


Pleegzorgkompas 

Kenniscentrum Pleegzorg 

Het Kenniscentrum Pleegzorg maakt kennis 

over pleegzorg toegankelijk. We bieden onder-

steuning om pleegzorg als hulpverleningsvorm 

te optimaliseren. Het Kenniscentrum wordt aan-

gestuurd door de vijf provinciale diensten voor 

pleegzorg. Eén van onze grootste opdrachten 

is de uitwerking van het “Pleegzorgkompas” 

Pleegzorgkompas 

De naam? Het Pleegzorgkompas werd oor-

spronkelijk gestart onder de werknaam 

“Richtlijn Pleegzorg”, maar is beter werkbaar 

onder de naam “Pleegzorgkompas”.  

Wat? Het Pleegzorgkompas biedt een over-

zicht van beschikbare actuele kennis over 

pleegzorg en geeft handvatten voor de begelei-

ders in de praktijk.  

Voor wie? Het is bedoeld voor iedereen die 
binnen pleegzorg werkt, maar kan zeker ook 
daarbuiten gebruikt worden.  

Wat is belangrijk om te weten over het 

Pleegzorgkompas? 

Het pleegzorgkompas wordt mee vormgegeven 

door een werkgroep van experts (directies, 

academici, consulenten, kinderrechtencommis-

sariaat). 

Het Pleegzorgkompas zal bestaan uit een uit-

gebreide versie, waarin de nadruk gelegd wordt 

op een wetenschappelijke onderbouw, en een 

verkorte versie. In deze verkorte versie wordt 

de informatie meer schematisch weergegeven 

en worden aanbevelingen voor de praktijk toe-

gevoegd, zodat deze versie vlot te lezen en te 

gebruiken is.  

Er zijn drie belangrijke bronnen van input; we-

tenschappelijke inzichten, praktijkkennis 

(kennis van pleegzorgmedewerkers) én erva-

ringskennis (kennis van de ouders, pleegkin-

deren en pleegzorgers). Voorlopig werd het 

Pleegzorg Kompas grotendeels gebaseerd op 

wetenschappelijke kennis. De praktijkkennis en 

de ervaringskennis wordt in een volgende stap 

toegevoegd. 

Wat staat er in het Pleegzorgkompas?  

Het eerste hoofdstuk is een overkoepeld ge-

deelte. Er wordt een antwoord gegeven op vol-

gende vragen: Wat is pleegzorg?  Welke modu-

les bestaan er? Wat zijn de opdrachten en ta-

ken van de diensten voor pleegzorg?  Wat is de 

rol van de pleegzorgbegeleider?   

Het tweede hoofdstuk beschrijft het thema in-

stroom. Onderwerpen hierin zijn: de indicatie-
stelling voor pleegzorg, screeningsprocedure, 
netwerkobservatie, matching en 'goed genoeg 
ouderschap'. 

Het derde hoofdstuk is perspectiefbepaling, 

waarin het gaat over een goed en tijdig opvoe-

dingsbesluit nemen en de kans op een succes-

volle terugkeer vergroten. Daarnaast wordt be-

schreven hoe ontwikkelingsschade geminimali-

seerd kan worden, wanneer een overplaatsing 

toch noodzakelijk blijkt. 

Het vierde hoofdstuk gaat over de ontwikke-
ling van het pleegkind. Onderwerpen hierin 

zijn: beschermende- en risicofactoren in ver-
band met de ontwikkeling van pleegkinderen, 
signaleren van breakdown en het vermijden 
van breakdown, opvolgen en optimaal stimule-

ren van de ontwikkeling van pleegkinderen.  

 Het vijfde en laatste hoofdstuk is de gedeelde 
wereld. Thema’s hierin zijn: contact van het 

pleegkind met ouders en breder netwerk, opti-
maliseren van samenwerking en participatie.  

 
Het Pleegzorgkompas heeft als doel een 

richtingsaanwijzer te zijn in de pleeg-

zorgpraktijk maar is niet bedoeld als 

vaststaand of dwingend.  

 
Het Pleegzorgkompas is pas volledig 
wanneer de input van de praktijk en de 
cliënten mee opgenomen is. Daarom 

vragen wij heel graag input aanvullin-
gen van de pleegzorgmedewerkers én 
de cliënten! Dit bevragen zal er in iede-
re provincies anders aan toe gaan. 


