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1. Cijfers 

 

1.1. Cijfers werkjaar 2018 

Hieronder volgt een weergave van de belangrijkste cijfers voor het werkjaar 2018.  

1.1.1.  Opgestarte plaatsingen NBMV in 2018 

 

In totaal werden 129 plaatsingen opgestart, waarvan bijna 90% in netwerkpleeggezinnen. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht per provincie. 

 

 
 

Provincie 

 
Opgestarte bestands 

plaatsingen 

 
Opgestarte netwerk 

Plaatsingen 

 
 

TOTAAL 

Vlaams-Brabant en 
Brussel 

2 22 24 

Oost-Vlaanderen 5 36 41 

Antwerpen 5 32 37 

Limburg 1 4 5 

West-Vlaanderen 0 22 22 

TOTAAL 13 (10.1%) 116 (89.9%) 129 
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1.1.2. Beëindigde plaatsingen NBMV in 2018 

In 2018 werden 105 pleegzorgplaatsingen beëindigd. De belangrijkste redenen van beëindiging zijn 

gezinshereniging (30.5%) en zelfstandig wonen (17%). 11.4% van de jongeren blijft in het pleeggezin 

wonen na beëindiging van pleegzorg. Voorts moest voor een groep jongeren (22%) een andere 

oplossing worden gezocht na beëindiging van de pleegzorgplaatsing (zoals overgang naar residentiële 

leefgroep al dan niet in crisis). 

 

  
 
 

Zelfstandi
g wonen 

 
 
 

Gezinsher
eniging 

 
 
 

Naar 
ander 
gezin 

binnen 
provincie 

 
 
 

Naar 
centrum 
(Fedasil) 

 
 
 

Naar 
categoriaa
l centrum 

 
 
 

Blijft in pg 
maar 

begeleidin
g is 

beëindigd 

 
 
 

Leefgroep 
bijzonder 
jeugdzorg

/crisis 

  
 
 
Andere* 

 
 
 

TOTAAL 

Vl-Bra-
Bxl 

7 9 1 1 0 3 7 8 36 

O-Vl 5 8 1 2 2 6 0 2 26 

A’pen 4 7 1 0 0 3 3 4 22 

Limburg 1 3 1 0 0 0 0 3 8 

W-Vl 1 5 1 0 0 0 3 3 13 

TOTAAL 18 
(17.1%) 

32 
(30.5%) 

5 
(4.8%) 

3 
(2.9%) 

2 
(1.9%) 

12 
(11.4%) 

13 
(12.4%) 

20 
(19%) 

105 

 

*andere=, 1 terugkeer naar land van herkomst, 1 weggelopen, 1 verdwijning, 6 overgang naar andere 

provincie, 1 naar familie, 2 gesloten gemeenschapscentrum, 1 vluchthuis, 1 onbekend, 2 

kamertraining, 4 geen hulpvraag meer.  
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1.1.3. Lopende plaatsingen op 31/12/2018 

 

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

lopende plaatsingen voor 2018 en het aantal opgestarte plaatsingen in 2018, verminderd met het 

aantal beëindigde plaatsingen in 2018.  

In totaal zijn er momenteel 349 NBMV geplaatst in pleegzorg, waarvan 85% in netwerkpleegzorg en 

15% in bestandspleegzorg. Onderstaande tabel geeft een overzicht per provincie. 

 

 VB-B O-VL A’PEN LIMB W-VL Totaal 

Lopend bestand 
voor 2018 

17 15 22 8 5 67 

Lopend netwerk 
voor 2018 

58 82 73 24 21 258 

Opgestart bestand 
2018 

2 5 5 1 0 13 

Opgestart netwerk 
2018 

22 36 32 4 22 116 

Beëindigd bestand 
2018 

7 5 8 6 1 27 

Beëindigd netwerk 
2018 

29 21 14 2 12 78 

Lopend bestand 
 

12 15 19 3 4 53  
(15.2%) 

Lopend netwerk 
 

51 97 91 26 31 296 
(84.8%) 

Totaal lopend 
 

63 112 110 29 35 349 

 

 

1.1.4. Directe plaatsingen in 2018 

 

Sinds januari 2018 zijn er, via de samenwerking met Minor Ndako, 5 directe plaatsingen opgestart 

van de jongste NBMV in pleegzorg. 2 in pleegzorg Oost-Vlaanderen en 3 in Pleegzorg Antwerpen. 

Deze directe plaatsingen werden mee opgenomen in de algemene telling van opgestarte 

bestandsplaatsingen in 2018 (5/13).  

Voor 1 jongen werd beroep gedaan op de bufferplaats in de leefgroep van Minor Ndako.  
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1.1.5. Bestandspleeggezinnen voor NBMV in 2018 

 

In 2018 werden 16 kandidaat-pleeggezinnen met een aanbod voor NBMV weerhouden, 1 gezin is nog 

in screening, 2 gezinnen werden niet weerhouden en 10 gezinnen haakten af gedurende het 

screeningstraject, 2 gezinnen haakten tijdelijk af. Onderstaande tabel geeft de verdeling per 

provincie. 

 

 VB-B O-Vl A’pen Limb W-Vl Totaal 

Pleeggezin 
weerhouden 

6 5 3 1 1 16 

In screeningstraject 1 0 0 0 0 1 

Afgehaakt 3 5 0 0 5 10 

Niet weerhouden 0 1 0 0 1 2 

Tijdelijk afgehaakt 0 1 0 0 1 2 

 

 

1.1.6. Belangrijkste resultaten voor 2018 

 

 In 2018 zijn er 129 nieuwe plaatsingen gestart voor NBMV in pleegzorg. 13 NBMV (10%) konden 

terecht bij een bestandsgezin en 116 NBMV (90%) werden opgevangen binnen hun netwerk of 

familie.  

 In totaliteit worden binnen Pleegzorg Vlaanderen 349 NBMV opgevangen; 53 in bestandspleegzorg 

(15%) en 296 in netwerkpleegzorg (85%).  

o Dit betekent dat 14% van de totaliteit van NBMV die op 31/12/2018 op het Belgisch 

grondgebied verbleven in pleegzorg wordt opgevangen. Op 31/12/2018 bevonden er 2456 

NBMV in België (Dienst Voogdij, 2019, persoonlijke communicatie). 

 Van de jongste NBMV (jonger dan 13 jaar) werden er 5 direct bij aankomst in België geplaatst in 

een pleeggezin via een directe plaatsing in samenwerking met Minor Ndako. 

 In 2018 werden 16 bestandspleeggezinnen weerhouden en 1 gezin is nog in screening.  

 Gedurende 2018 zijn er 105 pleegplaatsingen beëindigd, waarvan 27 bestandsplaatsingen (26%) 

en 78 netwerkplaatsingen (74%). Bij de meeste jongeren (n = 32, 30,5%) vond een gezinshereniging 

plaats, 18 gaan over naar zelfstandig wonen (17%), 12 blijven in hun pleeggezin wonen maar de 

begeleiding wordt beëindigd (11,4%). Voor 25 jongeren (22%) moest na het einde van de 

pleegplaatsing een andere oplossing worden gezocht.   

 Er is sprake van een grote turnover: de werkdruk is hoog, omdat er tegenover het aantal lopende 

plaatsingen, een hoog aantal startende en aflopende plaatsingen staat. (37% startende plaatsingen 

op totaal lopende, 30% eindigende plaatsingen op totaal lopende) 
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1.2. Cijfers Geef de Wereld een Thuis – duur van het project 2016 t.e.m. 2018  

 

1.2.1. Nulmeting  

Om een cijfermatige evolutie te kunnen schetsen, nemen we de situatie van het aantal lopende 

pleegplaatsingen op 31/12/2015 als nulmeting. Bij de start van het project waren er 130 NBMV 

geplaatst in pleegzorg, waarvan 48 NBMV (37%) in bestandsgezinnen verbleven en 82 NBMV (63%) in 

hun netwerk opgevangen werden. In 2015 waren er 5047 NBMV geregistreerd in België1, 2,5% van 

deze groep werd toen opgevangen in pleegzorg.  

 Bestand Netwerk Totaal 

Vlaams-Brabant en Brussel 6 17 23 

Oost-Vlaanderen 3 23 26 

Antwerpen 36 26 62 

West-Vlaanderen 0 9 9 

Limburg 3 7 10 

Totaal 48 82 130 

 

1.2.2. Lopende pleegplaatsingen per werkjaar 

 

 2015 2016 2017 2018 

Bestand lopend 48 52 74 53 

Netwerk lopend 82 150 257 296 

Totaal 130 202 331 349 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bron: Dienst Voogdij, persoonlijke communicatie.  
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Onderstaande grafiek geeft een weergave van de evolutie van de lopende plaatsingen van NBMV.  

 

 

1.2.3. Opgestarte plaatsingen 

Sinds de start van het project in 2016 werden op 3 jaar tijd in totaliteit 504 NBMV nieuw opgestart in 

pleegzorg. 428 NBMV (85%) werden geplaatst binnen hun familiaal-of sociaal netwerk en 76 NBMV 

(15%) kon geplaatst worden in een bestandspleeggezin.  

 2016 2017 2018 Totaal 

Bestand  29 34 13 76 

Netwerk  154 158 116 428 

Totaal 183 192 129 504 

 

1.2.4. Beëindigde plaatsingen 

In het werkjaar 2016 lag de focus van het project voornamelijk op werving en screening van 

kandidaat-pleeggezinnen en had de registratie van de cijfers een andere focus. De beëindigde 

plaatsingen werden daarom niet mee geregistreerd dus kan hier enkel een overzicht gegeven 

worden van de beëindigde plaatsingen van werkjaar 2017 en 2018.  

In totaliteit zijn er gedurende het 2017 en 2018 168 plaatsingen beëindigd, waarvan 77% 

netwerkplaatsingen en 33% bestandsplaatsingen.  

 2016 2017 2018 Totaal 

Bestand beëindigd Nvt 12 27 39 

Netwerk beëindigd Nvt 51 78 129 

Totaal Nvt  63 105 168 
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1.2.5. Screening bestandspleeggezinnen 

Gedurende de loop van het project werd extra ingezet op de het werven en screenen van kandidaat-

pleeggezinnen; 106 kandidaat-pleeggezinnen voor NBMV werden weerhouden als pleeggezin. Het 

zwaartepunt lag hier in 20162, waar 77 pleeggezinnen weerhouden werden.  

 

 

1.2.6. Belangrijkste resultaten 

 

 Bij aanvang van het project verbleven 130 NBMV in pleegzorg, waarvan 37% in een 

bestandsgezin geplaatst was en 63% bij hun familiaal-of sociaal netwerk verbleef.  

 Bij de afronding van het project verblijven er 349 NBMV in pleegzorg, waarvan 53 in 

bestandspleegzorg (15%) en 296 in netwerkpleegzorg (85%).  

 Wanneer we de evolutie bekijken van het aantal lopende plaatsingen bij de start van 

het project tot nu kunnen we spreken van bijna een verdrievoudiging van het aantal 

pleegzorgsituaties voor NBMV. Bij de start van het project waren er 130 lopende 

plaatsingen en bij de afsluiting staan 349 plaatsingen op de teller.  De grootste 

stijging is te merken bij de netwerkplaatsingen, waar we van 82 naar 296 

pleegplaatsingen gaan.  

 Gedurende de loop van het project werden er 504 nieuwe plaatsingen opgestart. Waarvan 

85% netwerkplaatsingen en 15% bestandsplaatsingen.  

 Gedurende het gehele project werd sterk ingezet op werving en screening van kandidaat-

pleeggezinnen voor NBMV. In totaliteit werden 106 bestandspleeggezinnen weerhouden 

voor deze bijzondere doelgroep.  

 

 

 

                                                           
2 Voor een uitgebreide bespreking hiervan verwijzen we naar het eindrapport van 2016 en 2017 

 2016 2017 2018 Totaal 

Weerhouden 
 

77 13 16 106 

Afgehaakt tijdens 
screeningstraject 

62 11 10 83 

Niet weerhouden 
 

6 1 2 9 

Tijdelijk 
afgehaakt 

39 5 2 46 
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2. Implementatie en consolidatie van het project Geef de Wereld een Thuis in de 

reguliere werking van de diensten voor pleegzorg opdat het project en zijn opdrachten 

vanaf 2019 zonder bijkomende middelen gecontinueerd kunnen worden. 

Gedurende de eerste 2 werkjaren (2016 -2017) van “Geef de wereld een thuis” hebben de diensten 

voor pleegzorg samen met de betrokken partners een inhoudelijk kwaliteitsvolle werking uitgebouwd 

m.b.t. de opvang van NBMV in pleegzorg.  

Betreffende werving: tijdens werkjaar 2016 zetten we niet actief in op werving van bestandsgezinnen. 

Dit was niet nodig gezien de grote spontane instroom van kandidaat-bestandsgezinnen. Hierdoor lag 

het accent in de eerste fase van het project op de instroom van deze kandidaten. In de loop van 2016 

is deze spontane instroom stilgevallen. Sindsdien zetten we in op wervingsacties, inclusief acties voor 

het werven van ‘cultuurgezinnen’ (zie verder). 

Betreffende de intake en voorbereiding van de jongeren werden aangepaste 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 en 2017. De werkwijze, die noodzakelijk is voor deze bijzondere doelgroep op vlak van 

voorbereiding van de jongeren, aanmelding, intake en screening werd in de diensten voor pleegzorg 

geïmplementeerd in de reguliere werking.  

Gedurende 2018 lag het zwaartepunt bij de diensten voor pleegzorg vooral op de opstart van nieuwe 

plaatsingen (n=129) en de beëindiging van een groot aantal plaatsingen (n=105). De grootste werkdruk 

en intensiteit van de pleegzorgbegeleiding ligt bij de start en bij het einde van een plaatsing. 

Bij een opstart wordt veel aandacht besteed aan een kwaliteitsvolle netwerkobservatie bij 

netwerkgezinnen (n = 116) en bij de bestandsplaatsingen brengt de matching, kennismaking en 

opvolging bij (n = 13) veel begeleidingswerk.  

Bij de afronding van een plaatsing ligt de begeleidingsintensiteit in regel ook veel hoger. De overgang 

maken naar een nieuwe plek voor de jongere, al dan niet gepland, vraagt extra begeleidingsuren. Een 

bijzonderheid binnen de begeleiding van NBMV is de thematiek van gezinshereniging. In het geval van 

gezinshereniging bij netwerkpleeggezinnen, komen de ouders van de minderjarige in een eerste fase 

vaak inwonen bij het pleeggezin. De juridische procedure van de ouders verplicht hen ook om zo 

spoedig mogelijk hun domicilie op dezelfde plaats als hun kind te regelen, in dit geval in het pleeggezin 

dus. Dit is tegenstrijdig met de wetgeving rond pleegzorg waar ouders en pleegkind niet op hetzelfde 

adres mogen verblijven. Daarom werd de mogelijkheid gecreëerd om deze plaatsingen via 

ondersteunende pleegzorg verder te begeleiden om continuïteit en de overgang naar geschikte 

hulpverlening vlot te laten verlopen. Dit is noodzakelijk want op het moment van gezinshereniging, 

biedt de begeleiding vanuit pleegzorg een grote meerwaarde voor de jongere, het pleeggezin en de  
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ouders. Bij gezinshereniging vervalt tevens het mandaat van de voogd en kan deze ook nog weinig tot 

niets opnemen.  

De pleegzorgbegeleider is gedurende een hele periode aan de slag geweest in het pleeggezin en heeft 

in de meeste gevallen contact gehad met de ouders voorafgaand aan de gezinshereniging. Deze is 

m.a.w. de belangrijkste schakel in de hulpverlening op het moment van gezinsherenging. 

Gezinsherenging betekent opnieuw een hele aanpassing voor de jongere, zijn gezin van herkomst en 

het pleeggezin; kinderen en ouders hebben elkaar vaak jaren niet meer gezien en moeten elkaar terug 

leren kennen. Het evenwicht is broos. Gedurende deze nieuwe fase is het belangrijk om een 

vertrouwde hulpverlener aanwezig te hebben die het perspectief van het kind mee kan bevragen en 

bewaken. Hetzelfde geldt voor het pleeggezin.  

Gedurende deze verlengde periode (6 maanden, verlengbaar met 6 maanden) kan gewerkt worden 

aan vooraf bepaalde, duidelijke, in tijd afgebakende doelstellingen zoals het uitklaren van het 

perspectief op lange termijn (bv. of het in het belang is van de minderjarige om meteen bij de ouders 

te gaan wonen en wat hiervoor nodig is), het toeleiden van de jongere en zijn ouders naar een 

geschikte vorm van hulpverlening,… Hiertoe werden lokale en regionale samenwerkingsverbanden 

uitgewerkt. 

We werden ook geconfronteerd met de problematiek van het verblijf in pleeggezinnen van 

meerderjarige ex-NBMV, die geen verblijfsvergunning kregen en dus illegaal in België verblijven. Vanuit 

AJW wordt –een onderscheid gemaakt tussen de hulpvraag van de jongere en zijn/haar 

verblijfsstatuut. Indien het in het belang is van de NBMV om in het pleeggezin verder te kunnen 

verblijven, met de begeleiding van een dienst voor pleegzorg, dan wordt dit ook ondersteund vanuit 

pleegzorg. Het is belangrijk om duidelijke doelstellingen te koppelen aan het verblijf van de jongere in 

het pleeggezin zoals bv. het afronden van studies, opmaken van een toekomstplan, voorbereiden op 

vrijwillige terugkeer, … Deze situatie van illegaliteit creëert veel stress, onzekerheid en angst bij de 

jongere en het pleeggezin. In enkele gevallen zijn jongeren opgezocht door de politie bij hun pleeggezin 

of in hun school omwille van een illegaal verblijf in België. 

In het werken met deze doelgroep is samenwerking essentieel om versnippering van bevoegdheden 

en begeleiding  te vermijden. Er werd daarom in 2018 verder geïnvesteerd in de samenwerking met 

alle betrokken actoren om de hulpverlening aan de NBMV op elkaar af te stemmen.  

 Binnen de verschillende provinciale diensten is er een dynamische samenwerking en 2-

maandelijks wordt een interprovinciaal overleg georganiseerd. Er wordt uitgewisseld mbt 

pleegzorg voor NBMV over de provinciegrenzen heen. Dit heeft zowel een adviserende functie 

naar de directies van de diensten alsook een informerende functie onder elkaar, expertise 

wordt gedeeld.  Op dit overleg zijn ook facultatief de categoriale voorzieningen aanwezig en 

sluit ook een afvaardiging van voogden van Caritas, Rode Kruis Vlaanderen en Dienst Voogdij 

aan.  
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 Interprovinciaal worden de vragen en ondersteuningsbehoeften van begeleiders én 

pleegzorgers 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 

interprovinciale studiedag over gezinshereniging voor werd georganiseerd door de 5 diensten 

voor pleegzorg op 17 mei 20183. Deze studiedag werd als succesvol en interessant ervaren, er 

waren 100 aanwezigen (vooral voogden, pleegzorgbegeleiders en enkele pleegzorgers). 

Omwille van de beperkte grootte van de locatie, zijn een groot aantal inschrijvingen 

geweigerd. Dit bevestigt de nood aan informatie en ondersteuning wat deze thema’s betreft 

in het werkveld. De input van de sprekers (Minor Ndako vzw, International Organisation of 

Migration (IOM) en Atlas vzw) was interessant en waardevol. 

 Samen met een afvaardiging van voogden van Rode Kruis Vlaanderen, Dienst Voogdij en 

pleegzorg werd een interprovinciale afsprakennota4 opgesteld. Deze wordt bij de start van 

iedere pleegzorgsituatie op punt gesteld. Op deze manier kan de samenwerking tussen de 

pleegzorgers, pleegzorgbegeleider, voogd en jongere gestroomlijnd verlopen. 

 Ook de samenwerking met de rechtstreeks toegankelijke leefgroepen werd verdergezet. 

Hierbij ligt het zwaartepunt bij Pleegzorg Antwerpen aangezien 8 van de 13 leefgroepen zich 

op het grondgebied van deze provincie bevinden. 

 Specifiek binnen de pleegzorgbegeleiding 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 traumaverwerking voor de pleegzorgers en / of de eigen kinderen van het 

pleeggezin. Hiervoor kunnen we beroep doen op Solentra vzw en de CGG’s met een 

cultuursensitieve aanpak en een aanbod traumabegeleiding voor vluchtelingen. Verder is het 

ook belangrijk dat de pleegzorgers moeilijke thema’s in hun moedertaal kunnen bespreken en 

dat ze de aangeleverde informatie correct begrijpen. Daarom wordt er ingezet op het 

samenwerken met tolken. Bij de opstart van bestandsplaatsingen, wanneer 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. Dit maakt 

dat deze begeleidingen bijzonder arbeidsintensief zijn voor de pleegzorgbegeleider. 

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. 

 

                                                           
3 Zie bijlage 1 voor de uitnodiging van deze studiedag 
4 Zie bijlage 2: interprovinciale afsprakennota  
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Binnen iedere provinciale dienst worden lotgenotencontacten georganiseerd. Het aanbieden van 

ontmoetingsmomenten voor netwerk- en bestandspleegzorgers die NBMV opvangen en voor de 

NBMV zelf wordt als waardevol ervaren binnen de begeleiding van pleegzorgplaatsingen van NBMV. 

Iedere provinciale dienst organiseerde dergelijke ontmoetingsmomenten in 2018 voor de 

pleeggezinnen en /of jongeren. Deze ontmoetingen kunnen een gevoel creëren van verbondenheid, 

ervaringen en inzichten worden gedeeld en nieuwe contacten worden gelegd. 

Eind 2017 was het een doelstelling om pleegzorg voor vluchtelingengezinnen of volwassen 

vluchtelingen met een beperking of psychiatrische problematiek alsnog een plaats in onze werking 

te geven. In 2018 vonden enkele precedenten plaats die we mogelijk in de toekomst kunnen 

consolideren: 

 Pleegzorg voor volwassenen op basis van psychische problematiek (PTSS) 

 Tijdelijke begeleiding vanuit Ondersteunende Pleegzorg van vluchtelingengezin: gezin van 

NBMV dat na gezinshereniging bij netwerkgezin gaat inwonen 

 Pleegzorg in het kader van jeugdhulp tussen 18 en 25 jaar: in lopend NRTJ-dossier en in geval 

van geen vorige jeugdhulp (rondetafel i.s.m. ACT). 

 

3. Organisatie van directe plaatsingen in pleeggezinnen.  

Hiervoor is de nodige samenwerking met vzw Minor-Ndako uitgewerkt en werden specifieke 

acties ondernomen worden m.b.t. de werving van gezinnen. 

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. Sinds de start van de directe plaatsingen werden 

14 kinderen in pleegzorg geplaatst (9 in 2017 en 5 in 2018). 

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 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 (bv. taal- en communicatiemoeilijkheden, risico op mensenhandel, medische zaken, 

voogdij,…) toegelicht worden.  
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Interprovinciale samenwerkingsafspraken5 werden gemaakt tussen pleegzorg en Minor Ndako. Van 

zodra NBMV jonger dan 13 jaar aangemeld worden bij Dienst Vreemdelingenzaken, volgen zij een 

apart traject binnen het OOC waar 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 

kunnen worden.  

Wanneer er wordt ingeschat dat pleegzorg voor een jongere mogelijk is, 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 steeds de nodige afstemming te 

waarborgen qua begeleiding, gezien na een eerste fase de begeleiding integraal wordt verdergezet 

door pleegzorg.  

Wat de werving van pleegzorgers voor deze specifieke vorm van pleegzorg betreft, werden in 2018 

zowel vanuit pleegzorg als vanuit Minor Ndako inspanningen gedaan. In punt 3. wordt de werving van 

pleegzorgers uitgebreid beschreven. Wat pleegzorg betreft, is er niet specifiek geworven voor deze 

doelgroep, er wordt standaard aandacht aan besteed bij iedere wervingsactie i.v.m. pleegzorg voor 

NBMV in de brede zin. In iedere provincie worden de directe plaatsingen tevens vernoemd op iedere 

infoavond voor kandidaat-pleegzorgers. Zo wordt een groot publiek bereikt. Vanuit Minor Ndako werd 

meer specifiek gericht geworven via flyers, facebook, evenementen, pers, Iftars,… Waar mogelijk 

gebeurde deze werving met verenigde krachten omdat de zoektocht naar pleegzorgers voor de directe 

plaatsingen de beide organisaties aanbelangt.  

 

                                                           
5 Zie bijlage: Procedure voor directe plaatsingen; samenwerkingsafspraken tussen pleegzorg en Minor Ndako. 
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4. Consolidatie van de Alternative Family Care (AlFaCa)-methodiek6 in de reguliere werking 

van de diensten voor pleegzorg: 

 

4.3. 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 blijvend 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 gedurende 2018 

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

bereiken.  

Onderstaande werd gerealiseerd in de verschillende provincies en werd verder onderhouden in 2018: 

- 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, 

Refugee walk, wereldvluchtelingendag, … 

- Onderhouden en verder uitbouwen 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.  

o Binnen pleegzorg Oost-Vlaanderen, pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en Pleegzorg 

Antwerpen werden ervaringsdeskundigen aangeworven van Syrische, Afghaanse en 

Palestijnse origine en deze medewerkers brengen een grote meerwaarde binnen de 

werking van de dienst. Enkelen zijn zelf pleegzorger geweest  

 

                                                           
6 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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van hun minderjarige broer en kunnen deze ervaring en kennis inzetten om de werking 

van pleegzorg te verdiepen en om hun netwerk aan te spreken en bereiken i.v.m. 

pleegzorg voor NBMV.  

- Samenwerking met religieuze organisaties zoals bv. Karama Solidarity, Afghaanse moskee, … 

 

Aanvullend werden ook wervingsacties opgezet via de media om pleegouders te werven voor NBMV.  

 Artikel in MO* 

 Artikel in De Standaard i.v.m. directe plaatsingen 

 … 

 

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

methodiek; 

De verschillende diensten volgen hierin een ander tempo maar er kan gesteld worden dat de AlFaCa-

methodiek zijn ingang doet binnen de inhoudelijke werking van iedere dienst. Pleegzorg Oost-

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

werkinstrument ontwikkeld7. De werkinstrumenten zijn inhoudelijk hetzelfde bij deze beide diensten. 

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

netwerkobservaties. 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 die instaan voor 

de screening van kandidaat-pleeggezinnen en wordt deze geïmplementeerd binnen de reguliere 

werking.  

De overige diensten maakten de keuze om de bijkomende inhoudelijke thema’s te bevragen bij 

screening of netwerkobservatie. Het betreft volgende thema’s: religie, seksualiteit, migratie, 

genderrolpatronen, eer gerelateerde risico’s. 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.  

In 2017 werden ongeveer 125 pleegzorgwerkers verspreid over de diensten opgeleid in de Alternative 

Family Care methodiek8. 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. Deze kennis werd gedurende 2018 verder toegepast en afgetoetst 

in de praktijk en ook verspreid binnen de teams via de implementatie van de screeningsinstrumenten.  

                                                           
7 Zie jaarverslag 2017, bijlages. 
8 Zie jaarverslag 2017 voor een uitgebreide uitleg hierover 
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Gedurende 2018 investeerden de diensten voor pleegzorg ook in de opvolger van ALFACA I, ALFACA 

II. Binnen dit project wordt kennis over alternative family care voor NBMV verzameld en verspreid in 

de deelnemende lidstaten België, Kroatië, Cyprus, Italië en Griekenland. Het doel is om pleegzorg voor 

NBMV te optimaliseren in de regio’s/lidstaten waar dit al (gedeeltelijk) wordt aangeboden en 

daarnaast om pleegzorg aan te bieden als alternatief voor residentiële zorg in lidstaten waar het amper 

bestaat maar waar de mogelijkheden en de wil er zijn om dit aan te bieden.  

De belangrijkste activiteiten binnen AlFACA II zijn 1) het opmaken van een situatieanalyse waarin de 

huidige situatie m.b.t. pleegzorg wordt verzameld en praktische en inhoudelijke kennis wordt 

verspreid binnen de participerende lidstaten. 2) het organiseren van een expertmeeting m.b.t. 

pleegzorg voor NBMV in ieder land. 3) het schrijven van een “country report” waarin aanbevelingen 

worden gemaakt om pleegzorg voor NBMV duurzaam te maken binnen de lidstaten. 4) het aanbieden 

van een verdiepende AlFaCa-training door Nidos in iedere participerende lidstaat.  

ALFACA II wordt uitgevoerd door volgende partners: Nidos (Nederland), Minor Ndako, Pleegzorg 

Vlaams-Brabant en Brussel en Mentor-Escale (allen België), METAdrasi (Griekenland), Amici dei 

Bambini (Italië), Centre for missing and exploited children (Kroatië) and Hope for Children CRC Policy 

Center (Cyprus). 

Bij een ander, gelijklopend, Europees project “Fostering Across Borders (FAB)”, is pleegzorg geen 

betrokken partner. Wel tracht pleegzorg waar nodig en mogelijk, samen te werken en als expert mee 

na te denken.  

 

5. Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. NBMV in pleegzorg  

Gedurende de voorbije jaren werd een aantal wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd met 

pleegzorg voor NBMV als focus ten einde de kwaliteit van de hulpverlening binnen pleegzorg te 

optimaliseren. Hieronder worden 2 reeds afgewerkte onderzoeken kort besproken. Een 

literatuurstudie die reeds eerder werd uitgevoerd, werd reeds besproken in het Eindrapport van 2017 

Op dit moment is er nog steeds onderzoek lopend met “breakdown (ongepland voortijdig aflopen van 

pleegzorgplaatsingen om negatieve redenen) bij NBMV” als centraal thema.  
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5.1. Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van bestandspleegzorgers van NBMV9:  

Met behulp van “concept mapping” werden de ondersteuningsbehoeften van Belgische 

bestandspleegzorgers van NBMV geïdentificeerd. Bestandspleegzorgers (n = 30) gaven hun 

ondersteuningsnoden weer door een antwoord te formuleren op volgende vraag: “Wat heb je nodig 

om een goede pleegouder te zijn voor de NBMV?” Vervolgens werden 50 unieke antwoorden 

gesorteerd door 15 pleegmoeders. Deze antwoorden werden geanalyseerd aan de hand van 

multidimensional scaling en hiërarchische clusteranalyse. De pleegmoeders gaven ook de graad van 

belangrijkheid aan bij ieder antwoord. Vijftig unieke antwoorden werden gegroepeerd in 8 clusters: 

1. Opvoedvaardigheden en een goede match tussen NBMV en het pleeggezin 

2. Goede opvoedcondities en persoonlijke vaardigheden 

3. Tolerante maatschappij en informatie over de mogelijkheden tot gezinshereniging 

4. Ondersteuning voor de NBMV (materieel, medisch, psychologisch, school) en zekerheid over 

de toekomst 

5. Informatie over en open houding t.a.v. de achtergrond van de NBMV 

6. Goede voorbereiding en geruststellende contacten met biologische familie en andere NBMV 

7. Ondersteuning en lotgenotencontacten voor pleegzorgers 

8. Ondersteuning vanuit de context 

De noden van pleegzorgers om te zorgen voor NBMV komen grotendeels overeen met de noden van 

pleegzorgers die zorgen voor ‘reguliere’ pleegkinderen, al waren er ook verschillen en specifieke 

noden.  

De gelijkenissen tussen ondersteuningsbehoeften bij reguliere pleegzorg en pleegzorg voor NBMV: 

 Opvoedvaardigheden 

 Persoonlijke karakteristieken 

 Match met pleegkind/NBMV 

 Steun (materieel, emotioneel) voor pleegouder en voor pleegkind/NBMV 

De verschillen (die pleegzorgers van NBMV niet weergaven) in ondersteuningsbehoeften waren: 

 Ondersteuning in de omgang met ouders 

 Ondersteuning in de omgang met gedrags- en emotionele problemen 

 

 

 

                                                           
9 Van Holen F., Trogh L., West D., Meys N. & Vanderfaeillie J. (2018). Concept mapping the needs of Flemish 
nonkinship foster parents who care for unaccompanied refugee minors. Children and Youth Services Review 96 
(2019) 84–92 
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Specifieke ondersteuningsbehoeften die bestandspleegzorgers van NBMV weergaven waren: 

 Voorbereiding van NBMV op pleegzorg 

 Informatie over de opties voor gezinshereniging 

 Zekerheid over de toekomst 

 Ondersteuning en in het bijzonder informatie betreffende religie en cultuur (gebruiken en 

tradities, opvoeden in verschillende culturen, taal, …) van het land van oorsprong 

 Ondersteuning betreffende de integratie van de NBMV in de Westerse samenleving 

 Gespecialiseerde psychologische ondersteuning voor de NBMV m.b.t. trauma en speciale 

noden 

 Gespecialiseerde ondersteuning op wettelijk vlak (voogdij, juridisch,…) 

De voornaamste implicatie voor de praktijk die we kunnen besluiten is dat de ‘reguliere’ training voor 

‘reguliere’ pleegzorgers geschikt lijkt, mits er bijkomende informatie en voorbereiding/training 

aangeboden wordt over: cultuur/religie, wettelijke aspecten betreffende asiel, rechten van NBMV, 

samenwerking met de voogd, trauma en specifieke noden.  

5.2. Onderzoek naar het welzijn van NBMV in pleegzorg10  

Aan de hand van vragenlijsten die in een individueel interview afgenomen werden bij een steekproef 

van 19 NBMV (SDQ, RATS, Resilience scale11) en hun pleegzorgbegeleiders (BIC-Q en 

cultuursensitiviteit) werd een zicht gekregen over de aanwezige gedragsproblemen, 

traumasymptomen, veerkracht, opvoedingsomgeving in het pleeggezin en de cultuursensitiviteit van 

het pleeggezin. 10 NBMV verbleven in een netwerkgezin en 9 waren geplaatst in een bestandsgezin, 

allen waren op moment van afname tussen de 14 en 18 jaar (M=15,89, SD=1,15) met een 

plaatsingsduur tussen 5 en 188 maanden (M=21, SD=40,75).  

Hoe ontwikkelen NBMV zich in de Vlaamse pleegzorg?  

 NBMV hebben significant meer gedragsproblemen dan de normgroep, marginaal significant 

meer traumasymptomen dan de normgroep en hebben significant minder veerkracht dan de 

normgroep.  

 Plaatsing in een cultuurgelijk gezin was geen protectieve factor. Kinderen uit een cultuurgelijk 

pleeggezin hadden niet minder gedragsproblemen, niet minder traumasymptomen, niet meer 

veerkracht. 

                                                           
10 Van den Daele L., 2018. Het welzijn van NBMV in pleegzorg. Masterthesis, VUB.  
11 Gedragsproblemen: Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) 
Traumasymptomen: Reactions of Adolescents to Traumatic Stress (RATS) 
Veerkracht: Resilience scale (RS) 
Culturele sensitiviteit: vragen van de ‘Transracial Adoption Parenting Scale’ die contacten met 
kinderen/adolescenten van dezelfde cultuur, andere niet-Belgische culturen en de Belgische cultuur meet 
Kwaliteit van de opvoedomgeving op 14 aspecten: Best Interest of the Child-Questionnaire (BIC-Q) 
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 Veerkracht was niet geassocieerd met positieve ontwikkeling (gedragsproblemen of 

traumasymptomen). 

 Veerkracht als persoonlijkheidskenmerk was geen moderator voor positieve adaptatie. 

 Problemen waren niet geassocieerd met duur van de plaatsing, wat suggereert dat problemen 

niet afnemen in de tijd. 

 De kwaliteit van de opvoedomgeving bij netwerkgezinnen met gelijke culturele achtergrond 

was minder goed vergeleken met kwaliteit van de opvoedomgeving in Vlaamse 

bestandsgezinnen. 

 Niveau van traumasymptomen en gedragsproblemen was niet geassocieerd met kwaliteit van 

de opvoedomgeving. 

 Sociaal contact met alle culturen (eigen, andere niet-Belgisch, en Belgisch) en allerhande 

personen (jongeren en volwassenen) was positief geassocieerd met minder 

traumasymptomen. 

 Sociaal contact met autochtonen (Belgen) was positief geassocieerd met minder 

gedragsproblemen.  

De aanbevelingen voor de praktijk die uit deze resultaten voortkomen zijn: 

 NBMV zijn een risicogroep voor traumasymptomen en gedragsproblemen. Screening en 

onderzoek verdient aanbeveling. 

 Traumasymptomen zullen vermoedelijk niet afnemen, behandeling kan noodzakelijk zijn. 

 NBMV worden niet noodzakelijk bij voorkeur geplaatst in pleeggezinnen met gelijkaardige 

culturele achtergrond, omdat dit niet vanzelfsprekend beschermt tegen trauma of 

gedragsproblemen.  

 Sociaal contact kan helpen om traumasymptomen te doen afnemen. Faciliteren van contacten 

is aanbevolen. 

 Integratie en contacten met autochtonen kan helpen om trauma en gedragsproblemen te 

verminderen. Activiteiten die integratie bevorderen (school, vrijetijdsactiviteiten, …) zijn 

aanbevolen. 

 Veerkracht is niet vanzelfsprekend in deze populatie, interventies die veerkracht bevorderen 

kunnen noodzakelijk zijn. Ook sociale contacten en integratie bevorderen veerkracht. 
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6. Besluit en toekomstperspectief 

Pleegzorg voor NBMV is gedurende de voorbije 3 werkjaren van het project Geef de wereld een Thuis 

sterk gegroeid en biedt steeds meer een alternatief voor residentiële opvang. In 2015 werd slechts 

2,5% van de NBMV in pleegzorg opgevangen, terwijl in 2018 14% van de NBMV werd geplaatst in 

pleegzorg. Het aantal lopende pleegplaatsing is bijna verdrievoudigd sinds de start van het project (van 

130 naar 349) en 504 nieuwe jongeren en kinderen vonden een plek binnen een gezin gedurende de 

voorbije 3 jaar. Het aandeel van de netwerkplaatsingen stijgt het sterkste (van 82 naar 296). Deze 

begeleidingen vormen vaak ook de grootste uitdaging voor de pleegzorgbegeleiding en zijn bijzonder 

arbeidsintensief omwille van bv. taal-en cultuurverschillen.  Dankzij de inzet op werving en screening 

werden ook 106 nieuwe bestands-pleeggezinnen weerhouden om een NBMV in hun gezin op te 

vangen. Sinds 2017 werd ook een nieuwe vorm van pleegzorg uitgewerkt voor de jongste NBMV 

(jonger dan 13 jaar), die in samenwerking met Minor Ndako, direct geplaatst worden in een pleeggezin 

bij aankomst in België (15 directe plaatsingen). 

Specifiek voor het werkjaar 2018 kunnen we stellen dat het project succesvol was, dankzij de inzet van 

velen en de goede samenwerking met alle betrokken partners. 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 349 NBMV in de Vlaamse pleegzorg.  

In 2018 heeft pleegzorg voor minderjarige vluchtelingen verder zijn plaats gevonden in de algemene 

werking van de diensten. We kunnen stellen dat deze doelgroep en werkvorm op drie jaar tijd zijn 

uitgebouwd en –gegroeid tot een belangrijk onderdeel van pleegzorg. De doelstellingen van het 

project ‘Geef de Wereld een Thuis’ zijn gerealiseerd waardoor pleegzorg voor NBMV in de algemene 

werking van pleegzorg geconsolideerd werd. Samenwerking met belangrijke actoren, inhoudelijke 

versterking van de specifieke werking, interne organisatie om de doelgroep beter tegemoet te komen, 

zijn verder uitgebouwd. 

Wetenschappelijk onderzoek, interne intervisie en studiemomenten ondersteunen de 

pleegzorgbegeleiders, internationale en nationale, regionale en lokale samenwerking met 

stakeholders houden ons sterk en verhogen onze expertise. Ontmoetingsmomenten, inzet van 

ervaringsdeskundigen, uitbouw van expertise ondersteunen de pleegzorgers. 

Als partner bij ALFACA II en door participatie bij Fostering Across Borders (FAB) zien we dat Vlaanderen 

(België), na Nederland, in Europa een koploper is in het aanbieden van pleegzorg voor NBMV.  

 

Toekomstperspectief  

‘Geef de Wereld een Thuis’ als projectondersteuning door AJW is afgerond. Gezien de belangrijke plek 

van pleegzorg voor NBMV in de algemene werking stellen we onszelf volgende doelstellingen  

- Voortzetting werving, lotgenotencontacten, intervisiegroepen en samenwerkingen. 

- Indien wenselijk hernemen Alfacatraining voor pleegzorgbegeleiders. Herhaling voor nieuwe 

mensen, update van de doorontwikkeling van Alfaca 2 voor ervaren collega’s, …  
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- Behoud van interprovinciale afstemming: nood blijft bestaand maar is minder acuut: bijgevolg 

bijsturing van de planning i.f.v. efficiëntie. 

- Directe plaatsingen werden als project van Minor Ndako Family (MNF) voor onbepaalde duur 

verlengd. In functie daarvan is blijvende afstemming tussen pleegzorg en MNF nodig. We 

denken daarbij aan: 

o Evaluatie (op casus- zowel als samenwerkingsniveau)  

o Gezamenlijke intervisie-/supervisiemomenten voor begeleiders van de beide 

organisaties. Dit is van belang om expertise uit te wisselen en het versterken van een 

gedeelde visie over pleegzorg voor NBMV 

- Verder 

o Aanbod behandelingspleegzorg NBMV uitwerken 

o Aanbod vorming voor pleegzorgers verder uitwerken 

o Vormingsaanbod voor begeleiders uitwerken 

o Participatie aan internationale projecten: Internationaal wordt de kaart getrokken van 

pleegzorg als een vorm van alternative family care voor NBMV. We willen hierin onze 

verantwoordelijkheid nemen door: 

 Delen van good practices 

 Verder uitbouwen van onze werking, met ondersteuning van Europese 

middelen waar mogelijk 
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Bijlage 1: uitnodiging interprovinciale studiedag toekomstperspectief NBMV 
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Bijlage 2: nieuwe afsprakennota opgesteld in samenwerking met Dienst Voogdij 

 

AFSPRAKENNOTA NBMV 
 
 

 

Naam kind/jongere: 

 

Startdatum: 

 

A. Concrete begeleidingsafspraken 
 

Beschrijf hier zo concreet mogelijk wat al afgesproken kan worden bij de start en vul aan de eerste maanden 

van begeleiding. Aanvullingen en aanpassingen aan de afspraken kunnen later in een bijsturing opgenomen 

worden. 

Hieronder staan de concrete afspraken, gemaakt tussen voogd, (eventueel ouders) en pleegzorgers, 

vanuit het belang van het kind. Deze afspraken worden ook besproken met het kind/jongere op 

wenselijkheid en haalbaarheid. 

 

Ingeval van een Jeugdrechtbank plaatsing, dienen we rekening te houden met de verplichtingen en 

de beperkingen door de Jeugdrechter opgelegd.  

 

Contactregeling  opgesteld tussen kind/jongere, voogd, ouders/familie en andere belangrijke 

betrokkenen: 

 

+ frequentie evaluatie en bijsturing 

a) In geval van contact met ouders: 
 

- met wie: tussen kind en ouders, tussen pleegzorger en ouders (volgorde opbouw contact met ouders:           

1. Voogd -> 2. Pleegzorgbegeleider -> 3. Pleegzorger ) 

- frequentie: duur, wat als een contact niet kan door gaan 

- tijdstip: invulling van de contacten 
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- op welke wijze: contacten ouders via telefoon, sociale 

media, skype, …. Inzet van tolk 

- wie en hoe verwittigen in geval van problemen: 
 

 

b) In geval van geen contact met ouders: 
 

De pleegzorger(s) ondersteunt de zoektocht naar de ouders en familie.  

- op welke wijze: professionele kanalen, andere, … 

- in overleg met: de voogd, de jongere, … 
 

Contactregeling met netwerk van de jongere: 

 

Wie: vroegere hulpverlening, netwerk van de jongeren 

frequentie 

plaats 

op welke wijze: na overleg tussen alle betrokkenen 

 

Samenwerkingsafspraken 

 

Algemeen kader: we hanteren deze opdeling: 

 

De pleegzorger overlegt over kind/jongere: 

- met de voogd: over procedure en verblijfsstatuut 
- met de pleegzorgbegeleider: over pedagogische aangelegenheden en gezinsfunctioneren 

 

Welke samenwerkingsafspraken maken we rond: 

 

- Hoe zal het kind/jongere de pleegzorgers aanspreken: 
 

 

- De school/het schoolnet: Schoolkeuze, inschrijving, aanwezigheid op oudercontacten, schoolfeesten, 

ontvangen van briefwisseling en rapporten, keuze onderwijsnet, keuze levensbeschouwelijke vakken, 
deelname schoolreizen, bos-en zeeklassen, opvolgen huiswerk, moeder- en vaderdag, 
nieuwjaarsbrieven…  
 

- De verblijfsprocedure: de voogd en de advocaat zorgen voor de opvolging van de verblijfsprocedure, 

de pleegzorgers faciliteren dit proces. Dit geldt eveneens voor de procedure voor gezinshereniging.. De 
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regie van de gezinshereniging ligt bij de voogd (verblijf op dag 
van aankomst, …). Er wordt niet van de pleegzorgers verwacht 

dat ze instaan voor de financiële hulp of huisvesting in functie van gezinshereniging. Er worden tijdig 
afspraken gemaakt over het eventuele vervolgtraject met pleegzorg na aankomst van het gezin van 
oorsprong (verderzetting pleegzorg, vervolg in OP, nazorg, …). 

- De geloofsovertuiging en cultuurbeleving: feestdagen (kerst, ramadan, …), voeding, doop, 

communie,  … 

-  

- Regeling medisch: keuze en gegevens huisarts, tandarts, allergieën, wat ingeval ziekte, medische 

kosten doktersbezoek, aankoop medicatie, medicatie die meegegeven moet worden. 
De toestemming voor spoedopname ziekenhuis, verdoving/chirurgische ingrepen in noodgevallen (voogd 
en pleegzorgdienst op de hoogte brengen) 

Voor ziekenhuisopname, verdovingen en chirurgische ingrepen, alsook psychologische 
begeleiding, vragen de pleegzorgers eerst de toestemming van de voogd. Bij noodgevallen 
zullen de pleegzorgers met spoed handelen en zo snel mogelijk de voogd en de 
pleegzorgbegeleider op de hoogte brengen. 

- Reizen en uitstappen met pleeggezin: informeren voogd, akkoord voogd voor reizen binnen-en 

buitenland, akkoord plaatsende instantie  

a) NBMV met verblijfsstatuut: paspoort voorzien aanvragen via voogd 

b) NBMV in procedure: document schoolreizen aanvragen via voogd 

c) NBMV uitgeprocedeerd: voorleggen aan voogd die ad hoc dient uit te zoeken 

- Uitstappen, kampen met de school, met jeugdbeweging in binnen- en buitenland, 
logeerpartijen: informeren voogd, akkoord voogd voor reizen binnen-en buitenland, akkoord plaatsende 

instantie . Documenten: zie hierboven 

- Het persoonlijk voorkomen van het kind: (kledij, haarsnit, piercings, tattoos …) Waar mogelijk 

afstemmen met de ouders. Bij vragen of discussie: bespreken met pleegzorgbegeleider. Bij conflict: 
voogd betrekken. 

- Communicatie: Wordt gebruik gemaakt van een tolk, een intercultureel bemiddelaar, …? 

Facultatief 

- Vrijetijdsbesteding: aanmelding bij hobbyclub, vereniging, betaling lidgeld, afspraken omtrent 

uitgaan, … 
 

- Gebruik gsm, sociale mediagebruik, foto’s …:vanaf welke leeftijd GSM, gebruik sociale media, 

akkoord van voogd dat foto’s van hun kind gepubliceerd kunnen worden op sociale netwerksites en sites 
van school en/of vrijetijdsbesteding 
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- Zakgeld: afspraken rond vrij te besteden bedrag: wordt er 

gespaard voor kind/jongere (in functie van toekomst: vb 
zelfstandig wonen, verdere studies, ..), besteding eigen budget van de jongere (kan dit gespaard 
worden). Afspraken over toezicht van de voogd over financiële situatie van de jongere. Onderlinge 
afspraken tussen pleegzorgbegeleider en voogd over deeltijds werken, vakantiejob, openen en beheren 
van bankrekeningen, … 

 

Zijn er nog andere vragen, bemerkingen, voorstellen? 

Waarmee gaat men akkoord, waarmee gaat men niet akkoord – wat kan nu opgepakt worden, wat later … Welke 

thema’s krijgen extra aandacht in de verdere begeleiding? (zie ook handelingsplan) 

 

 

Handtekeningen 

 

 

 

Kind/jongere: Naam invullen 

Besproken op: dd/mm/jjjj 

Handtekening: 

 

 

 

Voogd: Naam invullen  

Besproken op: dd/mm/jjjj 

Handtekening: 

 

 

  

Ouder: Naam invullen  

Besproken op: dd/mm/jjjj 
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Handtekening: 

 

 

Pleegzorger(s): Naam invullen 

Besproken op: dd/mm/jjjj 

Handtekening: 

 

Begeleider: Naam invullen 

Pleegzorg provinie…  

Besproken op: dd/mm/jjjj  

Handtekening:  
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BIJLAGE 1 AFSPRAKENNOTA 
 

A. Werking van de dienst voor pleegzorg 

 

De dienst voor pleegzorg voorziet in: 

- een begeleider die de pleegzorgsituatie opvolgt en geregeld overleg heeft met het kind/de 
jongere, voogd, ouders of familie, pleegzorger(s) en hun gezin en andere belangrijke 
betrokkenen. De begeleider: 
 

o onderhoudt regelmatig contact met alle betrokken partijen; 
o maakt afspraken met voogd, ouders en pleegzorgers over wie welke beslissingen mag 

nemen voor het kind en hoe iedereen daarover geïnformeerd wordt (afsprakennota)  
o heeft regelmatig een individueel contact met het kind/de jongere; 
o heeft contact met de school om het schools en sociaal functioneren op te volgen en 

zo nodig afspraken te maken over wie de school contacteert (rapporten, activiteiten, 
eventuele problemen …); 

o stelt een contactregeling op voor de ouders en het kind/de jongere in overleg met 
alle betrokken partijen / werkt een contactregeling uit in opdracht van de 
Jeugdrechter/consulent(e); 

o bespreekt regelmatig het verloop van de pleegzorgsituatie met het begeleidende 
team;  

o staat in voor het maken en gezamenlijk bespreken van de verslaggeving over de 
pleegzorgsituatie en de ontwikkeling van het kind/de jongere. 

- een netwerkobservator die, naast de vaste begeleider, onderzoekt hoe alles loopt in het 
netwerk van het kind/de jongere; (enkel indien van toepassing) 

- een team van medewerkers dat helpt met vragen over de pleegzorgsituatie, de hulpverlening 
en de pleegzorgadministratie; 

- een coördinator van de werking vluchtelingen, bereikbaar op: …; 
- crisispermanentie buiten de werkuren. Indien de dienst voor pleegzorg gesloten is en er doet 

zich een onverwachte en dringende crisissituatie voor waarbij het pleegkind/jongere of gast 
gevaar loopt op psychisch of fysiek vlak, dan kan je terecht op de crisislijn van Pleegzorg … .  
Een medewerker van Pleegzorg zal samen met jou bekijken welke stappen er gezet kunnen 

worden. Je vaste begeleider zal achteraf op de hoogte gebracht worden. 

- Pleegzorgers kunnen in geval van nood ook terecht bij de permanentie van de dienst voogdij: 
078/15.43.24 
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B. Info i.v.m. rechten en plichten 

 

Algemeen 

- Een goede samenwerking is voor iedereen belangrijk. We verwachten openheid en respect in 
de omgang met elkaar en de naleving van de afspraken die we maken tijdens de hulpverlening. 

- Ieder heeft het recht om deel te nemen aan de hulpverlening. Stel dus gerust vragen als zaken 
niet duidelijk zijn. 

- We verwachten dat ernstige zaken die te maken hebben met het welzijn en de veiligheid van 
het kind/de jongere onmiddellijk aan de dienst voor pleegzorg en/of aan de voogd worden 
gemeld. De pleegzorgbegeleider en de voogd houden elkaar op de hoogte. 

- Als hulpverleners hebben we beroepsgeheim. Enkel wanneer het nodig is geven we info door, 
nadat we dit besproken hebben met de betrokkenen. Ook pleegzorgers hebben gedeeld 
beroepsgeheim en gaan vertrouwelijk om met informatie. 

- Voor alle pleegzorgsituaties maken we een dossier op. Dit dossier kan worden ingekeken volgens 
de wettelijke bepalingen. 

- We maken een handelingsplan in overleg met alle betrokkenen. Daarin staat wat het doel is 
van de hulpverlening en hoe we zullen werken om dat doel te bereiken. Op geregelde 
tijdstippen zitten we samen om te bespreken hoever we staan.  

- Alle betrokkenen respecteren de Rechten van de Minderjarige (terug te vinden in de brochure 
‘Decreet Rechtspositie van de Minderjarige’) 

- Als je vragen of bedenkingen hebt of als er klachten zijn over de manier van werken willen we 
dat graag van jou horen. Zo kunnen wij onze werking verbeteren. Je kan ermee terecht bij de 
directie, per adres aan: gegevens directie. 
 

B. Hoe willen we samenwerken? 

 

Samenwerken met kind/jongere 

Het kind/de jongere: 

- neemt deel aan zijn hulpverleningstraject en heeft regelmatig individuele contacten met zijn 
begeleider.  

- mag zich altijd laten vergezellen en ondersteunen door iemand naar keuze die hij vertrouwt, 
wanneer hij hulp zoekt of krijgt.  

 

Samenwerken met de voogd 

De voogd: 

- Is aanwezig bij het startoverleg van de pleegzorgbegeleiding 

- Is aanwezig bij een evaluatiemoment waar de doelstellingen worden geëvalueerd en bijgesteld 
 

Samenwerken met ouders 

De begeleider, waar mogelijk: 



 

31 

 

- Informeert de ouders over de pleegzorgsituatie 

- Stimuleert een contactregeling tussen de jongere en 
zijn ouders, en tussen de pleegzorgers en de ouders 

  

 

Samenwerken met pleegzorgers 

De pleegzorgers: 

- geven de begeleider informatie over het verloop van de pleegzorgsituatie, brengen hem/haar 
op de hoogte van veranderingen en/of bezorgdheden; 

- bespreken hoe voogd en ouders geïnformeerd blijven over alle belangrijke thema’s. 

- houden rekening met en hebben respect voor de levensbeschouwelijke keuze van de jongere 
(in overleg met voogd en eventueel ouders) bij de opvoeding (school, communie …); 

- melden alle buitenlandse vakanties en vakanties waarbij het kind niet bij hen overnacht, aan 
de dienst, die de nodige toestemmingen aanvraagt; 

- gebruiken de dagvergoeding in functie van de pleegzorgsituatie; 

- werken mee aan de vooropgestelde contactregeling; 

- nemen initiatief wanneer een dringende hospitalisatie of chirurgische tussenkomst nodig is. Zij 
volgen de dagdagelijkse gezondheid op. Bij niet-dringende medische ingrepen of hospitalisatie 
is toestemming van de voogd nodig zoals wettelijk voorzien; 

- Pleegzorgers maken geen foto’s van het kind/de jongere publiek zonder toestemming van de 
voogd of van de jongere zelf. Bij een eventuele verspreiding van foto’s van het kind/de jongere 
mag niets verwijzen naar de pleegzorgsituatie  en naar eventuele gerechtelijke jeugdhulp. 

 

 

 

 

 

Begeleider:  Naam invullen 

 Contactgegevens 

 

 

Regioverantwoordelijke: Naam invullen 

 Contactgegevens 
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Bijlage 3: samenwerkingsafspraken tussen de diensten voor pleegzorg en Minor Ndako vzw in het 

kader van de directe plaatsingen 

Directe plaatsingen: voorstel van samenwerkingsafspraken Minor-

Ndako & Pleegzorg Vlaanderen 
 

1. Campagne 

2. Screening  

3. Begeleiding 

 

TEN GELEIDE 
 

Enkele termen: 

Steunfiguren NBM/gastgezinnen NBMV, personen of gezinnen die een kort en tijdelijk/langdurig 

engagement willen opnemen naar een NBMV (dagactiviteiten, huiswerkbegeleiding, steun, …). 

Uitzonderlijk overnachtingen. Screening en begeleiding gebeurt door Minor Ndako (MN) 

Ondersteunende pleegzorg NBMV, gezinnen kiezen voor een onderbroken maar langdurig 

engagement voor een NBMV in de vorm van ondersteunde pleegzorg (OP). Regelmatige 

overnachtingen tijdens weekends en vakanties. 

Directe plaatsingen, een NBMV jonger dan 13 jaar wordt na enkele dagen meteen naar een 

pleeggezin overgebracht, minimale match, bufferplaats bij MN, co-begeleiding MN/PZ eerste 3 

maanden (verlengbaar met 3 maanden). Zie onderstaande afsprakennota. 

Bestandspleegzorg NBMV, jongere en gezin kennen elkaar niet, pleeggezin heeft een langdurig, 

voltijds engagement voor een jongere. 

Netwerkpleegzorg NBMV, en jongere wordt door voogd aangemeld bij PZ voor verblijf bij familie of 

netwerk, NWO en begeleiding door PZ. 
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CAMPAGNE 
 

a) MNF organiseert campagnes voor de werving van steunfiguren en gastgezinnen en directe 

plaatsingen 

b) Pleegzorg organiseert campagnes voor de werving van kandidaat-pleeggezinnen en directe 

plaatsingen 

c) MNF en Pleegzorg organiseren samen wervingsacties 

d) Vrijwilligers werven in naam van MNF en pleegzorg 

Pleegzorg en MNF consulteren elkaar over de inhoud van de campagnes en gebruiken mits 

wederzijds akkoord elkaars logo of naamsvermelding. Beide organisaties zetten hun folders ter 

beschikking voor wervingsacties. 

Op het interprovinciaal overleg rond NBMV (met pleegzorg, voogden en categoriale) dat 4 maal/jaar 

samenkomt wordt werving als vast agendapunt behandeld.  

 

AANMELDING EN SCREENING VOOR DIRECTE PLAATSINGEN 
 

Enkele afspraken rond screening van gezinnen die al een engagement hebben bij Minor: 

 

 Een steungezin van MN wordt ondersteunende pleegzorg Netwerkobservatie (NWO) OP, 
MN geeft informatie door aan pleegzorg, eerste gesprek bij gezin kan indien nodig 
gezamenlijk doorgaan, voogd wordt ook uitgenodigd. Sreening en begeleiding door PZ 
 

 Een steungezin van MN wordt pleeggezin  Netwerkobservatie (NWO), eerste gesprek bij 
gezin wordt door Minor en Pleegzorg gedaan, voogd wordt ook uitgenodigd. Sreening en 
begeleiding door PZ. 
 
 

 Een Steungezin van MN wordt pleeggezin voor directe plaatsingen  Netwerkobservatie 
(NWO), Sreening en begeleiding door PZ en Minor. 
- Minor levert een attest van goed gedrag en zeden voor de start. Pleegzorg behandelt 

vervolgens als een NWO 

- NWO wordt gedaan door duo Minor/pleegzorg 

- Verslag wordt opgemaakt door PZ 

- Bespreking NWO gebeurt op pleegzorgteam van de betrokken pleegzorgdienst indien 

mogelijk in aanwezigheid van beide begeleiders 
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Afspraken voor nieuwe kandidaten directe plaatsing: 

 KPG heeft contact opgenomen met Minor Ndako (MN) en kiest voor directe plaatsing (PZ) 

- MN geeft informatie aan KPG 

- MN neemt contact op met PZ  

- MN en PZ lopen een traject op maat 

- Selectie KPG wordt op selectieteam besproken (cfr attestering).  

- Aanbod en korte beschrijving worden aan MN doorgegeven zodat MN op iedere ogenblik 

een overzicht heeft van de beschikbare gezinnen voor DP 

 

 KPG heeft contact opgenomen met PZ 

- KPG wordt uitgenodigd om deel te nemen aan informatiemoment (-avond/-gesprek) 

- KPG geeft tijdens screeningsprocedure aan te kiezen voor DP 

- PZ neemt contact op met MN 

- PZ en MN lopen een traject op maat 

- Selectie KPG wordt op selectieteam besproken (cfr attestering). 

- Aanbod en korte beschrijving worden aan MN doorgegeven zodat MN op iedere ogenblik 

een overzicht heeft van de beschikbare gezinnen voor DP 

Het verschil tussen een gezin voor directe pleegplaatsingen en pleeggezinnen op lange termijn is 
klein. Belangrijk dat deze gezinnen even goed voorbereid worden.  

Screeningstraject gebeurt samen, met het engagement dat dit max op 4 maanden afgerond kan 
zijn.  

De gezinnen voor directe pleegplaatsingen zijn voor het volgen van de voorbereidingsmomenten 
reeds beschikbaar voor de opvang van een jongere in directe plaatsing. Tenzij KPG deze 
voorbereidingsmomenten zelf wensen te volgen of de screeningsmedewerkers inschatten dat het 
nodig is om een gefundeerd besluit te kunnen maken. 

Om de kwaliteit in de dienstverlening nog te verhogen organiseert MNF graag intervisies voor 
pleegzorgbegeleiders die directe plaatsingen begeleiden of hebben begeleid. Voorstel om boven 
provinciaal 1 à 2 x/ jaar, samen intervisie te bieden aan begeleiders die directe plaatsingen 
begeleiden. Dit staat los van de andere georganiseerde supervisies in de afdelingen. 

 

Nog verder af te spreken: 

- Inhoudelijke invulling van screeningsprocedure samen aftoetsen,  
bekijken wat MN kan bevragen, waar kan pleegzorg naar peilen (samen met MN).  
 

- Voorstel om vaste begeleiders te hebben die directe plaatsingen begeleiden. Wordt door 
pleegzorg bij de directies afgetoetst. 
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BEGELEIDING: WEDERZIJDSE ENGAGEMENTEN ROND INFORMATIEDELING 
 

Voogd zoveel mogelijk betrekken bij volgende stappen! 

Ouders worden op de hoogte gebracht dat hun kind in een pleeggezin verblijft. 

 

o Minor krijgt een vraag binnen vanuit Steenokkerzeel en neemt zo snel mogelijk contact 

op met Pleegzorg om minimale match met beschikbare gezinnen af te toetsen.  

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. 

o Overbrenging door Minor zo snel mogelijk na aanmelding 

o 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 (tenzij anders 

afgesproken met de pleegzorgbegeleider). 

o Bijlage1: thema’s voor de evaluatie 

o Interne administratieve fiche wordt opgemaakt door de pleegzorgbegeleider binnen de 

14 dagen. 

o Bij de start wordt pleegzorg betrokken voor alle administratieve aangelegenheden 

(domicilie, kinderbijslag, mutualiteit, …). Pleegzorg zorgt dat de administratie in orde 

komt. 

o 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 contactpersoon aanmelder. 

Nood aan afspraak toegangspoort om te garanderen dat na 14d kan overgaan in 

perspectief zoekend. 

o Na de crisismodule verandert de module in Perspectief zoekende pleegzorg en worden, 

nodige documenten worden opgemaakt door de pleegzorgbegeleider. 

o Alle communicatie in verband met deze begeleiding komt in een gedeeld logboek 

terecht. 

o Pleegzorgers krijgen een startbudget van 300 euro van Fedasil. 

o 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 de situatie niet stabiel is. 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. 
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o 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. 

o Onder regie verstaan we het aansturen van de begeleiding met aandacht voor het 

perspectief van alle betrokkenen. Eenzijdige beslissingen worden vermeden.  

o Bijlage 2  thema’s voor overleg 

o Na de eindevaluatie neemt de pleegzorgbegeleider het dossier over.  Minor blijft 

beschikbaar voor consult 

 

 

- Andere informatie 

 

o MNF en PZ brengen mekaar op de hoogte als er randinformatie beschikbaar is over 

de werking van PZ en/of MNF. Bvb. terugkoppeling door (kandidaat)-pleegouders 

over het traject, begeleiding ed.  

o We versterken elkaar in onze werking met de doelgroep en houden elkaar op de 

hoogte van interessante activiteiten, netwerken, ed.   

Documenten 

- Toestemming PO om verslag door te geven 

- Document voor voogden tot aflevering pleegzorgattest 

- Afsprakennota 

- Handelingsplan (kunnen we een standaarddocument maken voor alle directe 

plaatsingen?) 

- Procedure directe plaatsingen + bijlagen 

 

 


