toch schade is, wordt het pleeggezin vergoed door 

het vluchtelingengezin via de regeling van de bankwaarborg.  

2. We verplichten in de afsprakennota dat het vluchtelingengezin een bepaald bedrag per maand 

spaart van het leefloon.  

– Voor een gezin met een leefloon van 1156€ per maand (+ kindergeld voor de kinderen) 

wordt afgesproken dat er 500€ gespaard dient te worden.  

– Voor een alleenstaande met een leefloon van 867€ (indien als alleenstaande beschouwd) of 

578€ (indien als samenwonende beschouwd) wordt de pleegzorgregeling bekeken (cfr. 

Aangepaste pleegzorgvergoeding); en een bedrag vastgesteld.  

Het geld dat gespaard wordt kan aangewend worden  

- Bij uitstroom voor het betalen van een huurwaarborg, aankopen van nodige meubels, … 

- Bij uitstroom voor het vergoeden van eventuele schade indien de waarborg niet voldoende 

blijkt te zijn of het opleggen voor hoge verbruikskosten.  

- Tijdens het verblijf om eventuele kosten te dekken van gezinshereniging indien het leefloon 

niet voldoende is.  

Door deze werking zijn er meer garanties dat er effectief voor een huurwaarborg gespaard wordt. 

Bovendien leeft het vluchtelingengezin in een realistischere situatie én wordt hen de mogelijkheid 

van sparen uitgeklaard.  

Bedenking: deze zaken zullen tevens door de betrokken pleegzorgmedewerker geregeld en 

opgevolgd moeten worden. Is dit mogelijk?   

4. GELEIDELIJKE PLAATSING BIJ PYSCHIATRISCHE PROBLEMATIEK 

 

Omdat de screeningstermijn niet toestaat om uitgebreide screening van de psychiatrische 

problematiek te doen, zal de plaatsing stapsgewijs verlopen. Na matching, zal gestart worden met 

één dag. Vervolgens een weekend. Vervolgens een verlengd weekend. Indien beide partijen de 

plaatsing willen verderzetten kan overgegaan worden tot verhuis.  
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2. EVALUATIE REGELGEVEND KADER 

Het kader voor een kandidaat-pleeggezin om een vluchtelingengezin te kunnen opvangen in hun huis 

krijgt stilaan vorm. We geven hier een beknopt overzicht van het traject dat zij moeten volgen, met 

nog mogelijke onduidelijkheden of knelpunten, afhankelijk van de situatie van het pleeggezin.  

Let wel, dit is een voorlopige inschatting van de stand van zaken vanuit Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen, op basis van de verkregen informatie, eigen opzoekingswerk en signalen van het terrein.  

1. Pleeggezin(PG) in Vlaanderen heeft een woning waarbij vluchtelingengezin (VG) een aparte 

badkamer/keuken/.. heeft.  

Creatie ondergeschikte wooneenheid 

Zij moeten volgens de regelgeving van Ruimtelijke Ordening (RO) een ondergeschikte wooneenheid 

creëren6. Sinds juli 2016 is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Welke stappen 

doorlopen ze?  

Invullen meldingsformulier, aangetekend 

bezorgen College van Burgemeester en 

Schepenen van je gemeente, of afgeven 

aan dienst RO (ontvangstbewijs vragen).  

 

Binnen 30 dagen ontvang je aktename van 

melding.   
Plaatsing VG kan starten van zodra 

ontvangst van de aktename.  
De mededeling van aktename (grote gele 

affiche) wordt aangeplakt aan de woning 

en vermeldt  dat er een ondergeschikte 

wooneenheid wordt gecreëerd voor de 

opvang van asielzoekers of vluchtelingen. 

Omwonenden hebben 45 dagen tijd om beroep aan 
te tekenen.  

 

Wanneer einde opvang VG, invullen 

stopzettingsformulier, aangetekend 

bezorgen College van Burgemeester en 

Schepenen van je gemeente, of afgeven 

aan dienst RO (ontvangstbewijs vragen). 

 

Mogelijke toekomstige problemen 

De lokale dienst Ruimtelijke Ordening (RO) van een stad/gemeente heeft nog steeds 

specifieke regels. Burgers die momenteel gebruik maken van de meldingsplicht om een 

erkend vluchteling op te vangen, krijgen niet altijd na 30 dagen een aktename van melding. 

In sommige gemeentes wordt bijkomende informatie gevraagd (een plan van de woning, 

getekend door een architect), of moet de eigenaar eerst nog een aantal aanpassingen aan de 

woning doen (aparte bel installeren, …). Het is zeer tijdsintensief om op voorhand na te gaan 

voor elke gemeente waar een kandidaat-pleeggezin is, wat de werkwijze van de lokale dienst 

RO is.  

Domicilie 

Domicilie was oorspronkelijk voorzien op het adres van de het pleeggezin, wat mogelijke impact zou 

kunnen hebben op eventuele (aanvullende) uitkeringen van een pleeggezin. FOD BiZa werkt aan een 

                                                           
6
 Zie vorige nota’s voor meer uitleg over het proces dat hieraan vooraf is gegaan.  



   21 

nieuwe code voor het rijksregister, waardoor het VG als apart gezin beschouwd wordt. Deze code is 

nog in aanmaak. Het is voor ons voorlopig onduidelijk wanneer deze code er zal zijn.  

Woonbonus 

Een PG dat een woonbonus of hypothecaire lening heeft voor zijn woning, verliest een deel van dit 

fiscaal voordeel. Immers, de woonbonus heeft enkel betrekking op het deel dat dient als eigen 

bewoning. De oppervlakte die als ondergeschikte wooneenheid wordt gemaakt, wordt niet voor 

eigen bewoning gebruikt, maar voor die van een VG.   

Voor het deel dat na de melding niet eigen-woning wordt, kan je wel beroep doen op de federale 

woonbonus. De federale woonbonus bedraagt 30% van kapitaalaflossing + interest (Vlaamse 

woonbonus 40%). De kapitaalaflossing kan enkel ingebracht worden voor tot een maximum van 75 

000€ geleend bedrag. 

Dat wil zeggen dat voor een PG dat een lening heeft van om en bij de 75 000€, zij op een deel van 

hun woonbonus een verlies zullen lijden van 10%. Voor de PG met een lening boven de 75 000€ 

zullen zij op deze schijf boven de 75 000€ geen fiscaal voordeel meer ontvangen op de 

kapitaalaflossingen.  

Voorbeeld:  
PG heeft een lening afgesloten in 2013 van 75 000€. Ze hebben in het voorgaande jaar 6000 € 
kapitaalaflossing gedaan en €3000 aan interesten betaald.  

- Volledige Vlaamse woonbonus: 40% van 9000€ (kapitaalaflossing + interest) = 3 600€ 
Wanneer 20% van de woning ondergeschikte wooneenheid wordt: 

- Vlaamse woonbonus: 9 000€*80% (deel eigen woning)= 7 200€ . Hiervan 40% = 2 880 € 
- Federale woonbonus: 9 000€*20% (deel niet eigen woning)= 1 800€. Hiervan 30%= 540 € 

Totaal: 3 420 €  verlies van 180€ fiscaal voordeel.  
PG heeft een lening afgesloten in 2013 van 150 000€. Ze hebben in het voorgaande jaar 12 000 € 
kapitaalaflossing gedaan en € 6 000 aan interesten betaald.  

- Volledige Vlaamse woonbonus: 40 % van 18 000€ = 7 200 € 
Wanneer 20% van de woning ondergeschikte wooneenheid wordt: 

- Vlaamse woonbonus: 18 000€*80% (deel eigen woning)= 14 400€ . Hiervan 40% = 5 760 € 
- Federale woonbonus:  

o Kapitaalaflossing: 12 000€*20% (deel niet eigen woning)= 2 400€ * 0.5 = 1 200€. 
Hiervan 30%= 360€  

o Interesten: 6 000e * 20%= 1 200€. Hiervan krijg je 30% terugbetaald = 360€ 
Totaal: 6 480 €  verlies van 720 € fiscaal voordeel.  

Het aanvragen van de federale woonbonus gebeurt via het belastingformulier en brengt op het 

eerste zicht geen extra papierwerk mee.  
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Nog uit te klaren vragen:  

Blijft het verlies van de Vlaamse Woonbonus voor zolang de woning een ondergeschikte 

wooneenheid heeft, of enkel voor de periodes dat deze bewoond wordt? Wat bvb. met een 

pleeggezin dat een vluchtelingengezin opvang van januari tot en met mei, en vervolgens een volgend 

VG opvangt van december tot mei het volgende jaar. Verliezen zij voor de periode van juni tot en 

met november ook hun fiscaal voordeel? We vermoeden dat het al dan niet bewonen van de 

ondergeschikte wooneenheid geen invloed zal hebben op de woonbonus. Het fiscaal verlies blijft 

vermoedelijk gelden zolang de ondergeschikte wooneenheid wordt behouden. Van zodra er een 

stopzettingsformulier aan de lokale dienst RO bezorgd wordt, zal het fiscaal verlies ook stoppen. Dit 

is nog niet bevestigd.  

2. PG in Vlaanderen heeft een kamer voor VG, deelt de andere faciliteiten 

Er is geen probleem voor de regelgeving van RO. Dit wil zeggen dat er geen melding van creatie 

ondergeschikte wooneenheid is.  

Mogelijke toekomstige problemen: 

Lokale regelgeving kan het opvangen van een VG bij PG zien als het omvormen van een 

ééngezinswoning naar meergezinswoning. In sommige steden/gemeentes is dit verboden of 

vergunningsplichtig.  

3. PG in Brussel  

In Brussel geldt de uitzonderingsregel van RO niet. Je moet sowieso een stedenbouwkundige 

vergunning aanvragen omdat je het gebruik van een goed geheel of gedeeltelijk wijzigt.7  

Procedure: Je downloadt het aanvraagformulier voor een vergunning. Het ingevulde formulier stuur 

je via een aangetekende brief naar het College van Burgemeester en Schepenen van je gemeente. 

Binnen 30 dagen na het indienen van het formulier ontvang je een ontvangstbewijs als het dossier 

volledig is of een ontvangstbewijs van onvolledig dossier met de lijst van ontbrekende documenten.8 

Meer informatie over de procedure kan je hier vinden. 

Na het ontvangen van de vergunning, kan de huurder nog niet onmiddellijk verhuizen. Er is immers 

een periode van 20 dagen waarin de gemachtigde ambtenaar tijd heeft om zijn toezichthoudende 

bevoegdheid uit te oefenen. In deze periode gaat de gemachtigde ambtenaar na of de vergunning 

rechtsmatig is afgeleverd. 9Dit betekend dat het verblijf van het VG pas kan beginnen 20 dagen nadat 

je de vergunning hebt ontvangen. 

CONCLUSIE 

De impact voor het pleeggezin zal case per case moeten bekeken worden volgens volgende 

parameters:  

- Woonsituatie (creatie ondergeschikte wooneenheid of niet) 

                                                           
7
 Art. 98 BWRO, BS 26 mei 2004. 

8
 “Behnadeling van het dossier”,  Stedenbouw Brussel, via http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/de-

vergunningsaanvraag/behandeling-van-het-dossier geraadpleegd op 9 mei 2017. 
9
 "Na de vergunning", Stedenbouw Brussel, via http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/apres-le-permis  

geraadpleegd op 9 mei 2017. 

http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/de-vergunningsaanvraag/behandeling-van-het-dossier
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/de-vergunningsaanvraag/behandeling-van-het-dossier
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/apres-le-permis
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- Woonbonus. Indien een woonbonus, afhankelijk van bedrag van de lening en de 

kapitaalaflossing kan de impact berekend worden op hun fiscaal voordeel van het volgende 

aanslagjaar.  

- Lokale regelgeving rond RO in geval van creatie ondergeschikte wooneenheid, of rond 

omvorming eengezinswoning.  

Dit proces is een serieuze extra drempel voor het kandidaat-pleeggezin om effectief een VG op te 

vangen, én bijzonder veel extra werk voor de pleegzorgmedewerker.  

Een andere optie is tijdens de selectie van een kandidaat-pleeggezin de woonsituatie zo goed 

mogelijk uit te klaren, en enkel PG te selecteren in een eerder eenvoudige situatie. Het risico is dat 

we hierdoor veel kandidaat-pleeggezinnen zullen verliezen. Het uitklaren van de woonsituatie is 

bovendien niet zo evident. De pleegzorgmedewerker zal op de hoogte moeten zijn van enkele 

specifieke regelgevingen.  

 

ALGEMENE CONCLUSIE 

Bij de selectie van de kandidaat-pleeggezinnen zal de pleegzorgbegeleider samen met het PG goed 

de situatie van het gezin moeten nagaan, en hen begeleiden in eventuele meldingen en andere 

administratieve/juridische gevolgen. Voor bepaalde PG zal er veel extra administratie bijkomen, 

en/of verlies van fiscaal voordeel (woonbonus). Bovendien is het volledig regelgevend kader niet 

volledig duidelijk. Een pleeggezin dat een sociaal engagement wil aangaan, weet dus niet op 

voorhand wat mogelijke gevolgen kunnen zijn. We vermoeden dat dit alles een extra drempel zal zijn 

voor kandidaat-pleeggezinnen, en veel bijkomend werk voor een pleegzorgmedewerker.  

De evaluatie van de voorbije pleegplaatsingen, noopt ook tot een aantal bijsturingen. Eén daarvan is 

de nood aan extra ondersteuning door de pleegzorgbegeleider, en een betere financiële indekking 

(dmv huurwaarborg). Ook dit geeft extra werk en administratie.  
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Bijlage 2: draaiboek en screeningsinstrument pleegzorg Oost-Vlaanderen  

 

PROCEDURE  

 

NETWERKOBSERVATIE NBMV 
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1. ÉÉN PROCEDURE VOOR NETWERKOBSERVATIE NBMV 
Begin 2017 werd het project ‘Geef de wereld een thuis’ door het Agentschap Jongerenwelzijn 

verlengd. Eén van de opdrachten die Pleegzorg Oost-Vlaanderen kreeg is het uitwerken en 

implementeren van de NIDOS10 methodiek gericht op het werven en screenen van cultuurgezinnen 

en het samenwerken met schakelgezinnen. Tegelijk getuigen verschillende begeleiders in de 

intervisiegroep NBMV dat de reguliere NWO procedure niet aangepast is aan de realiteit van de 

netwerkgezinnen van de NBMV. Dit leidt tot gecompliceerde situaties waarin begeleiders en 

netwerkobservators vaak creatief aan de slag moeten gaan. Het is belangrijk deze NWO procedure 

met aandacht voor de realiteit van NBMV en cultuursensitief aan te passen. De finale criteria van de 

NIDOS-vragenlijst en de algemene NWO-procedure van pleegzorg leunen sterk bij elkaar aan. De 

NIDOS instrumenten en vragenlijst leggen echter andere klemtonen en richten zich voornamelijk op 

het cultuur sensitieve. Hierdoor geïnspireerd staken Karl Brabants (coördinator project 

vluchtelingen), Emel Tuncel (begeleidster NBMV), Carol Vanden Bulcke (stagiaire) en Hilde Celis, 

Heleen Keppens, Michaël Noynaert (netwerkobservatoren) de hoofden bijeen en kwamen tot 

volgende afspraken. Hierbij het resultaat, een aangepaste NWO procedure gericht op NBMV en 

geïnspireerd op de NIDOS methodiek.  

 

2. NETWERKOBSERVATIE 
 

Netwerkobservatie NBMV Pleegzorg Oost-Vlaanderen: 

 

Uitgangspunt bij netwerkobservatie: de NBMV verblijft al in een gezin uit zijn familie- of sociaal 

netwerk op het moment dat de pleegzorgbegeleiding start. De dienst voor Pleegzorg evalueert via 

observatie, informatieverzameling en onderzoek of deze situatie kan behouden blijven en de 

begeleiding kan verder gezet worden.  

 

Doel netwerkobservatie: het belang van (de ontwikkeling van) de NBMV wordt op deze plek (goed 

genoeg) gewaarborgd, een plaatsing hier is verantwoord. 

 

Taak netwerkobservator: De netwerkobservator evalueert via observatie, informatieverzameling en 

onderzoek of deze situatie kan behouden blijven en de begeleiding kan verder gezet worden. De 

netwerkobservator formuleert aandachtspunten om de situatie te versterken.                                                  

 

  

                                                           
10

 www.nidos.nl 
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Naast de netwerkobservatie kan binnen Oost-Vlaanderen de vraag gesteld worden naar: 

 

Bestandsplaatsing = vorm van pleegzorg waarbij een pleegkind of pleeggast verblijft bij of 

ondersteund wordt door een pleegzorger waarmee er op voorhand geen relatie was m.a.w. geplaatst 

in een gezin dat zich heeft aangemeld bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen en vervolgens de voorbereiding 

en screening doorlopen heeft 

 

Screening van een gezin uit het netwerk of netwerkscreening = vraag van de aanmelder om te 

onderzoeken of een welbepaald kandidaat-netwerkgezin geschikt is voor een bepaald kandidaat-

pleegkind of –gast dat/die nog niet in het gezin verblijft  
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3. AFSPRAKEN VOORAF/UITGANGSPUNTEN 

 

Personeelsinzet en expertise: 

Binnen pleegzorg Oost-Vlaanderen is de keuze gemaakt om de netwerkobservatie te begeleiden door 

een cultuur sensitieve netwerkobservator. Deze persoon participeert in de intervisiegroep NBMV en 

wordt door de RV en TC aangesteld. De coördinator van het project Vluchtelingen voor Oost-

Vlaanderen ondersteunt dit proces. 

Bij vragen waarbij ook de geschiktheid van de situatie bekeken moet worden, gaan we er vanuit dat 

ons advies bindend is en dat de aanmelder zich hieraan houdt. 

Voogd en ouders 

De voogd is wettelijke vertegenwoordiger voor de NBMV. Het is belangrijk de voogd te informeren 

over Pleegzorg en goede afspraken te maken omtrent de samenwerking en takenverdeling. Indien 

mogelijk worden de ouders gecontacteerd. Dit gebeurt best in samenspraak met de voogd.  

Eigen kinderen  

Binnen de netwerkobservatie vragen we aandacht voor de eigen kinderen van het pleeggezin in 

kader van de plaatsing.  Of de kinderen alleen voor een gesprek gezien worden of dat een 

gezinsgesprek plaats vindt, laten we aan de begeleid(st)er of netwerkobservator.  In dit gesprek is er 

aandacht voor informatie verstrekking en hun beleving van de situatie.    

Termijn 

Een netwerkobservatie valt onder de module perspectiefzoekende pleegzorg, dat maakt dat we 6 

maanden, maximaal verlengd met 6 maanden tijd hebben om uit te zoeken of het kandidaat 

pleeggezin de geschikte plek is voor de NBMV. 

Indien het perspectief duidelijk is dat de NBMV in dat gezin zal blijven, kan de plaatsing onmiddellijk 

starten binnen perspectiefbiedende pleegzorg, ook dan  nemen we een termijn van max 6 maanden 

om de netwerkobservatie af te ronden. 

Samen met de start van de netwerkobservatie start ook de begeleiding.  De begeleid(st)er zal al van 

start gaan met zijn/haar begeleidingswerk: afspraken rond contact-/bezoekregeling … 

De attesten:  het uittreksel uit het strafregister model 2 dat het pleeggezin moet leveren wordt door 

het voortraject opgevraagd. Indien er feiten op vermeld staan die voor discussie zorgen, wordt dit op 

het begeleidend team en in het voortraject besproken.  De uittreksels uit het strafregister model 2 

worden op de hoofdzetel bewaard. 
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4. DRAAIBOEK 

 

a. Voortraject (intake) 
 

- de aanmelding komt binnen via de intaker van permanentie of via een A-doc vanuit insisto. 
Indien er geen andere aanmelders zijn dienen wij uitzonderlijk een A-doc in.  

- de permanent-intaker doet (eventueel) vraagverheldering 
- de permanent-intaker toetst de voorwaarden af bij de aanmelder of de voogd: 

 ° voogd is akkoord of minimaal op voorhand op de hoogte gesteld zijn (óók  

                 van de administratieve wijzigingen) 

 ° veiligheid van de jongere is gegarandeerd  

 °  voogd of aanmelder heeft huisbezoek bij pleeggezin gedaan 

 ° minimaal akkoord voor begeleiding van het pleeggezin 

° voogd of aanmelder vraagt aan het kandidaat-pleeggezin om een uittreksel uit het 

strafregister op te vragen   

- bespreking aanmelding op intake team (RIT) 
- toewijzing aan de regio + coördinator van het project vluchtelingen 
- intaker maakt de vraagverheldering op en Anne bezorgt deze samen met het A-document en het 

ISV aan de regio (mail naar RV en TC + coördinator project Vluchtelingen) 
 

b. Schematische voorstelling procedure: 
 

WAT WIE DEELNEMERS 

1. Aanmelding Permanent-intaker De intaker doet een 

vraagverheldering. Wordt besproken 

in intaketeam en dan doorgegeven 

aan de RV en TC van de afdeling en 

de coördinator van het project 

vluchtelingen. 

2. Aanduiden begeleider en 

netwerkobservator 

 

RV, TC + coördinator 

project vluchtelingen  

RV en TC kiezen begeleider en een 

netwerkobservator (uit de 

intervisiegroep NBMV).  

3. Start overleg Netwerkobservator + 

begeleider 

Begeleider EN netwerkobservator, 

voogd, pleeggezin en NBMV, 

eventueel nog dragende krachten 
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4. Team terugkoppeling Begeleider + eventueel 

netwerkobservator 

Team, begeleider en eventueel 

netwerkobservator 

 

Gesprekken (geen 

chronologie) 

 

5. Huisbezoek pleegouders 
 

6. Contact met minstens 2 
belangrijke referenten 
(school, huisarts, of 
andere belangrijke 
derden). Dit kunnen 
meerdere contacten 
zijn. 
 

7. Contact met ouders 
indien mogelijk 

 

 

8. Verdere huisbezoeken  
PG 

 

9. Gesprek met NBMV 
 

10. Tussentijdse 
terugkoppeling Team 

 

11. Gesprek met eigen 
kinderen 

 

12. Contact met school 
NBMV 

 

 

13. Voorbereiding 
eindbespreking 

 

 

 

Begeleider + eventueel 

netwerkobservator  

 

Begeleider en/of 

netwerkobservator 

(taakverdeling) 

 

 

 

 

 

Begeleider en/of 

Netwerkobservator/voog

d (taakverdeling) 

 

Begeleider + eventueel 

netwerkobservator 

 

Begeleider ALLEEN 

 

Begeleider + eventueel 

netwerkobservator 

 

 

 

 

Pleegouders, begeleider + eventueel 

netwerkobservator  

 

Referenten, begeleider en/of 

netwerkobservator 

 

 

 

 

 

 

Ouders, begeleider en/of 

netwerkobservator/voogd, eventueel 

pleegouders en tolk 

 

Pleegouders, begeleider + eventueel 

netwerkobservator 

 

NBMV en begeleider 

 

Team, begeleider + eventueel 

netwerkobservator 
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 Begeleider + eventueel 

netwerkobservator 

 

Begeleider en/of 

Netwerkobservator 

(taakverdeling) 

 

Begeleider en/of 

Netwerkobservator 

Eigen kinderen, Begeleider + 

eventueel netwerkobservator  

  

School, begeleider en/of 

netwerkobservator  

 

 

Begeleider en/of netwerkobservator 

en pleegouders 

 

14. Eindbespreking op team Begeleider + 

netwerkobservator 

Team, begeleider en 

netwerkobservator 

 

15.  Eindoverleg Begeleider, 

netwerkobservator, 

voogd, pleeggezin en 

NBMV 

Begeleider EN netwerkobservator, 

Voogd, pleeggezin, NBMV 

 

Opmerking i.v.m. chronologie: 

- tot en met 4 verloopt de opsomming chronologisch 
- vanaf 5 tem 12 niet 
- vanaf 13 terug chronologisch 

 

Opmerking i.v.m. teamterugkoppeling: 

- nr. 10 is niet chronologisch nr. 10, terugkoppeling gebeurt vanwege een stand van 
zaken, vanwege vragen die aan team moeten worden voorgelegd, vanwege 
feedback, … 

 

Opmerking i.v.m. eigen kinderen: 

- gezien het nieuwe decreet pleegzorg wordt ook met de eigen kinderen van het 
kandidaat-pleeggezin gesproken 

- hun beleving/visie/verwachtingen/… vinden ook in het netwerkobservatie- verslag 
een neerslag 
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Opmerking: 

Indien in de loop van de procedure zou blijken dat het gezin niet geschikt is dan wordt de 

netwerkobservatie gestopt en wordt overgestapt naar de eindbespreking. Indien de veiligheid van 

het kind in het gedrang is dan reageer je als begeleider zoals bij elke andere plaatsing, zijn de 

bedenkingen niet van die grootte orde maar is een andere hulpverleningsvorm aangewezen dan kan 

eventueel begeleid worden tot de andere oplossing voor handen is. 

 

c. Leidraad/handvatten/suggesties: 
 

1. Aanmelding 

- het voortraject meldt per mail de Netwerkobservatie aan met bijgevoegd de 
vraagverheldering, het A-doc en het ISV  

- het attest model2 is opgevraagd bij het kandidaat-pleeggezin  
de startdatum is samen te bepalen met de aanmelder en de voogd en kan vanaf het moment 

dat het A-DOC is ingestroomd 

2. Aanduiden begeleider en NWO-er 

- RV, TC, team en de coördinator van het project Vluchtelingen duiden een begeleider aan 
samen met een NWO-er (vanuit de intervisiegroep NBMV).   

- voorbereiding van het startoverleg: NWO-er neemt contact op met de voogd en er is 
beperkte informatie uitwisseling: 
° datum startoverleg 

° aanmelder nodigt partijen uit met de NBMV erbij (geen leeftijdsbeperking, indien kind er 

niet bij kan zijn wordt gerapporteerd en/of geargumenteerd) 

° uitleg werking en verduidelijking posities 

 - overlopen agenda startoverleg: 

  ° inschatting perspectief 

  ° administratief gedeelte 

  ° brochures 

  ° contact-/bezoekregeling 

- overleg tussen begeleider, netwerkobservator en voogd rond taakverdeling 
 

3. Start overleg 

- dit gaat bij voorkeur op de dienst door 
- dit gebeurt steeds met TWEE: zowel de begeleider als de netwerkobservator zijn aanwezig 
- alle partijen (voogd, NBMV, eventueel nog dragende krachten) aanwezig indien mogelijk, 

anders momenten na elkaar 
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- inhoud: 
° iedereen wordt gevraagd zich voor te stellen, te vertellen hoe het loopt,… 

wat doen wij, wat weten ze al, administratieve gegevens die we gaan opvragen en  

                administratieve gevolgen van de plaatsing 

° kader pleegzorg (mogelijks via de afsprakennota NBMV) + informatie startbudget 

 ° opdracht aanmelder (voogd), verwijzende instantie 

° wie doet wat? Taakverdeling duidelijk maken (samen met voogd) 

° aanmelder/voogd legt uit aan pleegouders en kind/jongere opdracht die zij aan pleegzorg 

geeft, wat moet tijdens de netwerkobservatie bekeken worden, geeft ook  consequenties 

weer nl advies dat volgt is bindend, indien aandachtspunten en bedenkingen dan expliciteert 

aanmelder/voogd deze 

 ° administratief gedeelte 

° brochures 

° contact-/bezoekregeling 

 ° termijn vastleggen/inschatting perspectief 

 ° aankondigen teamterugkoppeling 

 ° administratieve vragenlijst indien mogelijk samen invullen, zo niet meenemen naar  het 

eerste huisbezoek 

4. team terugkoppeling 

- info die men heeft wordt naar het team teruggekoppeld 
- beslist wordt of de verdere procedure gevolgd wordt en of deze alleen (begeleider) of met 

twee  (begeleider en netwerkobservator) doorlopen wordt.  Wie doet wat, wanneer en hoe? 
 

5. eerste en volgende huisbezoek PO: 

- startoverleg overlopen 
- indien nog nodig: administratieve vragenlijsten, afsprakennota + toestemming vragen om 

referenten te contacteren (schriftelijk met aangepast document) 
-  kennismaking met sfeer pleeggezin 

- info inhoudelijk/administratief, decreet rechtspositie minderjarige, ouders en pleeggezin, 
pleegzorggids 

- uitleg over komende periode, taakverdeling en waarvoor komen (herhalen opdracht 
aanmelder) 

- aantal huisbezoeken hangt af van vraag van de aanmelder en hoe snel de situatie 
duidelijkheid geeft over criteria die belangrijk zijn binnen pleegzorg en het doorlopen van 
genoemde thema’s 
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- info verzamelen over pleeggezin (leidraad vragen opgenomen in sjabloon 
netwerkobservatieverslag): 

 ° beschrijving en indruk gezinssituatie 

° hobby/vrijetijdsbesteding 

° woonsituatie 

 ° opvoedingsopvattingen en veiligheid 

 ° seksualiteit 

 ° veiligheid en risicofactoren 

 ° religie 

 ° motivatie 

 ° inzicht en omgaan met culturele verschillen 

 ° vragen/signalen met betrekking tot eerkwesties 

 ° te bespreken aandachtspunten (verzekering, fietsen, zwemmen, sparen, …) 

 ° houding ten opzichte van: seksualiteit, besnijdenis, adoptie, terugkeer, integratie, … 

° wederzijdse verwachtingen benoemen 

° competenties voor pleegzorg 

6. Contact met minstens 2 belangrijke referenten (school, huisarts, of andere belangrijke derden). Dit 
kunnen meerdere contacten zijn. 

- minstens 2 belangrijke referenten contacteren en bevragen naar hun ervaring met het 

pleeggezin, pedagogische vaardigheden, de relatie tussen het pleeggezin en de NBMV, stabiliteit, 

integratie … 

Contact met ouders indien mogelijk 
- info inhoudelijk/administratief, decreet rechtspositie minderjarige, ouders en pleegouders 
- afspraken samenwerking en contactregeling 

 

7. Verdere huisbezoeken pleeggezin 
- idem 5 

 

8. Gesprek met NBMV  
- begeleider doet dit meestal alleen, in sommige situaties is het zinvol dat de NWO-er dit 

gesprek meedoet 
- idem pleegouders wat inhoud betreft => 
- startoverleg overlopen 
- kennismaking sfeer 
- info inhoudelijk/administratief, decreet rechtspositie minderjarige, ouders en pleeggezin 
- uitleg over komende periode, taakverdeling en waarvoor komen (herhalen opdracht 

aanmelder) 
- info verzamelen over kind/jongere 

° verstandhouding met ouders en pleegouders 

 ° beleving en evolutie 

- verwachtingen van NBMV  i.v.m.: 
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° begeleiding 

 ° contact-/bezoekregeling 

 ° pleegouders 

 ° ouders 

- kamer bekijken 
- onze verwachtingen benoemen 

 

9. ! Tussentijdse terugkoppeling op team 

 

10. Gesprek met de eigen kinderen  
- informatie over pleegzorg 
- hoe beleven zij de situatie 
- verwachtingen naar begeleiding 
- onze verwachtingen 

 

11. Contact met school NBMV  
De begeleider of netwerkobservator neemt contact met school op binnen NWO. Zij/hij bevraagt 

schools functioneren en socialisatie + geeft contactgegevens door. 

12. & 14. Eindbespreking op team 
- bevindingen of indien gevraagd advies worden meegedeeld aan de hand van     

netwerkobservatieverslag NBMV 
- voorbereidend op eindoverleg 

 15. Eindoverleg met netwerkobservatieverslag 

- indien mogelijk met alle partijen, anders opgesplitst 
-    met verslag, terugkoppeling van de bevindingen als antwoord op de vraag van de aanmelder 

-   netwerkobservator of begeleid(st)er (naargelang het gelopen traject) maakt het verslag op, 

indien de netwerkobservator het opmaakt dan voegt begeleid(st)er toe  
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5. Netwerkobservatieverslag 

Dit verslag geeft duidelijk de bevindingen van de netwerkobservatie weer, het wordt besproken op 

het eindoverleg. 

Het is het eindpunt en het formeel afsluiten van de netwerkobservatie. 

Dit verslag mag geen dubbel werk opleveren.  Integendeel zou stof moeten leveren voor 

doelstellingen en bijsturing handelingsplan. 

Het sjabloon van het netwerkobservatieverslag bevat een leidraad voor de vragen voor de 

verschillende onderdelen hierboven beschreven. 

Het besluit wordt beschreven aan de hand van de info verkregen in de gesprekken over de hierboven 

genoemde thema’s. Een weging wordt gemaakt door de volgende criteria te scoren: 

A. De veiligheid van het kind in het gezin wordt ingeschat. 

B. Risico’s op kindermishandeling (CARE-NL) 

C. Kwaliteit van de hechtingsrelaties bij netwerkplaatsingen wordt ingeschat. Dit gebeurt bij 

voorkeur door een observatie van de interactie tussen het kind en familieleden waarmee een 

indruk wordt verkregen over de affectieve relatie, mate van responsiviteit en sensitiviteit en 

ontspanning in de relatie. Bij jonge kinderen wordt bovendien de hechtingsvragen lijst (Borris 

& Zeanah) gebruikt. 

D. Duurzaamheid en het perspectief van de plaatsing wordt ingeschat 

E. Is er sprake van contra-indicaties? 

F. Uitkomst referenten onderzoek 

G. Competenties voor pleegzorg 

H. Conclusie: wat is in deze het belang van het kind afwegende de veiligheid, continuïteit van 

de opvoeding en duurzaamheid van de plaatsing. 
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Netwerkobservatieverslag NBMV Pleegzorg Oost-Vlaanderen 

 

 

 

Netwerkobservatieverslag NBMV 

 

Naam kind/jongere 

 

Naam pleeggezin 
 

 

 

 

 
 
 
Datum:  
 
Netwerkobservator:  
 
Begeleider:  
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Stappen in de netwerkobservatie: 

- Gesprek(ken) met pleegouders:  
- Gesprek(ken) met  NBMV:  

- Gesprek met eigen kinderen:  

- Contact met ouders (indien van toepassing): 

- Startoverleg:  

o Aanwezig:  

- Teambespreking:  

- Contact school:  

- Contact referenten:  

- Kindonderzoek:  

- Eindoverleg:  

o Aanwezig:  

Begeleidende dienst:  
Netwerkobservator:  
Begeleider:  
Teamcoach: 

Persoonsgegevens 

 

Kind 

Naam + voornaam  

Geslacht V/M 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit  

Verwantschap of plaats in netwerk  

GSM  

e-mail  

School  
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Opleiding  

 

Ouders 

 Partner 1 Partner 2 

Naam + voornaam   

Geslacht V/M V/M 

Geboortedatum   

Nationaliteit   

Adres   

Verwantschap of plaats in het 
netwerk 

  

GSM   

Samenlevingsverband   

Huidige partner (indien van 
toepassing) 

  

 

Pleegouders 

 Partner 1 Partner 2 

Naam + voornaam   

Geslacht V/M V/M 

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Nationaliteit   
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Adres   

Verwantschap of plaats in 
netwerk 

  

GSM   

Samenlevingsverband   

 

Voogd  

Naam + voornaam  
GSM  
e-mail  

Kinderen 

 

Naam+ 
Voornaam 

m/v Geboorte-
datum 

Verwant-
schap tot 
partner 1 

Verwant-
schap tot 
partner 2 

Studie/ 
beroep 

Thuis 
wonend? 

      Ja / Neen 

      Ja / Neen 

 

Andere inwonende personen 
 

Naam Geboortedatum Verwantschap 
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Bevindingen 

 

ONTWIKKELINGSPROFIEL KIND/JONGERE 

 

- Leeftijdstwijfel? 
 

- Handicap/Erkenning VAPH/welke/ op Centrale Registratie Zorgvragen: 
 

- Gezondheid: 
 

- Zelfredzaamheid (fietsvaardigheid-zwemvaardigheid): 
 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
 

- School: 
 

- Vrije tijd: 
 
(De opsomming hier gegeven is een leidraad, moet niet punt per punt gevolgd worden 
en er kunnen ook andere thema’s belicht worden) 
 
 

PROFIEL PLEEGGEZIN 

 

1. Beschrijving en  indruk gezinssituatie: 

1.1 Huidige gezinssituatie.  

- Hoe staan andere gezinsleden tegenover het opvangen van jongeren? 

- Netwerk, vrienden, familie, buren (verwachtte reactie op opvangkind). 

- Bezoek andere bewoners en logees. 

- Welke andere personen onderhouden frequent contact met het gezin? 

- Lichamelijke- en geestelijke gezondheid. 

- Ervaring met het opvangen van kinderen (beroepsmatig of binnen familie/vriendenkring). 

- Waren er afgelopen periode grote veranderingen in het gezin en wat betekende dat voor 

het gezin? 

1.2 Opleiding en beroep:  

- Bron van inkomsten. 
 
- Eventuele schulden. 
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- Welke opleiding volgen welke gezinsleden en hebben ze voltooid? 
 
- Beroep gezinsleden. 
 
- Werktijden. 
 
- Eventuele kinderopvangmogelijkheden. 
 
1.3 Hobby/vrijetijdsbesteding 

- Hobby’s gezinsleden. 

 

- Ideeën over het belang van sporten/hobby’s voor jongeren. 

 

1.4 Woonsituatie  

- Is de aanwezigheid van de opvoeders voldoende? 

 
- Eventueel opvang geregeld bij werkende ouder(s). 
 
- Beschrijving van de woning en de buurt. 
 
- Veiligheid van de woning en veiligheid in verband met verkeer. 
 
- Beschikbare kamer/slaapplek voor de jongere? 
 
- Speelruimte. 
 
- Voorzieningen scholen, winkels, clubs en bibliotheek. 
 
- Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
 
2. Opvoedingsopvattingen en veiligheid 

 
2.1 Eigen opvoeding 

- Hoe bent u zelf opgevoed: 

 

- Wat hebben uw ouders u in hun opvoeding mee willen geven: 

 

- Wat vond u van hun opvoeding: 

 

- Hoe heeft u uw partner leren kennen? Was dit een gearrangeerde situatie: 

 

- Hoe zijn uw kinderen aan hun partner gekomen. Was dit gearrangeerd: 
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- Hoe oud was u toen u trouwde: 

 

- Uit wat voor gezinssituatie komt u zelf: 

 

- Hoe waren uw ouders: 

 

- Wat zou u anders doen: 

 

- Wat heeft u als prettig ervaren in uw eigen jeugd: 

 

- Hoe is het contact met uw familie: 

 

 2.2 Opvoedingsopvattingen 
- Wat vinden opvangouders belangrijk in de opvoeding ( welke waarden en normen) en hoe 

bereiken ze dat (zoals hoe moet het kind u aanspreken): 

 

- Samenwerking opvangouders; wie doet wat in de huishouding, wie doet wat in de zorg 

naar het kind: 

- Waar mogen kinderen in uw gezin wel of niet over meepraten: 

 

- Wat zou u doen als een kind zich misdraagt: 

2.3 Opvoedingsvaardigheden 

- Wat vindt u moeilijk hanteerbaar: 

- Wat is onacceptabel gedrag: 

- Wat vindt u moeilijk in de opvoeding van uw eigen kinderen: 

- Wat zou u vinden van opvoedingsondersteuning bij een kind met probleemgedrag: 

- Welke regels zal u hanteren: 

- Hoe worden regels gehanteerd: 

- Wat doet u als een kind zich niet aan de regels houdt (onderhandelruimte): 

- Vindt u het belangrijk om regels uit te leggen en hoe legt u regels uit: 

- Hoe corrigeert u een kind- hoe stimuleert u een kind: 

- Hoe verloopt ruzie in uw gezin: 

- Is er wel eens sprake van geweld in uw gezin, zo ja hoe verloopt dat: 

- Hoe weet u wat uw kind denkt en voelt (sensitiviteit): 
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- Stel dat uw kind gaat roken of haar hoofddoek niet meer wil dragen en uw landgenoten 

zeggen daar iets van, hoe gaat u daar mee om: 

2.4 Seksualiteit 

- Wat vindt u van erotiserend/uitdagend gedrag van de jongere en hoe zou u daar mee 

omgaan: 

 

- Hoe kijkt u aan tegen homoseksualiteit en wat zou het betekenen als een geplaatste 

jongere in uw gezin homoseksueel blijkt te zijn: 

- Op welke manier wordt er aandacht besteed aan seksualiteit in de opvoeding: 

2.5 Veiligheid en risicofactoren 

Kindermishandeling: ‘elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten 

opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, 

actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 

berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’.  

 

Uit wetenschap weten we dat er factoren zijn die het risico op kindermishandeling 

vergroten. Daarom stellen we volgende vragen: 

-  is ouder/verzorger zelf slachtoffer geweest van (kinder-)mishandeling: 

-  is er in uw gezin wel eens sprake van mishandeling van een kind en door wie en hoe ging 

dat: 

- is er sprake van sterke minimalisering of ontkenning van kindermishandeling: 

- (oorlog) trauma’s: 

- is er sprake van een (ernstige) psychische stoornis, is er een diagnose en een behandeling: 

- zijn er suïcidale of moorddadige gedachten 

- zijn er problemen met het gebruik van middelen (medicatie, drugs en/of alcohol): 

- is er binnen uw gezin sprake van persoonlijkheidsstoornis gekenmerkt door boosheid, 

impulsiviteit of instabiliteit: 

3. Religie 

- Eigen religiebeleving en de dagelijkse invullingwelke invloed heeft religie op de motivatie 

om een kind op te vangen: 

 

- Lid van een kerk/geloofsgemeenschap en welke rituelen horen daarbij: 

 

- Hoe ga je om met een kind met een ander geloof, hoe past dat in uw leefstijl: 

 

- Wat vindt u van gebruiken/gewoontes die bij bepaalde religies horen zoals vasten, een 

altaar hebben, naar de moskee gaan of een aangepaste eet stijl: 
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4. Motivatie 

- Waarom heeft u zich aangemeld:  

Denk aan kinderwens, gezelschap voor enig kind, financiële reden, hulpverlenersmotieven, 

oneigenlijk inzet van jongere, religieuze overwegingen, samenhang tussen de motivatie en 

life events (lege nest, verlies van kind, scheiding, eenzaamheid,…) 

 

- Wat zijn uw verwachtingen van een kind/plaatsing:  

- Waarom wilt u dit doen:  

-  Wat gebeurt er als u het niet doet: 

-  Wat gebeurt er als wij het kind niet bij u plaatsen (ontschuldigen):     

5. Inzicht en omgaan met culturele verschillen 
- Wat vindt u van “geheimen” die jongere hebben en hoe gaat u ermee om:  

- Opdrachten vanuit het thuisland/schulden/geldopsturen:  

- Wat vindt u ervan als uw opvangkind zich anders gedraagt dan u van uw eigen kinderen 

gewend bent:  

6. Vragen/signalen met betrekking tot eerkwesties 
- Zijn er verschillen in uw gezin tussen wat jongens en meisjes mogen? En wat zijn  die 

verschillen:  

- Zijn er in uw cultuur dingen die van u verwacht worden, waar u persoonlijk eigenlijk niet 

achter staat, zoals b.v. wat vindt u van besnijdenis van jongens/meisjes en wat vindt u van 

gearrangeerde huwelijken: 

7. Te bespreken aandachtspunten 

Fietsvaardigheid:  

Zwemvaardigheid:  

Sparen (besteden pleegzorgvergoeding,  spaargeld thuisland, gezinshereniging, …): 

Opvoedingsrol en mandaat: 

Houding ten opzichte van: 

- Seksualiteit, erotiserend gedrag, Aids/HIV/Hepatitis: 

- Besnijdenis: 

- Adoptie/ perspectief op verblijf:  

- (meewerken aan) terugkeer:  

Eigen integratie/inburgering/plek in de Belgische Samenleving:  

Anders: 
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8. Competenties voor pleegzorg voor NBMV 

8.1  openheid en duidelijkheid in contact 

8.2  samenwerken als team en delen van ouderschap 

 

8.3 pedagogische vaardigheden 

Verzorgende vaardigheden:  
Rust, reinheid en regelmaat, hygiëne, opruimen, gezonde voeding, juiste kleding, 
bedtijden, op tijd naar school, faciliteren van reizen. 
Bieden van veiligheid: 
Is er sprake van een open of een gesloten gezinscultuur, is duidelijk wie er over de 
vloer komen en is dat veilig, is er respect voor de (lichamelijke) integriteit van het 
kind, is seksualiteit een bespreekbaar onderwerp. Zijn er ruzies, is er wel eens sprake 
van geweld, weet men waar de kinderen zijn en wat ze doen, kan men coachen bij 
gebruik van internet en smartphone. 
Sensitiviteit + opvoeden:  
Is men (cultuurgebonden) sensitief, waaruit blijkt dat men het kind “ziet” en “hoort”, 
variëren in afstand en nabijheid, waarom wil men kinderen opvangen/motivatie 
gezond? Wat vind men van ander gedrag dan men gewend is. 

 

8.4 inschatten van de uitwerking van pleegouderschap op de eigen situatie  

 

8.5 omgaan met verlies 

 

8.6  diversiteit 

 

8.7 mate van integratie van het gezin in België 
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BESLUIT NETWERKOBSERVATIE 
 

Kind, geboortedatum - Pleeggezin 

 
Conclusie screening 
 
 
Het besluit is gebaseerd op de score van de volgende criteria A tot en met G, aan de hand 

van de info uit bovenstaande items 1 tot en met 8: 

 

A. De veiligheid van het kind in het gezin wordt ingeschat. 

 

B. Risico’s op kindermishandeling worden ingeschat op basis van de risicofactoren (CARE-NL) 

 Negatieve houding t.o.v. interventie ook met betrekking tot eigen problemen 

 Problemen met kennis over de opvoeding van kinderen, opvoedingsvaardigheden en 

attitudes 

 Negatieve opvattingen ten aanzien van het kind, risico’s assepoester positie (m/v) 

 Gezinsstressoren 

 Sociaaleconomische stressoren 

 Ontoereikende sociale steun 

 Geweld in de opvoeding 

 Relationeel geweld 

 Culturele invloeden 

 Sektarisch geloof, bekeringsdrang 

 In welke mate begrijpen de kandidaten rol en taak van pleegzorg en voogd? 

 Eer-gerelateerde risico’s 

 Dubbele moraal m.b.t. ? 

 Weinig of geen communicatie thuis 

 Roddels vanuit de gemeenschap (over he gezin) 

 Dood van een ouder 

 Eerdere vermissing van gezins-/familieleden 

 Plotselinge verhuizing/verdwijning 

 Intensief contact met familieleden en of plotseling reizen naar familie/familieberaad 

 Er wordt geroddeld door een familie (door het gezin) 

 Eerdere meldingen huiselijk geweld) 

 Mishandeling of burengerucht op adres van betrokkene 

 Potentiële slachtoffers worden afgeschermd / beschermd 

 Afwerende houding t.o.v. politie en gezag 
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C. Kwaliteit van de hechtingsrelaties bij netwerkplaatsingen wordt ingeschat. 

  

D. Duurzaamheid en het perspectief van de plaatsing wordt ingeschat 

 

E. Is er sprake van contra-indicaties 

 In het verleden gepleegde mishandeling van een kind 

 Ernstige psychische stoornis 

 Persoonlijkheidsstoornis gekenmerkt door boosheid, impulsiviteit of instabiliteit 

 Verslaving drugs/alcohol 

 Geweld in de opvoeding en / of relationeel 

 

F. Uitkomst referenten onderzoek 

 Huisarts 

 Leerkracht van de eigen kinderen van de pleegzorgers 

 Consultatiebureau 

 Werkgevers(s) 

 Organisatie die vluchtelingen begeleidt (bv Vluchtelingenwerk) 

 Imam, priester, dominee 

 Politie 

 Buren (geen vrienden) 

 

H. Competenties voor pleegzorg voor NBMV 

 

I. Conclusie:  

 

Wat is het belang van het kind afwegende de veiligheid, continuïteit 

van de opvoeding en duurzaamheid van de plaatsing? 

 

Benoem de positieve punten en de aandachtspunten. 

 

1) AANDACHTSPUNTEN VOOR BEGELEIDING: 

 

- Kind 
 
 

- Voogd/ouders 
 

 
- Pleeggezin 
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2) STERKTES 

 
- Kind 

 
 

- Voogd/ouders 
 
 

- Pleeggezin 
 

3) VISIE/HOUDING TOV  PLEEGZORG/VERWACHTINGEN/… 

 

- Kind 
 
 

- Voogd/ouders 
 
 

- Pleeggezin 
 
 
 
 
 
 
Datum:  
 

 

Handtekening: 
 
 
Netwerkobservator:        Begeleider:    
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3. Netwerkobservatieverslag NBMV Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel met bijlage specifiek voor 

NWO NBMV   

 

Screeningsverslag Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel kandidaat-

pleeggezin XXX 

in kader van onderzoek naar mogelijke pleegzorgsituatie van XXX 

(°XX/XX/XXXX) 

 

Opgemaakt door:  

medewerkers Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
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. (regulier en NBMVHet bestaande sjabloon reguliere NWO  is het vertrekpunt en de indeling wordt grotendeels 

gerespecteerd. 

- Er zijn toevoegingen gedaan specifiek voor de doelgroep NBMV, die meestal ook naadloos toepasbaar 

zijn binnen de reguliere netwerkplaatsingen. 

- Echt nieuw in reguliere: REFERENTEN  zal vanaf nu toegepast worden bij alle netwerkobservaties 

“Bjlage voor NWO bij NBMV”. Belangrijk achtergronddocument voor het werken met NBMV 

Het is de bedoeling dat begeleiders die een NWO starten bij NBMV, vooraf dit document doornemen.  Het geeft 

belangrijke informatie ivm cultuursensitief werken. 

Geregeld zullen er dan ook in de verborgen teksten verwijzingen zijn naar onderdelen van dit document, die 

meer achtergrondinformatie geven.\\Pvbb-

dc01\data\KWALITEITSZORG\KWALITEITSHANDBOEK\Hulpverleningsprocessen\Dossierbeheer-

begeleiding\Minderjarigen\Algemeen\D_20171130 Bijlage voor NWO bij NBMV.docx 

Algemene bemerking in verband met de “verborgen tekst”.(cursief, kleiner)  

Deze heeft als doel kapstokken, info te geven aan begeleiders die een NWO uitvoeren. Verborgen tekst is enkel 

zichtbaar op het scherm. Het betreft een aantal mogelijke vragen, thema’s. Aangezien de tekst geïntegreerd 

werd voor reguliere en NBMV, zullen sommige thema’s minder of meer relevant zijn in de ene of de andere 

context. 

De vraagjes in de verborgen tekst moeten dus niet allemaal een antwoord krijgen. Begeleiders halen er uit wat 

relevant is. 

 

1. Aanmeldingssituatie en motivatie voor de onderzoeksvraag 

Op welke manier heeft de vraag zich bij PVBB aangediend? Wat is onze opdracht? Wat zijn de verwachtingen? 

 

2. Contacten in het kader van dit screeningsonderzoek 

Met wie werd er wanneer contact opgenomen? 

Expliciteren hoe de eventuele eigen kinderen werden betrokken 

 

3. Persoonlijke en administratieve gegevens van het kandidaat-pleeggezin 

Namen, geboortedata, beroep, contactgegevens, … 

Partner 1:   

Partner 2:  

Kinderen:  

Adres:   

Telefoon:  

file://///Pvbb-dc01/data/KWALITEITSZORG/KWALITEITSHANDBOEK/Hulpverleningsprocessen/Dossierbeheer-begeleiding/Minderjarigen/Algemeen/D_20171130%20Bijlage%20voor%20NWO%20bij%20NBMV.docx
file://///Pvbb-dc01/data/KWALITEITSZORG/KWALITEITSHANDBOEK/Hulpverleningsprocessen/Dossierbeheer-begeleiding/Minderjarigen/Algemeen/D_20171130%20Bijlage%20voor%20NWO%20bij%20NBMV.docx
file://///Pvbb-dc01/data/KWALITEITSZORG/KWALITEITSHANDBOEK/Hulpverleningsprocessen/Dossierbeheer-begeleiding/Minderjarigen/Algemeen/D_20171130%20Bijlage%20voor%20NWO%20bij%20NBMV.docx
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School van de kinderen:  

4. Betrokken netwerk en uitgebreide familie  

Familie, buren, school, .. 

voor NBMV – voogd niet vergeten 

1. Naam voornaam: 

geboortedatum: 

verwantschap: 

studie/beroep: 

inwonend: ja/nee 

verblijfplaats (indien niet inwonend):   

2. Naam voornaam: 

geboortedatum: 

verwantschap: 

studie/beroep: 

inwonend: ja/nee 

verblijfplaats (indien niet inwonend):   

3. Naam voornaam: 

geboortedatum: 

verwantschap: 

studie/beroep: 

inwonend: ja/nee 

verblijfplaats (indien niet inwonend):   

4.  

 

5. Referenten  

Referenten zijn objectieve personen in het leven van het kandidaat-pleeggezin, die gecontacteerd worden in het kader van 

de NWO. Van de referenten willen we graag horen wat maakt dat zij denken dat dit een goed gezin is voor deze kinderen? 

Kunnen zij iets vertellen over hoe zij het gezin kennen en wat volgens hen de krachten van deze mensen zijn? Kunnen zij 

omschrijven hoe het PG volgens hen naar opvoeding kijkt?  

We werken met vaste referenten en kiezen er expliciet voor om geen familie of betrokkenen  in de relationele sfeer van het 

gezin te bevragen als referent omdat dit nooit objectief kan zijn. Aan het kandidaat gezin wordt steeds gezegd dat er 

referenten gecontacteerd zullen worden en aan hen wordt gevraagd om hiervoor een akkoordverklaring te tekenen. Er 

wordt hen ook gevraagd om contact op te nemen met de afgesproken referenten op voorhand zodat deze weten waarvoor 

ze gecontacteerd worden. De vaste referenten zijn:  

- de huisarts: We vragen geen medische info, enkel een inschatting hoe zij dit gezin inschatten als mogelijk pleeggezin. Zij 

kunnen zich soms beroepen op hun beroepsgeheim of zwijgplicht. 

- de school van de eigen kinderen van het gezin: De vragen die gesteld worden zijn: Hoe doen de kinderen het op school? Zijn 

ze op tijd? Hebben ze boterhammen mee? Hoe is het contact met de ouders?... 
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-OCMW / andere sociale diensten: de vragen die hen gesteld worden zijn: Wat is hun algemene indruk van het gezin? Hoe 

worden afspraken gemaakt, lukt dit? Stellen de mensen zich coöperatief op? Hoe lukt de samenwerking? …  

- werkgever 

-buren,… 

Zie Bijlage voor NWO bij NBMV 3 voor de akkoordverklaring van het gezin om referenten te contacteren 

6. Huisvesting – materiële mogelijkheden - financiële situatie kandidaat-pleeggezin 

Beschrijving woning en buurt, veiligheid van de woning, beschikbare kamer, speelruimte, voorzieningen, bereikbaarheid. 

Opleiding en beroep: Bron van inkomsten, eventuele schulden, welke opleiding volgen welke gezinsleden en hebben ze 

voltooid? Beroep gezinsleden, werktijden, eventuele kinderopvangmogelijkheden. 

!! het is belangrijk om de dagvergoeding als thema op te nemen in gesprekken.  

Specifiek voor NBMV wordt het “krijgen van geld” voor iets wat je als familie gewoon doet voor elkaar als diens-

wederdienst, als moeilijk ervaren. Sommigen schamen zich over het krijgen van een dagvergoeding. Het is daarom 

belangrijk om dit thema goed door te spreken. Het kan ook zinvol zijn om met het PG te bekijken hoe ze de dagvergoeding 

willen besteden. Het zou bvb kunnen dat ze dit geld voor een deel opsturen naar de familie. Idem zakgeld van jongere.  

 

7. Motivatie van het kandidaat-pleeggezin voor opvang van het kind/de jongere 

 

Waarom wilt u dit doen? Wat gebeurt er als u het niet doet?  Wat zijn de verwachtingen van het kind/de jongere? Wat zijn 

de verwachtingen van de familie/netwerk? Wat Wat vindt u ervan als uw opvangkind zich anders gedraagt dan u van uw 

eigen kinderen gewend bent?  gebeurt er als wij het kind niet bij u plaatsen (ontschuldigen)? Wat met (familie)geheimen?  

Specifiek voor NBMV: Wat vindt u van “geheimen” die jongere hebben en hoe gaat u ermee om? Hoe staat u tov 

opdrachten vanuit het thuisland/schulden/geldopsturen?  

Hebt u ervaringen met andere culturen? Hoe staat u ten opzichte van andere culturen? Iin hoeverre moet een kind zich 

aanpassen? In hoeverre bent u bereidt zich aan te passen? Hoe overbrugt u de verschillen?. 

8. Profiel van het kandidaat-pleeggezin 

8.1 Voorgeschiedenis van het kandidaat-pleeggezin 

Genogrambespreking  

Relevante informatie over belangrijke derden, vb. grootouders… 

Belangrijke gebeurtenissen uit het gezin van herkomst 

Beleving van de kandidaat-pleegouder met betrekking tot zijn/haar gezin van herkomst 

Beleving van de partner van de kandidaat-pleegouder met betrekking tot dit gezin van herkomst 

Wat heeft de kandidaat-pleegouder meegenomen uit zijn gezin van herkomst? 

Wat heeft de kandidaat-pleegouder achtergelaten uit gezin van herkomst? 

Actuele betekenis van het gezin van herkomst en het ruimere netwerk i.f.v. ondersteuning in pleegzorg 

Bij netwerkscreening (risico- en krachtenanalyse) 
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Specifiek voor NBMV: Weetjes voor cultuursensitieve bevraging van genogram: 

Bijlage voor NWO bij NBMV 4 de vorming van het individu in een ik-systeem en in een Wij-systeem 

Bijlage voor NWO bij NBMV 5  Factoren die een rol spelen bij de interactie van de mens met zichzelf en zijn omgeving 

!! Vluchtelingen hebben voor het krijgen van hun documenten een interview achter de rug bij Dienst vreemdelingen zaken. 

Dit interview duurt vaak minstens 4u. Hun verhaal wordt tot in de puntjes nagekeken. Het is belangrijk dat KPO niet het 

gevoel krijgen dat ze ook voor pleegzorg heel hun verhaal opnieuw moeten brengen. 

Er kan wel gepolst worden naar de plaats van het vluchtverhaal in hun huidig leven (veel heimwee? Nachtmerries? Enz) 

Wat heeft KPO geholpen om zich beter te voelen? Wat heeft KPO geholpen om weg te vinden in België? Hoe kunnen ze PK 

hierin ondersteunen? Kan KPO zien dat jongere ook ander traject kan lopen?  

8.2 Huidig functioneren 

Beschrijving gezin, eventuele belangrijke (recente) gebeurtenissen, relevante info over eventuele eigen kinderen, 

arbeidssituatie, …Lichamelijk en geestelijke gezondheid? 

Waren er afgelopen periode grote veranderingen in het gezin en wat betekende dat voor het gezin. 

 

Specifiek voor NBMV 

Religie 

Informatie over Islam zie brochure \\Pvbb-dc01\data\VOOR IEDEREEN\info NBMV\Brochure 

pleegzorg_islam.pdf 

Eigen religiebeleving en de dagelijkse invulling. Welke invloed heeft religie op de motivatie om een kind op te 

vangen? Lid van een kerk/geloofsgemeenschap en welke rituelen horen daarbij? Hoe ga je om met een kind met 

een ander geloof, hoe past dat in uw leefstijl? 

Wat vindt u van gebruiken/gewoontes die bij bepaalde religies horen zoals vasten, een altaar hebben, naar de 

moskee gaan, of een aangepaste eetstijl? 

Vragen/signalen met betrekking tot eerkwesties zie Bijlage voor NWO bij NBMV 6 

Zijn er verschillen in uw gezin tussen wat jongens en meisjes mogen? En wat zijn die verschillen? 

Zijn er in uw cultuur dingen die van u verwacht worden, waar u persoonlijk eigenlijk niet achter staat? 

Wat is uw mening over besnijdenis van jongens/meisjes, gearrangeerde huwelijken? 

8.3 opvoeding en opvoedingsopvattingen 

Bijlage voor NWO bij NBMV 6: risico en protectieve factoren. 

Eigen opvoeding 

Hoe bent u zelf opgevoed? Wat hebben u ouders u in hun opvoeding mee willen geven? Wat vond u van u opvoeding? Hoe 

heeft u uw partner leren kennen? Was dit een gearrangeerde situatie? Hoe zijn uw kinderen aan hun partner gekomen? Hoe 

oud was u toen u trouwde? Uit wat voor gezinssituatie komt u zelf? Hoe waren uw ouders? Wat zou u anders doen? Wat 

heeft u als prettig ervaren in uw eigen jeugd? Hoe is het contact met uw familie? 

 

file://///Pvbb-dc01/data/VOOR%20IEDEREEN/info%20NBMV/Brochure%20pleegzorg_islam.pdf
file://///Pvbb-dc01/data/VOOR%20IEDEREEN/info%20NBMV/Brochure%20pleegzorg_islam.pdf
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Opvoedingsopvattingen 

Wat vinden opvangouders belangrijk in de opvoeding (Welke waarden en normen) en hoe bereiken ze dat (straffen en 

belonen)? Samenwerking opvangouders, wie doet wat in de huishouding, wie doet wat in de zorg naar het kind? Waar 

mogen kinderen in uw gezin wel of niet over meepraten? Wat zou u doen ls een kind zich misdraagt? Hoe moet een kind u 

aanspreken?  

Hobby/vrijetijdsbesteding: hobby’s gezinsleden, ideeën over het belang van sporten/hobby’s voor jongeren. 

! de meeste netwerkgezinnen die ook recent in België zijn aangekomen kennen het concept “hobby “ niet of nauwelijks. Het 

is belangrijk om dat ook heel duidelijk uit te leggen waarom het in België belangrijk geacht wordt dat kinderen een hobby 

hebben, wat de voordelen zijn, dat dit geld kost,… 

Opvoedingsvaardigheden 

Wat vindt u moeilijk hanteerbaar? Wat is onacceptabel gedrag? Wat vindt u moeilijk in de opvoeding van eigen kinderen 

(vergelijking gezin van herkomst en eigen gezin, land van herkomst en België)? Wat zou u vinden van 

opvoedingsondersteuning bij een kind met probleemgedrag? Welke regels zal u hanteren. Hoe worden regels gehanteerd? 

Wat doet u als een kind zich niet aan regels houdt (onderhandelruimte)? 

Vindt u het belangrijk om regels uit te leggen en hoe legt u regels uit? Hoe corrigeert u een kind – hoe stimuleert u een kind? 

Hoe verloopt ruzie in uw gezin? Is er wel eens sprake van geweld in uw gezin, zo ja hoe verloopt dat? Hoe weet u wat uw 

kind denkt en voelt (sensitiviteit)? Stel dat uw kind gaat roken of haar hoofddoek niet meer wil dragen (NBMV)  en uw eigen 

context (familie, buren, landgenoten)  zeggen daar iets van, hoe gaat u daar mee om? 

Is de aanwezigheid van de opvoeders voldoende, eventueel opvang geregeld bij werkende ouders. 

Seksualiteit 

Wat vindt u van erotiserend/uitdagend gedrag van de jongere en hoe zou u daar mee omgaan? Hoe kijkt u aan tegen 

homoseksualiteit en wat zou het betekenen als een geplaatste jongere in  uw  gezin homoseksueel blijkt te zijn? Op welke 

manier wordt er aandacht besteed aan seksualiteit in de opvoeding? Besnijdenis? 

8.4 Sociale context / netwerk 

Wie maakt deel uit van het netwerk van de kandidaat-pleegouders? Op wie kunnen ze terugvallen? 

Hoe staan andere gezinsleden tegenover het opvangen van jongeren? Netwerk, vrienden, familie, buren (verwachte reactie 

op opvangkind), Welke andere personen onderhouden frequent contact met het gezin? 

Specifiek voor NBMV 

Inzicht en omgaan met culturele verschillen 

Heb u ervaring met andere culturen? Hoe staat u tov opzichte van andere culturen?  In hoeverre moet een kind zich 

aanpassen, in hoeverre bent u bereid zich aan te passen?  Hoe overbrugt u de verschillen. 

Wat vindt u van “geheimen” die jongere hebben en hoe gaat u ermee om? Hoe staat u tov opdrachten vanuit het 

thuisland/schulden/geldopsturen? 

Wat vindt u ervan als uw opvangkind zich anders gedraagt dan u van uw eigen kinderen gewend bent? (trauma?)  

Woonsituatie in het land van herkomst: band met op te vangen jongere, band met de ouders van de jongeren (vroeger/nu), 

frequentie van de contacten in het land van herkomst/verwachtingen toen (wat is er nu veranderd),hoe staan ze tov bezoek 

andere familieleden/vrienden en logees van netwerk jongere. 
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9. Het kind/de jongere 

 

Zie Bijlage voor NWO bij NBMV 7: NBMV 

Zie Bijlage voor NWO bij NBMV 8: trauma bij vluchtelingen  

9.1 Voorgeschiedenis van het kind 

 

9.2 Huidig persoonlijk functioneren van het kind  

Functieontwikkeling (taal, motoriek, handicap, zindelijkheid, slaappatroon,…) 

Schools en cognitief functioneren 

Relationeel functioneren en ontwikkeling van de gehechtheid 

Bijzondere gedragskenmerken 

 

9.3 Perspectief van het kind op de huidige pleegzorgsituatie : hoe ziet dit kind zelf zijn verblijf 
binnen dit gezin? 

 

9.4 Behoeften van het kind/de jongere/wat heeft dit kind nodig ?  

 

10. De ouders  

 

Voor NBMV: Zie Bijlage voor NWO bij NBMV 9; de ouders en de ruimere familie  

10.1 Geschiedenis van het ouderlijk gezin  

kort en wat relevant is in functie van de plaatsing), )Uitleg waarom belangrijk 

10.2 Huidig gezinsfunctioneren  

Partnerschap 

- ouderschap en pedagogische omgeving 

- Fysieke en sociale omgeving (netwerk?) 

- Gezondheid 

10.3 Ouderperspectief ten aanzien van de vraag tot pleegzorg 

Verwachtingen en mogelijkheden van de ouders aangaande pleegzorg : wat heeft deze ouder nodig om goed met 

pleeggezin te kunnen werken  

Gezinshereniging voor NBMV? Wat is het doel van de ouders? Hoe zien zij hun toekomst?  
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11. Criteria/competenties voor pleegzorg 

11.1 Openheid en duidelijkheid in contacten 

Schriftelijk en mondeling contact gekregen? 

Hoe antwoorden op vragen? Persoonlijke onderwerpen? Initiatief? Mening geven? Vragen stellen? Zeggen wat ze bedoelen 

en bedoelen wat ze zeggen? Emoties bespreekbaar? 

Communicatieve vaardigheden: luisteren, vertellen, vragen stellen, verduidelijken, komen uit voor gevoelens: gevoelens 

erkennen, gedrag beschrijven, praten zonder preken, schelden, uitmaken, kleineren 

Openheid voor anders-zijn? 

Positieve contacten met eigen netwerk? Leerkrachten, dokters, therapeuten, familie en vrienden? 

11.2 Delen van ouderschap en samenwerken als een team 

Houding van het kandidaat-pleeggezin tegenover het gezin van herkomst van het kind/de jongere 

Delen van ouderschap met ouders en familie van pleegkind? 

Respect voor de gevoelens van kind over ouders? 

Plaats geven in leven pleegkind? 

Afspraken maken? 

Onderling afstemmen? Elkaar ondersteunen? 

Hoe omgaan met verschillen? 

Taakverdeling? 

Zorg en planning rond pleegkind  delen met pleegzorgdienst? 

11.3 Ondersteunen van positief zelfbeeld en gedragsverandering op een positieve manier 

Helpen kinderen levensgeschiedenis te begrijpen 

Niet-veroordelend 

Kind helpen zich goed voelen over zichzelf 

Eigen zelfbeeld? Wereldbeeld? 

Aandacht geven 

Pedagogische vaardigheden: 

Kunnen een kind stimuleren, kunnen structuur bieden, weten hoe te belonen en te begrenzen? 

Helpen gedrag te veranderen zonder te slaan of pijn te doen. 

Hoe probleemgedrag aanpakken?. 

 

Verzorgende vaardigheden: 
Rust, Reinheid en Regelmaat, Hygiëne, Opruimen, Gezonde voeding, juiste kleding, bedtijden, op tijd naar school, faciliteren 

van reizen. 
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Bieden van veiligheid: 
 Is er sprake van een open of gesloten gezinscultuur, is duidelijk wie er over de vloer komen en is dat veilig, is er respect voor 

de (lichamelijke)integriteit van het kind, is seksualiteit een bespreekbaar onderwerp. Zijn er ruzies, is er wel eens sprake van 

geweld, weet men waar de kinderen zijn en wat ze doen, kan men coachen bij gebruik van internet en SMS. 

Sensitiviteit: 
Is men sensitief voor trauma? 

Is men (cultuurgebonden) sensitief, waaruit blijkt dat men het kind “ziet” en “hoort”, variëren in afstand en nabijheid, 

waarom wil men kinderen opvangen/motivatie gezond? Wat vind men van ander gedrag dan men gewend is. 

Culturele waarden: 
In hoeverre sluit de culturele achtergrond van het gezin aan bij onze doelgroep. Wat is de meerwaarde. Ook clan, stam 

subcultuur, milieu/klasse meenemen. 

11.4 Inschatten van de invloed van pleegouderschap op de eigen situatie 

Verdeling tijd, aandacht, ruimte, verantwoordelijkheid,  

Gevolgen op gezinsrelaties 

Hoe spanningen aanpakken? 

Omgaan met verlies? 

Eigen verlies ervaren en voldoende verwerkt? 

Specifiekvoor NBMV: 

Ondersteunen bij toekomstperspectief waaronder terugkeer naar het land van herkomst. 

Op welke wijze geeft men hier blijk van, kunnen de eigen kinderen in het gezin dat ook. Heeft het Gezin(nog) netwerk in het 

land van herkomst, hoe gaat men om met eventuele vrijwillige terugkeer. 

Mate van integratie van het gezin in België. 

Welke positie neemt het gezin in binnen onze samenleving. Kan men het kind wegwijs maken in onze samenleving, weet 

men waar hulp of steun te zoeken. 

 

12. Besluit met evaluatie 

12.1 Sterke kanten: 

Zie ook tekst Bijlage NWO voor NBMV 6 

12.2 Bezorgdheden of mogelijke risico’s : 

12.3 Besluit 
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Bijlage voor NWO bij NBMV  

1. Cultuursensitief werken 11 

 

Bij een screening / begeleiding van NBMV in een netwerkgezin is het belangrijk om “cultuursensitief” 

te werken. Hieronder vind je wat nuttige informatie / tips om cultuursensitief te werken aan de hand 

van een casus, uitgewerkt door Solentra vzw (2017).  Deze casus gaat niet specifiek over pleegzorg 

maar er zijn belangrijke en bruikbare elementen in verwerkt die nuttig zijn bij een NWO.  

Casus Wahidullah (24) en zijn vrouw Habiba (20) zijn anderhalf jaar geleden uit Afghanistan gevlucht. 

Ze zijn vijf jaar getrouwd en kinderloos. Ze zijn erkend als vluchteling en wonen in een lokaal 

opvanginitiatief. Beiden volgen Nederlandse les en spreken ondertussen matig Nederlands. 

Wahidullah slaapt slecht en heeft veel nachtmerries, Habiba heeft veel last van hoofdpijn en 

veralgemeende zwakte, waarvoor de dokters geen verklaring vinden. Ze huilt vaak wanneer ze alleen 

is. Ze wil liefst niet meer naar de les Nederlands omdat ze te moe is. Ze voelt zich mislukt als vrouw 

omdat ze nog niet zwanger is. 

ALGEMEEN 

 Steeds vaker worden hulpverleners geconfronteerd met cliënten met een migratie- of 

vluchtelingenachtergrond. Dat stelt ons voor uitdagingen. De eerste barrière is vaak de taal: 

het volledig of gedeeltelijk ontbreken van een gemeenschappelijke taal bemoeilijkt het 

hulpverleningsproces. In de factsheet over taalondersteuning vind je informatie over hoe je 

die taalbarrière kan overbruggen. Een ander probleem is de cultuurbarrière. 

 Enkele decennia geleden, toen migratie nog beperkt was, konden we achterhalen wat de 

specifieke gebruiken waren van bepaalde groepen: wie mag ik een hand geven en wie niet? 

Wat zijn cultureel bepaalde verklaringsmodellen voor bijvoorbeeld mensen uit Turkije? Dat 

heet een cultuurspecifieke benadering. 

 Tegenwoordig migreren mensen uit alle hoeken van de wereld. Gezien die superdiversiteit 

waar onze samenleving naar evolueert, is het onmogelijk om als hulpverlener alle aspecten 

van de verschillende culturele achtergronden van patiënten te kennen. 

 Cultuursensitieve zorg betekent dat hulpverleners zich bewust zijn van de mogelijke invloed 

van de verschillende cultuurachtergrond van de patiënt. Die invloed manifesteert zich 

bijvoorbeeld in de manier van uiten of in de hulpvraag. 

 Het doel van cultuursensitieve zorg is om de culturele factoren in acht te nemen, terwijl we 

streven naar wederzijds begrip en gelijkwaardige zorg. Op die manier gaan we op een open 

en nieuwsgierige manier in relatie met de cliënt, zonder te vervallen in stereotypen en 

vooroordelen. 

 

 

 

                                                           
11

 Bron: Factsheets Solentra vzw 2017 
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IN DE PRAKTIJK 

Attitudes  

1. Cultuurbewustzijn of cultural awareness 

 Ook wij zijn het resultaat van een cultureel bepaalde opvoeding en omgeving.  

 Ook wij nemen als hulpverlener bepaalde aangeleerde waarden en normen mee in het 

consult.  

In België is de gemiddelde leeftijd om moeder te worden 28,5 jaar. In Afghanistan is dat een 

pak jonger. Is dat cultureel? Of sociologisch bepaald? Heeft het te maken met toegang tot, 

kennis van anticonceptie 

 

2. Reflexiviteit 

 Reflexiviteit verwijst naar het besef dat verschillende mogelijke oplossingen voor een 

probleem waardevol zijn. Het is de vaardigheid om een gedachte of houding die jij als 

vanzelfsprekend of normaal aanvoelt te zien als slechts één van de verschillende mogelijke 

oplossingen.  

 

Wahidullah beslist dat hij zo snel mogelijk wil gaan werken. Zijn redenering is dat hij als 

goede man financieel moet kunnen instaan voor zijn vrouw, zodat zij kan thuisblijven. Ook wil 

hij zijn familie in het thuisland mee helpen ondersteunen. 

 

 We hanteren het driestappenmodel (DSM) van Pinto. Dat is een reflectiemethode bij een 

dreigend misverstand of conflict. Je doorloopt drie stappen of fasen alvorens tot actie over 

te gaan:  

Patiënt x komt vaak te laat op een afspraak. Dat wijt men aan zijn cultuur. Het leidt 

tot wrevel. Laatst ontstond een conflict omdat hij niet meer aan de beurt kon komen.  

Stap 1: leer je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden kennen.  

Welke regels en codes beïnvloeden je denken, handelen en communiceren?   

Op tijd komen is hier in België zeer belangrijk. Te laat komen wordt als storend ervaren. 

Afspraken komt men na op de minuut, tenzij er een goede reden is.  

Stap 2: leer de normen, waarden en gedragscodes van de ander kennen.  

Scheid meningen over het gedrag van de ander van de feiten. Onderzoek wat het ‘vreemde’ 

gedrag van de ander betekent.  

In het thuisland van patiënt x is op tijd komen een rekbaar begrip. Wanneer bijvoorbeeld een 

lezing gepland staat om 9 uur, begint men meestal rond 10 u. Ook kunnen ongeletterdheid of 

sociale factoren meespelen, zoals bij alleenstaande moeders. Het ongewenste gedrag is dus 

niet altijd louter cultureel bepaald.  
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Stap 3: bepaal hoe je met de verschillen in normen en waarden omgaat.  

Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen: hoeveel kan jij accepteren van de ander? Tot waar 

kan jij je aanpassen? Maak die grenzen duidelijk aan de cliënt.  

Geef duidelijke, verstaanbare informatie over het afsprakensysteem. Wat zijn precies de 

gevolgen bij niet op tijd komen? Waarom? Controleer of de cliënt het begrepen heeft. Geef 

hem/haar de tijd om zich aan te passen.  

De doelen van dit model zijn: 

 vooroordelen wegnemen  

 de normen en waarden van de ander en zichzelf beter begrijpen en respecteren  

 de eigen grenzen duidelijk aan de ander kenbaar maken  

  irritaties, onbegrip maar ook een overdreven vorm van tolerantie voorkomen 

 

3. Een open houding en respectvolle nieuwsgierigheid 

 

Neem een open houding aan bij vragen: waarom doet de ander wat hij/zij doet? Wat is 

cultureel bepaald, wat contextueel, wat sociaal, wat individueel? 

 

KENNIS  

De context van je cliënt kennen is de basis voor een goede relatie. Vaak is die heel complex. Op veel 

verschillende domeinen van het leven kunnen er immers factoren zijn die het welzijn of de 

gezondheid van de cliënt beïnvloeden. Hoe leer je de context kennen? Een aantal handvaten:  

1. Een grondige intake  

 Wat is het land, de regio van herkomst? Opleiding, taalkennis, werk? De huidige status in 

de asielprocedure? De familiale context: hier en in land van herkomst? Zijn er mensen 

achtergebleven? Heeft de cliënt geliefden verloren: in het thuisland of onderweg?  

 Wat is het verhaal van de cliënt? 

 Hoe is de huidige levenssituatie van de cliënt? Hoe voelt hij/zij zich? Wat zijn huidige 

mogelijkheden, beperkingen, perspectieven?  

 

2.  Kruispuntdenken (intersectionality)  

 Dit verwijst naar de kruisingen (intersecties) van de verschillende maatschappelijke en 

persoonlijke sferen binnen een persoon.  

 Die zijn steeds gelijktijdig aanwezig en in voortdurende wisselwerking met elkaar.  

 Het biedt ons een caleidoscopische kijk op wie we zijn: individuen worden niet bepaald 

door één aspect van hun achtergrond of cultuur.  

 Probeer de complexe invloed van nationaliteit, gender, etniciteit, seksuele voorkeur en 

religie in kaart te brengen.  
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3.  Een vertrouwensrelatie  

Veel vluchtelingen leven in een complexe context. Daardoor is het een uitdaging voor 

hulpverleners om efficiënte zorg te bieden. Vaak is er ook al een hele voorgeschiedenis van 

zorg. Werken aan een langdurige vertrouwensrelatie kan de kwaliteit van de zorg 

verbeteren. Daarvoor zijn verschillende zaken essentieel:  

 Voorzie voldoende tijd.  

  Benadruk de vertrouwelijkheid. 

  Leg uit wat je doet en waarom je het doet.  

 Vraag mandaat.  

 Betrek de cliënt in de zorg 

 

VAARDIGHEDEN 

1. Communicatie rond culturele verschillen  

 

Vermoed je dat bepaalde culturele normen en waarden een impact hebben op de therapie of 

de relatie arts-patiënt? Verken deze factoren:  

 Traceer het ‘patiëntenspoor’: wat denkt de patiënt zelf over zijn ziekte? Welke 

verklaringen heeft de patiënt ervoor? Wat zijn zijn verwachtingen? Met welke 

vragen, ongerustheden, angsten zit de patiënt? Wat is de hulpvraag?  

 Toon de patiënt dat je geïnteresseerd bent in zijn (culturele) achtergrond en context. 

Stel je open op.  

 Patient centredness: exploreer de patiënt en zijn context. Neem die informatie mee 

in de verschillende fasen van het consult. “Health care that meets and responds to 

patients’ wants, needs and preferences and where patients are autonomous and 

able to decide for themselves.”  

 

2.  Shared decision making  

 

 De therapietrouw van de patiënt verhoogt als hij/zij akkoord gaat met het 

voorgestelde behandelplan. Stel gezamenlijke, haalbare doelen. Splits de doelen op 

in kleinere deeldoelstellingen.  

 Betrek de patiënt actief bij het uitwerken van een behandelplan: vraag na of hij/zij 

alles begrijpt. Zijn er opmerkingen of vragen? Wat denkt de patiënt van het plan? Is 

het haalbaar is in zijn/haar context?  

 In gevallen van slechte therapietrouw: vraag de patiënt actief te participeren in het 

zoeken naar een oplossing, een behandelplan dat past binnen zijn/haar context. Doe 

een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt: als de patiënt zich 

actief betrokken, zal hij/zij eigen voorstellen doen, met een grotere kans op 

therapietrouw. 
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2. Culturele context van NBMV12 

 

Dit deel geeft een beschrijving van de belangrijkste verschillen tussen de culturen van niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen en hun gastlanden. Kennis van de belangrijkste culturele aspecten, 
achtergronden en mogelijkheden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen is nodig om ze met 
respect te begeleiden, ze te ondersteunen in de situaties waarmee zij worden geconfronteerd en de 
risico's te herkennen waaraan zij worden blootgesteld in hun kwetsbare positie. 
 
Uitgebreide familiecultuur 
Niet-begeleide minderjarigen komen in het algemeen uit een uitgebreide familiecultuur, een cultuur 
waarin het belang van de uitgebreide familie van het allergrootste belang is. De minderjarige vertrekt 
vaak als gevolg van een beslissing van de (uitgebreide) familie, die daarvoor vaak enorme financiële 
en emotionele offers brengt. Het moment van vertrek betekent ook dat de minderjarige volwassen 
is, ongeacht zijn/haar leeftijd. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn over het algemeen 
veerkrachtige jongeren die, vooral in het begin, willen bijdragen aan het welzijn van de (uitgebreide) 
familie. 
 
Gebruikelijke termen om culturele verschillen aan te geven tussen de 'landen van herkomst van 
vluchtelingen en asielzoekers' en 'westerse landen' zijn uitgebreide familiecultuur versus individueel 
gerichte cultuur of 'wij versus ik'. Pinto (2007) stelt dat in individueel gerichte culturen individuele 
vervulling het hoogste doel is en in familie-georiënteerde culturen de (familie)eer. 
 
De focus op individuele ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling kan vreemd lijken voor niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen die pas zijn aangekomen in het westen. Dit wordt duidelijk uit 
hun wens om aan de verwachtingen en instructies van de familie te voldoen en de wens om hun 
familie te helpen door meteen geld naar huis te sturen, zelfs als ze slechts een beperkt zakgeld 
ontvangen. Bij het kiezen van een school is de verwachting van de familie vaak belangrijker dan de 
mogelijkheden voor individuele ontplooiing. Bovendien vergelijken gezinnen uit het land van 
herkomst de hoeveelheid geld die een minderjarige hen stuurt, de school en de prestaties van de 
minderjarige met die van anderen. Zich aanpassen aan deze individueel gerichte cultuur kan 
vervreemding veroorzaken van de (uitgebreide) familie, met de risico's afgesneden, uitgesloten of 
afgewezen te worden. 
 
Minderjarigen van uitgebreide familieculturen leren om ouderen te respecteren en geen eigen 
mening en wensen te hebben. Een eigen mening uiten wordt vaak beschouwd als een gebrek aan 
respect en een teken van slechte opvoeding, wat een schande voor de familie-eer betekent. De 
democratische beginselen en de vrijheid van meningsuiting, zoals het uiten van hun eigen mening of 
visie en deel uitmaken van het besluitvormingsproces zijn ongebruikelijk voor niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen. Ze voelen zich erg ongemakkelijk als je voortdurend hun mening vraagt. 
 
Schuld- versus schaamtecultuur 
Het verschil tussen de ik-cultuur en wij-cultuur binnen een confrontatie met betrekking tot gedrag, 
hangt samen met de verschillen tussen de schuld (ik)cultuur en de schaamte (wij)cultuur. 
 
Elke soort cultuur heeft zijn eigen set van regels met betrekking tot overtredingen of verkeerd 
gedrag. Ze worden bepaald door de overtuigingen van het individu en andere mensen met 
betrekking tot schuld. 

                                                           
12

 Alternative Family Care (AlFaCa) manual ( 2016).  
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De typische schuldcultuur is in de eerste plaats bezig met waarheid, rechtvaardigheid en het behoud 
van de rechten van het individu. Er wordt gesuggereerd dat schuldgevoel een persoon afhoudt van 
gedrag dat ingaat tegen zijn/haar eigen gedragscode en die van de cultuur. In een typische 
schaamtecultuur heeft wat andere mensen geloven een veel sterkere invloed op het gedrag dan wat 
het individu gelooft. De wens om de eer te bewaren en schaamte te vermijden, is een van de 
belangrijkste fundamenten van de cultuur. Bovendien kan het onmogelijk zijn voor individuen om 
aan zichzelf toe te geven dat ze schuldig zijn of iets verkeerd gedaan hebben (zelfs als ze het gedaan 
hebben) vooral wanneer iedereen van mening is dat ze schuldig zijn vanwege de schaamte. Zolang 
anderen ervan overtuigd blijven dat ze onschuldig zijn, voelen individuen geen schaamte. Een grote 
inspanning is dus ervoor te zorgen dat anderen overtuigd zijn van je onschuld. 
 
De schaamtecultuur bepaalt dat het vermijden van schaamte noodzakelijk is, ongeacht de kosten. 
Westerse modellen van schaamte en schuld zien schaamte als de 'slechte' en schuld als de 'goede' 
morele emotie. In niet-westerse culturele contexten wordt schaamte niet alleen gewaardeerd als het 
'goede', maar ook wel gezien als een geschikte/verwachte emotionele reactie op verkeerd gedrag 
(Bedford & Hwang, 2003). 
 
 

Een voorbeeld:  
Een voorbeeld is je verontschuldigen. Dit is standaard de eerste stap in een schuldcultuur. Door dit 
te doen, geef je je fout en je schuld toe, wat je in staat stelt om oplossingen te zoeken. In een 
schaamtecultuur daarentegen betekent een verontschuldiging dat je de schaamte accepteert en dat 
moet je zoveel mogelijk vermijden. Voor iemand uit een schaamtecultuur zal de eerste stap zijn: de 
relatie weer opbouwen en zo bevrijd worden van de schaamte. 

 
Bagozzi, Verbeke en Gavino (2003) stelden vast dat mensen uit zowel westerse als niet-westerse 
culturen schaamte ervaren als ze een pijnlijke ervaring hebben, maar de actie/ reactie op deze 
ervaring is verschillend voor een persoon uit een westerse cultuur en een persoon uit een niet-
westerse cultuur. Westerse mensen kiezen voor zelf-beschermende actie, terwijl mensen uit niet-
westerse culturen zich meer richten op opbouw of herstel van de relatie. 
 
Een sociaalpsychologische studie (van Alphen, 2008) toonde aan dat de intensiteit van schaamte die 
de beschaamde persoon ervaart de strategie bepaalt die ze zullen volgen. 
Grofweg zijn er twee opties: 
- de schaamte wordt aanvaard; 
- de schaamte wordt afgewezen. 
Als de intensiteit laag is, zal de persoon het zien als iets dat relatief onbelangrijk is en meer geneigd 
zijn om de schaamte te accepteren. Als de schaamte intenser wordt, zal de persoon geneigd zijn zich 
ertegen te verzetten. Er is echter een drempel waarboven de schaamte zo intens is dat de persoon ze 
niet langer kan ontkennen. In deze situatie moet de persoon wel de schaamte aanvaarden en is er 
een mogelijkheid om zich bijvoorbeeld te verontschuldigen en de schade te herstellen. 
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Een voorbeeld: de belangrijke rol die schaamte speelt in een wij-cultuur 
Tijdens een gesprek tussen een mentor in een opvanggezin en een niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling over een ongewenst gedrag, zal een minderjarige uit een wij-cultuur vooral proberen 
de relatie te herstellen: "Wij komen toch altijd goed overeen?". De mentor van een ik-cultuur wil 
echter eerst het probleem bespreken en zoeken naar oplossingen door middel van excuses, 
afspraken en sancties. Een minderjarige uit een wij-cultuur vermijdt liever een dergelijke 
confrontatie en zal zoeken naar een meer indirecte manier om de relatie met de mentor te 
herstellen. De minderjarige zal bijvoorbeeld boos weglopen van de confrontatie en allerlei andere 
taken beginnen doen. Dit is hun poging om de relatie met de mentor herstellen. De mentor zal 
echter druk uitoefenen op de minderjarige om te praten. De minderjarige voelt zich in een hoek 
gedreven om te praten over de beschamende inhoud, wat hij onmogelijk kan doen zonder eerst de 
relatie te herstellen. 

 
 
Onderscheidende kenmerken van individueel en collectief georiënteerde culturen zijn: 
 
Ik Cultuur  'Wij' Cultuur 

Individualistisch: 
wie ben je? 

Collectivistisch: 
bij wie behoor je? 

Individueel belang: 
onafhankelijk, assertief, eigen keuze  

Groepsbelang: 
verbonden met de groep, gehoorzaam, 
bescheiden 

Lage machtsafstand Hoge machtsafstand 

Vrouwelijk  Mannelijk 

Eerlijkheid: 
fouten toegeven, 
bekennen waarderen, 
slecht nieuws meteen vertellen  

Om eer intact te houden: 
fouten bedekken 
ontkenning voorkomt verlies van 
vertrouwen, 
slecht nieuws voorzichtig brengen 
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3. Referenten  

 

 

Akkoordverklaring referenten 

 

 

De dienst voor pleegzorg (provincie) voert een screening  uit van uw gezin (naam beide pleegouders) 

in het kader van de pleegplaatsing van minderjarige (naam en geboortedatum). 

Een onderdeel van de screening is het raadplegen van referenten. Deze referenten zijn 

onafhankelijke personen die door onze dienst gecontacteerd zullen worden mbt uw engagement als 

pleeggezin. De bekomen informatie wordt in het screeningsverslag opgenomen en wordt 

vertrouwelijk bewaard in uw dossier.  

Wij, (naam pleegouders) verklaren ons akkoord dat volgende referenten gecontacteerd worden door 

de dienst voor pleegzorg. 

1) Naam referent (functie) 

Tel:  

Adres: 

2) Naam referent (functie) 

Tel: 

Adres: 

 

Voor akkoord,  

Datum:  

Mevrouw  

Mijnheer 
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4. De vorming van het individu in een ik-systeem en in een wij-systeem13 

 

Ik-identiteit  Wij-identiteit 

Ontwikkeling van het individu 

Emotione groei 

Autonomie,eigen mening 

 Groei tot sociaal wezen 

Verantwoordelijkheid, belang van de groep, 

verbondenheid 

Rolverwachtingen 

Kinderen hebben een psychologische waarde 

voor ouders en omgeving, hun taak is gelukkig 

zijn 

Kinderen hebben een materiële waarde voor 

ouders en omgeving, hun taak ik gelukkig maken 

Positie in het gezin 

Ouder-kindrelatie, cq moeder-kind relatie is 

belangrijk 
Positie in het gezin is belangrijk 

Gezagsstructuren 

Hiërarchie is minder belangrijk 

Veel onderling overleg tussen de personen van 

dezelfde generatie, genegenheid 

Hiërarchie is zeer belangrijk 

Kinderen worden niet bij besluitvorming 

betrokken. 

Weinig overleg binnen de generaties, respect 
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5. Factoren die een rol spelen de interactie van de mens met zichzelf en zijn omgeving14 

 

Relatie met zichzelf Relatie met de ander 

Ik-systemen 

Enkelvoudig, autonoom, rationeel, 

Actieve ‘doe-persoonlijkheid’, eenduidig: 

Een taal waarin ik, ik is 

Eigen keuzen 

Grenzen tussen het zelf en de ander 

Streven naar gelijkwaardigheid 

Lid vaan meerdere groepen, vaak voor kortere tijd 

 

Wij-systemen 

Gedifferentieerd, afhankelijk, relationeel bepaald 

Zijn is belangrijk dan doen 

Ik is divers, wisselend en afhankelijk van posities 

Taal met verschillende woorden voor ‘ik 

Verbondenheid met de groep 

Scheiding der geslachten 

Groepsbelang prevaleert boven individueel belang 

Lid van weinig groepen voor langere tijd 

  

Relatie met de (boven)natuur Relatie met de tijd 

Ik-systemen 

Overheersende positie 

Mens overheerst de natuur en bovennatuur of probeert dat 

althans 

Gerichtheid op het hier en nu 

Consumptief gedrag 

Directe bevrediging bepalend 

Wij-systemen 

In Harmonie positie 

De natuur is machtig 

Overleg is mogelijk 

Gerichtheid op de toekomst 

Reïncarnatie 

Hiernamaals 
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6. Risico-en protectieve factoren voor de pleegplaatsing 

 

Hieronder vind je een opsomming van mogelijke risicofactoren op kindermishandeling. Het is een lijst 

die je best mee in je achterhoofd houdt in de loop van de gesprekken met het netwerkgezin. 

Aanvullend werden ook beschermende factoren toegevoegd uit de LIRIK (Licht Instrument Risico op 

Kindermishandeling) en andere mogelijke risicofactoren speciefiek voor NBMV. Het is steeds 

belangrijk om een goede afweging te maken tussen risico-en protectieve factoren bij de 

besluitvorming.  

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat onderstaande 8 factoren het risico op 

kindermishandeling vergroten. Daarom stellen we de volgende vragen / proberen we in de loop van 

de gesprekken deze vragen beantwoord te krijgen:  

 is de ouder/verzorger zelf slachtoffer geweest van (kinder—mishandeling: 

 is er in uw gezin wel eens sprake geweest van mishandeling van een kind en door wie en hoe ging 

dat: 

 is er sprake van sterke minimalisering of ontkenning van kindermishandeling: 

 (oorlog) trauma’s: 

 Is er sprake van een (ernstige) psychische stoornis, is er een diagnose en een behandeling: 

 Zijn er suïcidale of moorddadige gedachten: 

 Zijn er problemen met het gebruik van middelen (medicatie, drugs en/of alcohol): 

 Is er binnen uw gezin sprake van persoonlijkheidsstoornis gekenmerkt door boosheid, 

 impulsiviteit of instabiliteit: 

Andere risicofactoren kunnen zijn:  

 Negatieve houding ten opzichte van interventie ook met betrekking tot eigen problemen. 

 Problemen met kennis over de opvoeding van kinderen, opvoedingsvaardigheden en attitudes. 

 Negatieve opvattingen ten aanzien van het kind, risico’s assepoester positie (m/v). 

 Problemen in de interactie tussen ouder en kind. 

 Gezinsstressoren. 

 Sociaal-economische stressoren. 

 Ontoereikende sociale steun. 

 Geweld in de opvoeding. 

 Relationeel geweld. 

 Culturele invloeden. 

 Sektarisch geloof, bekeringsdrang. 

 In welke mate begrijpen ze rol en taak van pleegzorg/voogd. 

 Eer gerelateerde risico’s. 

 Weinig of geen communicatie thuis. 

 Roddels vanuit de gemeenschap (over het gezin). 

 Dood van een ouder. 

 Eerdere vermissing van gezins/familieleden. 

 Plotselinge verhuizing/verdwijning. 

 Intensief contact met familieleden en of plotseling reizen naar familie/familieberaad. 
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 Er wordt geroddeld over een familie (door het gezin). 

 Eerdere meldingen huiselijk geweld. 

 Mishandelingen of burgergerucht op het adres van betrokkene. 

 Potentiele slachtoffers worden afgeschermd/beschermd. 

 Afwerende houding t.o.v. politie en autoriteit en gezag. 

 

Andere extra risicofactoren die specifiek zijn voor de situatie van NBMV zijn:  

Onderzoek heeft een aantal risicofactoren voor kindermishandeling verduidelijkt en vastgesteld dat 

het risico groter is in pleegzorg dan bij de biologische familie. In dit deel worden specifieke thema‘s 

besproken die verband houden met de culturele verschillen in het risico van kindermishandeling 

tijdens opvang in gezinnen.  

Familie-eer  

Eer is een universeel concept en verwijst naar de wijze waarop individuen zich verhouden tot de 

groep(en) waarvan ze deel uitmaken. Families of groepen kunnen ook eergevoel hebben en een 

cruciaal aspect hierbij is dat eer kan worden beschadigd of verloren. Eer wordt soms beschouwd als 

een belangrijke factor in samenlevingen waarin mensen om te overleven voornamelijk op zichzelf 

aangewezen zijn. Een groep is meestal sterker dan een individu en heeft een grotere kans om de 

schaarse bronnen van bestaan zeker te stellen. Het individu moet zich onderwerpen aan de regels en 

normen van de groep om niet gestraft of uitgesloten te worden. Erecodes zijn dan een middel om 

anderen op afstand te houden. Als er genoeg is voor iedereen, zijn individuen niet afhankelijk van 

een groep om te overleven en vermindert het belang van groepsregels, zodat er meer ruimte is voor 

individuele beslissingen.  

Eer is aan verandering onderhevig en verschilt per groep. Meningen over wat een persoon moet zijn 

of doen om eerzaam te leven verschillen per individu, groep of niveau van de maatschappij, maar er 

zijn ook veel overeenkomsten. Opvoeding en de controle van de groep (gemeenschap) zijn de 

belangrijkste mechanismen om regels betreffende eer op te stellen .  

Eer gaat in uitgebreide familieculturen vaak over opvoeding en opvolging. De ‘schending van de eer’ 

heeft daarom vaak te maken met relaties, partnerkeuze, seksualiteit en opvolgers. Het aanleren van 

eergevoel en het controleren en beschermen van de eer kunnen gepaard gaan met geweld, met 

name als de eer wordt bedreigd. Schending van eer is erger als deze door roddels en laster, die vaak 

worden ervaren als beschamend, bekend is buiten de groep. Hoe meer mensen weet hebben van 

een overtreding, hoe groter de kans op eergerelateerd geweld. Als de eer geschonden is kan deze 

hersteld worden door middel van eerzuiveringsacties zoals huwelijk, scheiding, afwijzing, ontkenning, 

aanvaarding of verzoening. Doden is de ultieme vorm van herstel, soms door middel van zelfmoord. 

De situatie hangt natuurlijk af van de aard van het conflict, de omvang van de eerschending en de 

erecodes (Janssen, 2006).  

In Europa worden minderjarigen uit culturen met strikte erecodes (uitgebreide familie of wij-cultuur) 

vaak beïnvloed door de nieuwe cultuur die gericht is op individuele ontwikkeling (individuele of ik-

cultuur), en er kan een groot risico op eerschending zijn. Een minderjarige moet kiezen tussen 

individuele zelfontplooiing en het risico op afwijzing door de familie of erger. Hulpverleners, 

begeleiders en voogden kunnen minderjarigen helpen weloverwogen beslissingen te nemen en 
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kunnen dit met de familie bespreken. Erecodes maken ook deel uit van assimilatie. Begrip en respect 

voor de erecodes van anderen en zich bewust zijn van de eigen codes en er inzicht in hebben zijn 

belangrijk als hierover wordt gepraat, maar dit kan best lastig zijn.  

Genderverschillen  

In veel landen moeten minderjarigen de specifieke wensen van de familie volgen. Beperking van 

bewegingsvrijheid voor meisjes en gearrangeerde huwelijken zijn in veel traditionele culturen 

schendingen van het recht op zelfbeschikking. Meisjes in vluchtelingen- en migrantengezinnen die uit 

deze culturen komen, bevinden zich onderaan in de familiehiërarchie als het gaat om hun rechten. 

Deze situatie is aan het veranderen in veel gezinnen die wat langer in Europa wonen maar hun 

bewegingsvrijheid is soms nog zeer beperkt (Pharos, 2009).  

Gedwongen huwelijken 

 In sommige culturen vindt het huwelijk plaats op jonge leeftijd, meisjes worden ‚uitgehuwelijkt‘. Als 

het minderjarigen betreft, wordt dit als kindermisbruik beschouwd maar we weten niet hoe vaak dit 

voorkomt. In de praktijk is het moeilijk om de grens te trekken tussen een gedwongen en een 

gearrangeerd huwelijk. Soms wordt een meisje niet gedwongen om te trouwen met de partner die 

haar ouders kozen maar voelt ze zich verplicht uit loyaliteit. Of ze staat onder zodanige druk dat ze 

niet durft weigeren. Ze kan ook haar ouders vertrouwen omdat ze over het algemeen goede keuzes 

maken. De vraag blijft of het meisje een keuze heeft of wordt gedwongen. De druk om in te stemmen 

is niet alleen groot voor meisjes, jongens kunnen ook uitgehuwelijkt worden. Als een minderjarige 

weigert, kan dit leiden tot misbruik, huisarrest, bedreigingen of gedwongen terugkeer naar het land 

van herkomst. Als ze zich blijven verzetten en bijvoorbeeld weglopen, kan een gezin overgaan tot 

eerwraak (Pharos, 2009).  

Een gedwongen huwelijk wordt vaak voorbereid voor een meisje 18 wordt, waarna het wordt 

voltrokken en er wettelijk niet veel gedaan kan worden. De voogd of mentor kan de minderjarige 

helpen kiezen maar tegen de wil van het gezin ingaan, kan ernstige gevolgen hebben zoals afwijzing 

door de familie. Verlies van familie kan een grote impact hebben op mensen uit een collectivistische 

of uitgebreide familiecultuur omdat ze vaak het gevoel hebben minder waard te zijn als individu dan 

als deel van de uitgebreide familie.  

De voorbije jaren waren er veel ‚kindbruiden‘ onder de vluchtelingen in Europa, vooral vrijwillige 

islamitische huwelijken gearrangeerd door de familie om de dochter te beschermen in 

vluchtelingenkampen of op haar vlucht naar Europa. 

Vrouwelijke genitale verminking  

Een bijzondere vorm van kindermishandeling is vrouwelijke genitale verminking (VGV) of 

meisjesbesnijdenis. VGV kan gezondheidsproblemen veroorzaken tijdens de menstruatie, 

zwangerschap en bevalling en kan leiden tot (constante) pijn. Naast het besnijden van jonge meisjes, 

kan VGV ook toegepast worden na seksueel contact, na de bevalling of als een meer extreme vorm 

van een eerdere besnijdenis.  

In Europa wordt meisjesbesnijdenis beschouwd als genitale verminking en is het verboden. Sommige 

gezinnen die afkomstig zijn uit gebieden waar dit gebruikelijk is, willen vaak niet meer dat hun 
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dochters besneden worden als ze in Europa leven maar kunnen onder druk staan om het toch te 

doen. Er zijn geen gegevens over gevallen van VGV in Europa, maar het is bekend dat meisjes 

daarvoor soms naar het buitenland gestuurd worden omdat het verboden is in Europa. Een reis of 

vakantie naar het land van herkomst is een mogelijke aanwijzing van een geplande besnijdenis.  

Cultuur sensitieve gesprekken met betrokkenen over besnijdenis kunnen zowel de risico‘s 

benadrukken als oplossingen bieden. Besnijdenis kan een probleem worden voor een meisje als ze de 

westerse cultuur leert kennen waarin besnijdenis wordt gezien als een inbreuk. Vroeger zag ze 

besnijdenis als iets natuurlijks, nu ervaart ze het als verkeerd. Haar eerdere gebrek aan bewustzijn 

was een beschermende factor die nu is verdwenen. 

Huisslaaf of Assepoester  

In veel culturen en vooral in slechte economische situaties is het gebruikelijk dat meisjes vanaf zeer 

jonge leeftijd huishoudelijke en verzorgende taken hebben in het gezin. Meisjes zijn hierop 

voorbereid en het geeft ze een positief zelfbeeld als ze de taken uitvoeren zoals wordt verwacht. Er 

zijn echter ook situaties waarin een meisje, meestal geen biologisch kind, de rol van huisslaaf krijgt. 

Als kinderen met een gezin reizen, doet een niet-biologisch kind vaak een onevenredige hoeveelheid 

klusjes in het huishouden, of moet het zorgen voor andere kinderen. Deze minderjarigen worden 

‚Assepoester‘ of ‚huisslaaf‘ genoemd.  

Het is belangrijk om waakzaam te zijn voor een ongelijke positie van een niet-begeleide minderjarige 

in een opvanggezin. Tekenen hiervan of van misbruik van een minderjarige als huisslaaf zijn niet naar 

school gaan, gebrek aan slaap, veel huishoudelijke of verzorgende taken op zich nemen en niet 

dezelfde zorg krijgen als de andere minderjarigen in het gezin. 

Belangrijke protectieve factoren die mee in rekening gebracht moeten worden, zijn: 

pleegouder (s) Gezin en omgeving Jongere  

- - Gevoel van competentie, 
draagkracht 

- - positief zelfbeeld 
- - ondersteunende partner 
- - kan eigen jeugdervaringen 

hanteren 
- - positieve jeugdervaringen 
- - kan steun vragen / profiteren 

ervan 
- - emotionele beschikbaarheid 
- - flexibiliteit 
- - bereid en in staat om te 

veranderen 
-  

- - steun van informeel netwerk 
- - steun van formeel netwerk 

- sociaal vaardig  
- positief zelfbeeld 
- bovengemiddelde 

intelligentie 
- aantrekkelijk uiterlijk  
- goede relatie met 

belangrijke 
volwassene(n) 

- egoveerkracht 
(stressresistentie)  

- bereid en in staat om 
te veranderen  
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7. NBMV 15 

 

NBMV vormen een bijzondere groep binnen pleegzorg. Binnen dit stuk proberen we de belangrijkste 

thema’s aan bod te laten komen zodat hier ook rekening mee kan gehouden worden binnen de NWO.  

Verwachtingen en belangen van de familie 

 Als niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hun land verlaten krijgen ze vaak verwachtingen of 

instructies mee van hun familie: het vertrek van de minderjarige moet ten goede komen van de hele 

familie. Het beeld van de mogelijkheden die de minderjarige in Europa zal hebben is vaak niet 

realistisch, zoals de verwachting dat geld wordt gestuurd, dat gezinshereniging binnenkort zal 

plaatsvinden of dat de minderjarige een succesvolle carrière zal opbouwen en meer geld kan sturen. 

Deze verwachtingen kunnen een enorme belasting voor de minderjarige zijn, vooral omdat hij de 

familie wil helpen en hen niet teleur wil stellen. Andere druk kan komen van de verwachting dat de 

minderjarige zorgt voor jongere broertjes en zusjes of een oudere zus. Deze rol is normaal in veel 

uitgebreide familieculturen maar kan een hoop stress veroorzaken door de situatie van de 

minderjarige ‚alleen in Europa‘. 

Geheimen  

Uit ervaring weten we dat  asielzoekers veel  dingen geheimhouden. Deze geheimen betreffen vaak 

de gezinssituatie omdat hun landgenoten, familie of smokkelaars hen adviseerden de werkelijke 

situatie niet te onthullen. Dit kan veel stress veroorzaken, vooral als minderjarigen onder druk gezet 

worden om iemand meer over hun gezinssituatie te vertellen. Maar geheimen bewaren of leugens 

vertellen zijn in een ‚schaamtecultuur‘ ook een mechanisme om met beschamende situaties of 

schending van eer om te gaan. Liegen om de familie-eer te beschermen hoort bij een wij-

(schaamte)cultuur. Dit is echter minder aanvaardbaar in een Europese mij-(schuld) cultuur.  

Leeftijdsonderzoek  

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen komen vaak uit landen waar hun geboorte niet wordt 

geregistreerd of de geboortedatum niet bekend is. De exacte leeftijd van deze minderjarigen is 

hierdoor vaak niet bekend. Indien er twijfel is over de leeftijd wordt er meestal een 

leeftijdsonderzoek gedaan. De begeleiding wordt dan aangepast aan deze beoordeling zonder dat de 

leeftijd op het identiteitsdocument wordt gewijzigd. Onzekerheid over de juiste leeftijd kan leiden tot 

problemen met betrekking tot huisvesting en onderwijs, waar toewijzing meestal gebaseerd is op de 

leeftijd volgens de identiteitsdocumenten. De professional die de minderjarige begeleidt kan dan een 

belangrijke rol spelen en pleiten in het belang van de minderjarige. 

 

 

 

 

                                                           
15

 ALFACA-manual (2016) 



 

   74 

Beschermende en risicofactoren voor niet-begeleide minderjarigen  

 

Beschermende factoren 
 

Risico factoren 

Goede beheersing van de Nederlandse / Franse 

taal 
 

Geestelijke / lichamelijke gezondheidsklachten 

Religie 
 

Onzekerheid 

Beheersen van emoties 
 

Trauma’s 

Veiligheid 
 

Ervaringen met geweld 

Continuiteit in verblijfsplaats 
 

Alleen zijn 

Sociale ondersteuning 
 

Weinig of geen sociale ondersteuning 

Samenleven met mensen van dezelfde culturele 

achtergrond 
 

In grote opvangcentra wonen 

Contact met familie 
 

Geen contact met familie 

Veilige hechting in gezin van herkomst  
 

Onveilige hechting 

 

De begeleiding van alleenstaande minderjarigen heeft als doel hun veerkracht te vergroten door 

beschermende factoren voor de jongere en diens omgeving te versterken en risicofactoren te 

minimaliseren. Beschermende factoren zijn omstandigheden in de omgeving en kenmerken van het 

individuele kind die gebruikt en versterkt kunnen worden om de veerkracht van jongeren te 

vergroten en risico‘s te verminderen. Veerkracht wordt gedeeltelijk bepaald door genetische 

factoren en gedeeltelijk door verworven coping-strategieën.  

Bij het bekijken van risico- en beschermende factoren voor niet-begeleide minderjarigen , is het 

belangrijk om op te merken dat de leeftijdsgrens van 18 voor minderjarigheid geen wereldwijde 

standaard is. Vaak komt deze leeftijdsgrens niet overeen met de cultuur van de minderjarige en 

binnen en tussen culturen bestaan verschillende benaderingen. In veel landen bestaat er geen strikte 

scheiding tussen de wereld van kinderen en die van volwassenen. Een niet-begeleide minderjarige 

kan zijn land verlaten als volwassene en als kind bestempeld worden in het land van bestemming. 

Een niet-begeleide minderjarige kan bovendien taken uitgevoerd hebben die in de Europese 

samenleving alleen uitgevoerd worden door volwassenen (Derluyn & Broekaert, 2008). Het is 

belangrijk hieraan toe te voegen dat de reis naar Europa niet-begeleide minderjarigen volwassener 

maakt in hun gedrag.  

Vaak moeten vluchtelingen omgaan met opeenvolgende trauma‘s die veroorzaakt zijn in het land van 

herkomst, tijdens de vlucht of in het nieuwe, vreemde land (Derluyn & Broekaert, 2008; Fazel et al., 

2012; Reed, Panter-Brick & Stein, 2012). Geweld ervaren (dreigend en werkelijk geweld) als 

slachtoffer of als toeschouwer is een grote risicofactor voor psychische problemen (Reed et al., 



 

   75 

2012). Diverse studies tonen aan dat jongeren die begeleid worden door een familielid of die na 

aankomst worden opgevangen door een familielid minder problemen hebben dan niet-begeleide 

minderjarigen (van der Veer, 1996). Deze laatsten hebben vaker een slechtere geestelijke 

gezondheid.  

Ondersteuning en bescherming kunnen minderjarigen en kinderen helpen om te gaan met de 

psychologische effecten van trauma‘s en ellende. In het geval van scheiding van de ouders missen 

jongeren vaak sociale steun en bescherming en verliezen ze ook andere belangrijke familieleden. Ze 

verliezen dus een wereld van betekenisvolle volwassenen, veiligheid, stabiliteit en ‚wortels‘. 

Bovendien lopen ze, vooral door gebrek aan bescherming, meer risico op het meemaken van 

traumatische gebeurtenissen tijdens de vlucht. Ook ontberen ze sociale en economische middelen in 

het vreemde, nieuwe land van verblijf (Derluyn & Broekaert, 2008). Jongeren wiens familieleden zich 

in een moeilijke situatie (zoals de gevangenis) bevinden, hebben een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van psychische problemen. Dit lijkt ook het geval te zijn wanneer jongeren moeilijk 

contact kunnen houden met hun familie. Contact met familie (op afstand) heeft een beschermende 

invloed (Fazel et al., 2012).  

Het acculturatieproces kan veel stress veroorzaken omdat het kan leiden tot verlies van contact met 

de traditionele manier van leven (Derluyn & Broekaert, 2008). Integratie in de nieuwe samenleving 

met behoud van de eigen oorspronkelijke cultuur zorgt voor een betere aanpassing. Vasthouden aan 

de traditionele gezinswaarden werkt beschermend, maar het is ook belangrijk dat jongeren 

integreren en de kans krijgen om de nieuwe taal te leren (Fazel et al., 2012). In de leefsituatie 

betekent dit dat het beschermend werkt tegen psychologische problemen wanneer jongeren 

samenleven met mensen met dezelfde achtergrond die zijn geïntegreerd in de nieuwe samenleving 

(Fazel et al., 2012;. van der Veer, 1996 ).  

Een ondersteunende omgeving vermindert psychische klachten maar in de praktijk bestaat zo‘n 

omgeving niet altijd. De leefomstandigheden in het nieuwe land zijn vaak moeilijk: grote asielcentra, 

groepen met weinig privacy en weinig personeel (Derluyn & Broekaert, 2008). Zo‘n accommodatie 

heeft een negatieve invloed op het functioneren van minderjarigen, in tegenstelling tot zelfstandig 

wonen of wonen in een gastgezin/pleeggezin, waar het ervaren van veiligheid en privacy belangrijk 

lijken te zijn (Fazel et al., 2012).  

In kwalitatief onderzoek uit 2011 over de rol van religie bij niet-begeleide minderjarigen merkte Ní 

Raghallaigh (2011) op dat godsdienst hen betekenis, comfort en een gevoel van controle over hun 

nieuwe leefsituatie gaf. Voor velen lijkt religie een belangrijke factor te zijn in hoe ze met hun situatie 

omgaan. Carlson, Cacciatore en Klimek (2012) beschrijven het geloof in een hogere macht of religie 

als een individuele beschermende factor. De gebruikte overlevingsstrategieën hangen af van de 

omstandigheden en ervaringen uit het verleden van de niet-begeleide minderjarige.  

Verschillende studies (Geltman et al., 2005; Bean et al., 2007; Hodes, Jagdev, Chandra en Cunniff, 

2008) hebben risicofactoren aangetoond die de ontwikkeling voorspellen van posttraumatische 

stressreacties bij niet-begeleide minderjarigen, zoals weinig sociale steun, lichamelijk letsel en het 

aantal meegemaakte traumatische ervaringen. Meisjes en oudere niet-begeleide minderjarigen 

lopen een groter risico op het ontwikkelen van een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). 

Gezondheidsproblemen van voor de emigratie of opgelopen tijdens de vlucht of in 

vluchtelingenkampen, lijken ook belangrijke risicofactoren te zijn (Carlson et al., 2012). Van der Veer 
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(1996) stelt dat de mogelijkheid voor een kind om emoties uit te drukken door muziek te maken of 

om agressie te kanaliseren door te sporten, een beschermende factor is.  

Een onderzoek van van IJzendoorn (2008) toonde aan dat vooral genen gerelateerd aan het 

dopaminesysteem minderjarigen minder of meer ontvankelijk maken voor de omgeving. Specifieke 

combinaties van dergelijke genen kunnen sommige minderjarigen helpen geen posttraumatische 

stress en probleemgedrag te ontwikkelen na mishandeling of verwaarlozing. De positieve en 

negatieve effecten van omgevingsinvloeden verschillen per jongere omdat er verschillende niveaus 

van ontvankelijkheid zijn.  

Veerkracht  

Er is steeds meer aandacht voor de manier waarop minderjarigen overleven en wat ze sterker maakt. 

De focus ligt hierbij niet op tekortkomingen of risicofactoren maar op capaciteiten die minderjarigen 

helpen om met problemen om te gaan, beschermende factoren en veerkracht. Het benadrukken van 

veerkracht helpt om te begrijpen hoe niet-begeleide minderjarigen omgaan met tegenslag en wat 

hun behoeften zijn. Het is ook nuttig voor het ontwikkelen van interventies. Veerkracht houdt 

meestal ‚goede aanpassing of positieve ontwikkeling ondanks ernstige bedreigingen‘ in (Masten, 

2001, blz. 2). Het is een dynamisch proces met positieve aanpassing bij tegenslag (Luthar, Cicchetti & 

Becker, 2000, blz. 543). Met andere woorden: je bent in staat positief en toekomstgericht te zijn en 

sterk te zijn in moeilijke tijden. Dat wil zeggen: in staat om te herstellen en terug te vechten. Het is 

immers voor een niet-geleide minderjarige onmogelijk om terug te keren naar een normaal leven. In 

dit geval kan de metafoor van Walsh (2002) passend zijn: ze beschrijft veerkracht als ‚sprong 

voorwaarts‘ in een onzekere toekomst. 
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8. Trauma bij vluchtelingen  

 

Casus X. is een meisje van acht uit Georgië. Ze wordt aangemeld omdat ze telkens flauwvalt of een 

paniekaanval heeft als ze een politieagent ziet of een sirene hoort. Om haar te beschermen, beslissen 

de ouders om haar zoveel mogelijk binnen te houden. Ze mag ook weer bij mama en papa slapen. X. 

was in haar thuisland getuige van een inval in haar huis door militairen. Ze zag hoe haar vader 

gewelddadig werd meegenomen. Ondanks haar angsten gaat X. naar school en pikt ze snel de taal 

op. Maar schoolgaan wordt moeilijk door de angstaanvallen op weg naar de school. 

ALGEMEEN 

 Bij een traumatische ervaring wordt het leven of de fysieke integriteit bedreigd: van het kind 

zelf of van iemand die belangrijk is voor dat kind, in het bijzonder een zorgfiguur.  

 De interpretatie en reactie van ouders en andere volwassenen zijn belangrijk voor het kind 

om de ernst van een gebeurtenis in te schatten.  

 Traumatische ervaringen gaan gepaard met  

 gedachten over zichzelf, de ander en de wereld: ik ben hulpeloos, ik kan niemand 

vertrouwen, het is mijn fout, …  

 een overweldigend gevoel van onmacht, machteloosheid en angst  

 intense fysieke reacties: hartkloppingen, versnelde ademhaling 

 

SOORTEN TRAUMA 

 Acuut: een eenmalige gebeurtenis die kort duurt, bv. een busongeluk, een fysieke of seksuele 

aanval, een geliefde zien sterven.  

 Chronisch: meerdere, traumatische gebeurtenissen gedurende langere tijd. Chronisch 

trauma maakt het kind meer vatbaar voor een traumatische reactie op een nieuwe 

beangstigende gebeurtenis.  

 Complex: een chronisch trauma waaraan het kind is blootgesteld voor de leeftijd van 5 jaar. 

Het trauma is veroorzaakt door volwassenen die verondersteld worden zorgfiguren te zijn. 

 

Een trauma kan diepgaande effecten hebben op de fysieke en psychologische ontwikkeling van 

het kind, meer in het bijzonder op  

 reacties op stress  

 het aanpassingsvermogen bij nieuwe situaties  

 het vermogen van een kind anderen te vertrouwen 

  het gevoel van persoonlijke veiligheid 

  het vermogen om emoties te beheersen 
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EFFECTEN VAN TRAUMA 

Er zijn vier soorten traumatische stressreacties (DSM V):  

1. Herbeleven  

 indringende gedachten  

 beelden, gevoelens en herinneringen  

 nachtmerries  

 flashbacks  

 repetitief spel  

 

2. Vermijden 

 intern: pijnlijke herinneringen, gedachten, gevoelens.  

 extern: plaatsen, mensen, objecten die gedachten, gevoelens, herinneringen aan het 

trauma of ermee verwante dingen oproepen.  

 

3. Negatieve gedachten en stemming 

 zich belangrijke dingen over het trauma niet kunnen herinneren.  

 o persisterende negatieve overtuigingen of verwachtingen m.b.t. zichzelf, anderen, 

de wereld. zich vervreemd voelen van de anderen  

 o persisterende negatieve emotionele toestand (angst, schaamte, schuld, …)  

 

4. Hyperarousal 

 woede-uitvallen  

 prikkelbaarheid  

 roekeloos, zelfdestructief gedrag  

 concentratieproblemen  

Houden bovenstaande reacties langer dan een maand aan én staan ze een normaal leven in de weg 

(bv. het kind valt uit op school én in zijn vrije tijd)? Dan spreekt men van PTSD, Post Traumatisch 

Stress Syndroom. 

WAT ZIE JE BIJ HET KIND? 

 problemen met concentratie, leren of het opnemen van nieuwe informatie  

 moeite met in- en doorslapen, nachtmerries  

 emotionele instabiliteit  

 nerveus, schrikachtig, angstig  

 isolement in activiteiten, van vriendjes  

 regressie: emotioneel op een jongere leeftijd functioneren  

 traumatisch spel: repetitief het trauma herhalen, het perspectief van dader nemen, 

vastzitten in een bepaald moment, bij een bepaalde gebeurtenis (gestold in de tijd), 

oplossingen aanreiken.  

 

 nood aan professionele hulpverlening! 

RISICOFACTOREN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN PTSD 
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 leeftijd en ontwikkelingsfase  

 temperament: angstige of gevoelige dispositie 

 geringe intelligentie  

 eerdere belastende factoren, bv. een ongunstige kindertijd, meer trauma’s in het verleden  

 eerdere psychiatrische stoornissen of ontwikkelingsstoornissen  

 lagere sociale klasse  

 niet of ontoereikende beschikbaarheid van volwassenen  

 onvoldoende of geen normalisatie van het leven na het trauma  

 lichamelijke verwondingen 

 blijvende letsels  

 dader en slachtoffer kennen elkaar 

  zelf dader zijn 

BESCHERMENDE FACTOREN 

 religieus georiënteerd zijn  

 een gezond zelfbewustzijn  

 in het arbeidscircuit zitten  

 een sterke familiale en sociale ondersteuning  

 gevoelens spontaan uit te drukken  

 

ROL VAN VEERKRACHT 

 Veerkracht is het vermogen om verder te blijven leven en te ontwikkelen, ondanks 

ongunstige levensomstandigheden (Rutter, 1985). 

  Veerkracht is een potentialiteit, afhankelijk van  

o individuele fysiologische en psychologische eigenschappen  

o familiale en sociale context  

 Veerkracht moet worden aangesproken! 

 

TRAUMA BIJ VLUCHTELINGENKINDEREN 

Risicofactoren die de kans op PTSD bij vluchtelingen(kinderen) vergroten:  

1. De aard van het trauma  

 chronisch: oorlog, achtervolging, etnisch conflict  

 vaak interpersoonlijk geweld  

 vaak getuige van de levensbedreiging of dood van een zorgfiguur  

 zelf dader zijn, bv. kindsoldaat  

 

2. Ouderlijke steun is maar beperkt emotioneel beschikbaar (of schijnbaar afwezig)  

 als gevolg van de oorlog: separatie van de familie  

 specifieke kwetsbaarheid van niet-begeleide minderjarigen 

  als gevolg van een eigen trauma van de ouders of fragilisatie in hun ouderschap door  

o migratie: opvoeden is je kind voorbereiden op een plaats in de context, maar ouders 

lezen deze context niet altijd goed.  
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o institutionalisering in de collectieve opvangstructuren.  

o spanning bij ouders door gebrek aan controle.  

 

3. Het migratieproces  

 een gigantische verlieservaring  

o van je socio-cultureel referentiekader  

o je vertrouwd netwerk  

o je identiteit (je blijft wie je vroeger was en je moet worden wie je bent) o je rol in de 

samenleving  

 verschillend integratieritme van de verschillende familieleden (de omstandigheden 

veranderen soms de gezinsrollen)  

 het beeld van ouders als beschermers ligt vaak aan diggelen (bv. ze hebben niets te zeggen 

t.o.v. de mensensmokkelaars)  

 schuldgevoelens tegenover de familie die achterblijft  

 een extra ontwikkelingstaak door de veranderende omgeving: kinderen moeten een eigen 

synthese maken tussen de cultuur die ze thuis meekrijgen en de cultuur van de nieuwe 

omgeving.  

4. Een onzekere toekomst/asielprocedure  

5. Culturen die fatalistische en zelfbeschuldigende copingmechanismen hanteren  

=> Al deze factoren maken dat 

 normalisatie van het leven na trauma niet evident is.  

 erkende vluchtelingen vaak een lagere socio-economische status hebben.  

 zorgfiguren vaak niet of ontoereikend beschikbaar zijn.  

 vluchtelingen een verhoogde prevalentie hebben van PTSD, depressie en angstsymptomen. 

 

BEHANDELING VAN POST-TRAUMATISCH STRESS SYNDROOM BIJ VLUCHTELINGEN 

 Het Post Traumatisch Stress Syndroom is een diagnose uit de tijd van de Viëtnamoorlog voor 

de classificatie en behandeling van symptomen van veteranen. 

 Het betreft een universeel neurobiologisch antwoord, met etnoculturele variatie in de 

uitdrukkingsvormen. We zien vooral vermijdingssymptomen, “numbing” en veelvuldige 

somatische klachten   

 Eigenlijk is dit een westerse visie, die trauma reduceert tot een individuele pathologie:  

o de kwetsbaarheid van het individu en wat “traumatisch” is   

o beschermende factoren: belang van geloof, filosofie en sociale interacties  

 Trauma bij vluchtelingenkinderen is een sociale pathologie met een veelvuldig verlies. Het is 

een normale reactie op abnormale gebeurtenissen.  

 De behandeling van een trauma bij vluchtelingenkinderen moet op twee domeinen 

gebeuren. Waarom? Omdat de stressfactoren als gevolg van het migratie- en 

acculturatieproces interageren met het trauma van voor de migratie. Ze kunnen elkaar 

verergeren of in stand houden. 
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Domein 1: behandeling door een professionele traumatherapeut  

 Werken in de moedertaal  

o Belang van non-verbale taal: trauma-sensitieve yoga, tekenen, spelen  

o Belang van psycho-educatie:  

 niet zij zijn gek (wat ze vaak denken) maar ze vertonen normale reacties 

(flashbacks , somatische reacties) op abnormale, gekmakende 

gebeurtenissen.  

 géén debriefing: gezien de aard van het trauma (man-made, vaak repetitief, 

tijd die is voorbijgegaan) moet men vermijden om het trauma aan te raken 

en de vluchteling niet forceren. Het is de getraumatiseerde vluchteling die 

klaar moet zijn om erover te praten, liefst in een professionele setting van 

een gekwalificeerde trauma-therapeut. 

Domein 2: ondersteuning van de mensen die het kind omringen door de traumatherapeut (zie ook 

factsheet PACCT). Waarom?  

 De veerkracht van het kind aanspreken 

o Zoeken naar talenten die gestimuleerd en gewaardeerd worden.  

o Stimuleren van activiteiten en schoolwerk om meer structuur in het leven te krijgen:  

 het gevoel van controle te hebben over het leven  

 De gestolde tijd door het trauma redynamiseren door naar de school te gaan 

en deel te nemen aan activiteiten 

 Positieve ervaringen creëren met volwassenen die geen kwaad doen, zoeken 

naar een positief rolmodel. 

  Activiteiten inlassen waarin het kind een rol opneemt voor een ander.  

 Ouders mobiliseren om hun beschermende ouderrol op te nemen.  

  Verbindingen slaan met de buurt, de gemeenschap, de vrije tijdsclub, …  

 Cultuursensitief werken  

o Mee de brug zijn naar de nieuwe omgeving waarin het kind moet functioneren. 

Daarvoor moet je wel eerst het referentiekader van de ouder/het kind begrijpen.  

o  Verbindingen slaan met het verleden, vooral de positieve herinneringen/ervaringen.  

 Vroegtijdige detectie én doorverwijzing wanneer de veerkracht onvoldoende blijkt te zijn en 

de ontwikkeling van het kind in gevaar is. 

 

TOT SLOT 

Natuurlijk hebben niet alle vluchtelingen een PTSD met nood aan professionele traumahulp. 

Zeker kinderen hebben een grote veerkracht. Het is belangrijk dat die wordt gemobiliseerd. Het 

merendeel van de kinderen herstelt zonder professionele traumahulp. 

Alle vluchtelingen(kinderen) gaan wel door een rouwproces Maar een normaal rouwproces 

behoeft geen therapie, integendeel: de uitkomst is dan vaak slechter. Enkel bij een gestokt 

rouwproces (bv. het kind valt uit op twee van de drie levensdomeinen) is therapie nodig. 
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9. Ouders / ruime familie  

 

Niet-begeleide minderjarigen komen meestal uit een uitgebreide familiecultuur en het is natuurlijk en 

logisch om het familienetwerk te betrekken bij de begeleiding.  Ook is het in het kader van de NWO 

van groot belang om de ouders te contacteren. Wanneer het pleeggezin aangeeft dat zij de zaken wel 

zullen bespreken met de ouders, is het belangrijk dat ook daarnaast vanuit pleegzorg de ouders 

gecontacteerd worden.   

Hierbij is het altijd belangrijk dat de jongere akkoord is dat zijn ouders gecontacteerd worden en dat 

hij / zij weet wat er vanuit pleegzorg met de ouders zal besproken worden. Het is immers goed 

mogelijk dat de jongere een ietwat andere realiteit vertelt aan zijn ouders en dan komt de jongere in 

de moeilijkheden. Cfr missie / opdracht die de jongeren meekrijgen.  

Wanneer er weerstand is bij de jongere / PG om de ouders te contacteren kan je zeggen dat je 1) 

verplicht bent en 2) dat het belangrijk is voor de ouders om te weten wat pleegzorg is en dat de 

ouders de begeleider leren kennen (eerder dan dat wij het belangrijk vinden om hen te horen)  

Indien de ouders niet bereikbaar zijn is het ook zinvol om na te gaan wie in de familie de beslissingen 

neemt mbt de jongere en of die persoon gecontacteerd kan worden.  

Uit een aantal studies blijkt dat het contact met de biologische familie een belangrijke beschermende 

factor is voor niet-begeleide minderjarigen.  

De biologische familie kan een belangrijke rol spelen in: 

• in het bijstaan van de minderjarige;  

• in het wegnemen van de druk op de minderjarige als het doel van de vlucht niet bereikt 

wordt;  

• in het wegnemen van de druk op de minderjarige met betrekking tot gezinshereniging;  

• bij zorgen over het gedrag van de minderjarige (pedagogische autoriteit);  

•  bij gezondheidsproblemen;  

• bij het uitwerken van terugkeerplannen;  

• bij het nemen van beslissingen;  

• bij plaatsing in een opvanggezin; de minderjarige wordt gesteund als de biologische familie 

de plaatsing goedkeurt. 
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Bijlage 4: Interprovinciale samenwerkingsafspraken tussen pleegzorg en Minor Ndako voor directe 

plaatsingen.  

Snelle start procedure : 

Directe plaatsingen (DP) bij gescreende gezinnen door Pleegzorg : 

1. Beschikbare gezinnen voor directe plaatsingen worden aan Minor Ndako doorgegeven met 

een korte beschrijving van hun aanbod. 

2. Minor Ndako heeft de gelegenheid het pleeggezin met profiel voor DP te leren kennen. Dit 

dmv een gemeenschappelijk moment waar een medewerker van PZ en een medewerker van 

MN het gezin te informeren over de werking van directe plaatsingen. Dit kan plaatsvinden in 

een groepsmoment of tijdens een huisbezoek.  

3. Profiel gezin: wordt doorgegeven aan Minor Ndako 

4. Screeningsverslag gezin: na bevraging en goedkeuring gezin (akkoord op papier, wordt 

tijdens de selectie bevraagd) doorgeven aan Minor in geval van match.  

 

Directe plaatsingen bij gescreend steungezinnen door Minor Ndako : 

1. Pleegzorg gaat vooraf minstens 1 keer mee op huisbezoek naar het kandidaat-pleeggezin om 

kennis te maken en info te geven over Pleegzorg en haar werking.  (cfr vooronderzoek met 

oog op attestering) 

2. Minor levert een attest van goed gedrag en zeden voor de start 

3. Pleegzorg behandelt vervolgens als een NWO 

4. NWO wordt gedaan door duo Minor/pleegzorg 

5. Verslag wordt opgemaakt door PZ 

6. Bespreking NWO gebeurt op pleegzorgteam in aanwezigheid van beide begeleiders 

Start : 

1. Minor krijgt een vraag binnen vanuit Steenokkerzeel en neemt binnen de halve dag contact 

op met Pleegzorg om te horen of er een gezin beschikbaar is en wanneer dat kind naar een 

gezin kan gaan.   

Pleegzorg neemt contact op met het pleeggezin om de vraag te stellen. 

Datum start opvang en overbrenging wordt afgesproken tussen Minor, Pleegzorg en het 

gezin. 

2. Overbrenging door Minor binnen 3 dagen na aanmelding 

3. Pleegzorg zorgt voor een begeleider pleegzorg binnen de 3 dagen. Begeleider is aanwezig op 

het startoverleg in de mate van het mogelijke. Op het startoverleg wordt het 1e 

evaluatiemoment vastgelegd. Bij gebrek aan startoverleg wordt er via mail afgesproken.  

Eerste evaluatie te plannen na 7 dagen, tweede evaluatie na 14 dagen. 

4. Bijlage1 thema’s voor de evaluatie 

5. Interne administratieve fiche  wordt opgemaakt door de pleegzorgbegeleider binnen de 14 

dagen. 

6. Bij de start wordt pleegzorg betrokken voor alle administratieve aangelegenheden (domicilie, 

kinderbijslag, mutualiteit, …). Pleegzorg zorgt dat de administratie in orde komt. 

7. Minor N-Dako maakt onmiddellijk een A-doc op voor de PZ-module die op de crisis volgt en 

blijft contactpersoon aanmelder tot overdracht van het dossier.  Nadien wordt pleegzorg 
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contactpersoon aanmelder. 

Nood aan afspraak toegangspoort om te garanderen dat na 14d kan overgaan in perspectief 

zoekend. 

8. Na de crisismodule verandert de module in Perspectief zoekende pleegzorg en worden  AFN 

en Hp opgemaakt door de pleegzorgbegeleider. 

9. Alle communicatie in verband met deze begeleiding een gedeeld logboek terecht. 

10. Pleegzorgers krijgen een startbudget van 300 euro van Fedasil  (pleegzorgers moeten 

ticketjes bijhouden en bezorgen aan Minor). 

11. Tijdens de eerste 3 maanden volgt Minor N’Dako de pleegzorgsituatie intensief op.  In de 

loop van de 3de maand gebeurt er een overdracht naar de pleegzorgbegeleider.  Dit kan ook 

vroeger indien de situatie geen intensieve begeleiding vraagt.  De begeleiding van Minor 

N’dako kan ook verlengd worden indien nodig. Dit gebeurt in onderling overleg met de 

betrokken pleegzorgbegeleider. Overdracht wordt besproken op een evaluatief 

overlegmoment met alle betrokkenen (Minor, voogd, PO, jongere, pleegzorg). De intensieve 

begeleiding van Minor kan mits motivatie voor Jongerenwelzijn verlengd worden. 

12. De regie van de pleegzorgsituatie zit de eerste 3 maanden bij Minor.  Afspraken die mogelijks 

een impact hebben op  langere termijn  voor jongere en pleegzorgers worden afgestemd 

door Minor, Pleegzorg en voogd. 

Onder regie verstaan we het aansturen van de begeleiding met aandacht  voor het 

perspectief van alle betrokkenen. Eenzijdige beslissingen worden vermeden.  

13. Bijlage 2  thema’s voor overleg 

14. Na de eindevaluatie neemt de pleegzorgbegeleider het dossier over.  Minor blijft beschikbaar 

voor consult.  

 

 

------------------------------- 

Bijlage 1 voor DP  

Thema’s voor evaluatie directe plaatsingen: 

Evaluatie match: 

- Gedrag van de jongere in functie verderzetting pleegzorg 

- Wat hebben de pleegouders te bieden/draagkracht 

- Noden jongeren 

 

Effect plaatsing op gezin en kinderen. 

 

Nieuwe informatie over jongere en perspectief in kaart brengen. 

 

Context in kaart brengen/ welke contacten zijn er ?(vb aandacht voor mensensmokkel)? 

 

Samenwerking met voogd. 
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Bijlage 2 voor DP 

Thema’s voor overleg tussen Minor en Pleegzorg bij directe plaatsingen. 

Deelname aan activiteiten, installeren van hobby’s 

Organisatie vakanties 
 

Contacten met ouders 
 

Contacten met steunfiguren/context 
 
Contacten in functie van behoud/ontwikkelen culturele identiteit (bij plaatsing bestandspleeggezin 
zonder cultuur match)  
 
Opstarten therapie 

 
 

 

 

 

 


