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Partners in Parenting (P&P)

• Ontstaan
• Geschiedenis

• Noden in MFC Bethanië

• Visie
• Leven is samenleven

• Fasegerichte werking

• Orthopedagogische en therapeutische pleegzorg

• Doelgroep

• Verspreiding in Vlaanderen



MFC 

Bethanië

Context

Ouders
P&P ouders

Kind/

Jongere

P&P-modules

Perspectiefbiedende pleegzorg:
hoge en lage frequentie

Ondersteunende pleegzorg lage 
frequentie

Speelgezin



De vijf pijlers van P&P

1. Orthopedagogische Pleegzorg gedragen vanuit een multidisciplinair team 
en gelinkt aan een residentiële voorziening.

2. De vraagstelling en de ontwikkelingsnood van het kind staan centraal.

3. Gespecialiseerde zorg en behandeling op kind-, ouder- en 
pleeggezinniveau.

4. Ouders worden als expliciete partner in de begeleiding betrokken en 
ondersteund.

5. Intensieve begeleiding van het volledige P&P-gezin, gericht op sensitief 
en responsief pleegouderschap.



Indicatiestelling 

Stap 1

• Maximaal 
ouderschap 
uitklaren

Stap 2

• Geen 
voltijds-
goed-
genoeg-
ouderschap

Stap 3

• Op zoek 
naar een 
ander 
traject



Indicatiestelling: op zoek naar een ander 
traject

Nood aan intensieve, gefaseerde, multidisciplinaire pleegzorg

(Residentiële) voorziening = ankerpunt

Is P&P mogelijk?

Kindfactoren in beeld + thema Contextfactoren in beeld  

Reguliere pleegzorg = eerste optie 

Maar contra-indicaties – te hoog risico op breakdown
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• Gedragsproblemen van het kind en ingrijpende 
gebeurtenissen tijdens de eerste 1000 
levensdagen

• Opvoedproblemen van de pleegouders
• Pleegkinderen die geen extra behandeling krijgen 

wanneer dat nodig is
• De relatie tussen ouders en pleegouders
• Hogere leeftijd van het kind en voorgaande 

plaatsingen
• Gezinssamenstelling in het pleeggezin
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• Ontwikkelingstrauma
• Meervoudige 

ontwikkelingsproblematiek
• Verstoord hechtingspatroon
• Voorafgaande (pleeg)plaatsingen

• Blijvende non-acceptatie van 
ouders

• Zeer complex gezinssysteem
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De fasegerichte werking van P&P

Sensibilisering Aanmelding 

& 

Beeldvorming

Matching Fitting Training Begeleiding Verankering 

& Oriëntering



• Zoeken naar ‘Gewone pleeggezinnen met een buitengewoon 
engagement’

• Samenwerking met Pleegzorg Limburg

Fase 1: Sensibilisering



Fase 2: Aanmelding en Beeldvorming

• Belang van het proces vooraf met ouders en kinderen 
• Maximaal ouderschap uitklaren in samenwerking met ouders, leefgroep, MDT, 

verwijzers

• Blijvende disbalans tussen drie factoren  geen voltijds goed-genoeg-
ouderschap  belang van indicatiestelling!

• Beeldvorming door MDT
• Diagnostiek 
• ACE-score 
• Veerkrachtvragenlijst
• Belevingsonderzoek
• Hechtingsstijl 
• Gedragsfunctioneren (CBCL)
• SEO (Dõsen)



Prematching

• Samenwerking 
met Pleegzorg 
Limburg

Discrete matching

• Spontane 
interactie in 
beeld

• Belang van 
goede ‘klik’

• Open leefgroep

• SANE-
vragenlijst 
(DDP Network, 
2013)

Open matching

• Ouders en kind 
inlichten

• Immediate
story (Signs of 
Safety)

Fase 3: Matching

Tempo/vorm = op maat 
van alle betrokkenen 



Fase 4: Fitting

• Officiële start

• Inpassen in het P&P-gezin

• Partnerschap uitbouwen

MFC 

Bethanië

Context

Ouders
P&P ouders

Kind/

Jongere



Fase 5: Training

• Gericht op het hele systeem/ alle partners: P&P-kind, P&P-gezin, 
ouders

• Thema’s:
• Sensitief en responsief (pleeg)ouderschap

• Psycho educatie over gehechtheid, SEO (Dõsen), trauma (o.a. Arianna Struik, 
ARC-model), loyaliteiten

• Oefenen van pedagogische vaardigheden (Patterson)

• Rouw en verlies 

• Andere invulling van ouderschap

• Via huisbezoek, gesprekken, vormingen, activiteiten



Fase 6: Begeleiding

• Omzetten van geleerde van de trainingfase

• Gericht op verhogen van draagkracht, sensitief maken van (volledige) 
(pleeg)gezin, versterken van mentaliserend vermogen van alle 
betrokkenen

Gezamenlijk creëren van (ortho)pedagogische aanpak op maat

Heen-en-weer tussen training en begeleiding = afhankelijk van 
ontwikkelingsfase en thema’s



Fase 7: Verankering en oriëntering

• Doel = stabiele trajecten zonder intensieve begeleidingsnood

• Overdracht naar reguliere Pleegzorg

• 3 criteria
• Ontwikkeling kind (Circle of Courage)

• Afstemming P&P-ouders

• Duidelijkheid omgangsregeling ouders

 Jaarlijkse evaluatie



P&P in cijfers

Aantal P&P-trajecten (van januari 2010 tot november 2021)

Speelgezin 20

Ondersteunende pleegzorg 12

Perspectiefbiedende pleegzorg 30

Totaal 62

Huidig aantal P&P-trajecten (november 2021)

Speelgezin 6

Ondersteunende pleegzorg 1

Perspectiefbiedende pleegzorg 13

Totaal 20



Stopzetting begeleiding P&P-trajecten + reden van stopzetting (januari 2010 tot 
november 2021) 

Speelgezin Ondersteunende 
pleegzorg

Perspectiefbiedende
pleegzorg (lage en 
hoge frequentie)

Totaal = 42 van 
de 62 

Intensieve P&P-
begeleiding niet 
meer nodig 

3 (leefgroep) 4 (PZ Limburg) 7 (PZ Limburg) 14

Verhuis van 
kind/jongere naar 
andere 
voorziening 

6 4 0 10

Veranderde 
vraag/nood

3 0 2 5

Breakdown 2 2 7 11

Meerderjarigheid 0 1 1 2



Verspreiding P&P: doelstelling

• Verankeren van P&P-werking van in de voorziening als aanvullende 
vorm voor residentiële werking

• Pilootfase – looptijd = t.e.m. december 2022

• Programma P&P a.d.h.v. handboek

• Continue afstemming en samenwerking organisatie en provinciale 
pleegzorgdienst



Pilootvoorzieningen 

In samenwerking met de provinciale pleegzorgdiensten: 



Afsluiting

www.partnersinparenting.be

eline.gielen@bethanie.be
ellen.schoofs@bethanie.be
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