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Welkom !
Het lijkt wel alsof we elk jaarverslag met dezelfde zin beginnen: ‘het was een bijzonder jaar’. En toch...  Voor 

2020 geldt deze slagzin meer dan ooit. 2020 was een uitzonderlijk jaar, want het jaar werd getekend door... 

Coronakapsel, coronaproof, coronawandeling, 

coronacall, coronabubbel, … In 2020 werden in 

ons dagelijks leven heel wat nieuwe begrippen 

geïntroduceerd. Begrippen die allemaal gelinkt 

waren aan deze ongeziene pandemie, want 

corona was écht overal. 

Net zoals in elke organisatie of elk bedrijf in Vlaanderen - en bij uitbreiding in de hele wereld - sijpelde corona 

ook bij Pleegzorg Limburg genadeloos binnen. Het had een enorme impact op onze dienst op zich, maar ook 

op onze teams, op onze medewerkers, op onze gebruikers en op de relaties tussen elk van hen. En dus zal dit 

jaarverslag een inkijk geven op de impact van corona op onze organisatie. Maar uiteraard zullen we het ook 

hebben over andere dingen: de werving en screening van onze gezinnen, de aanmeldingen van kinderen, 

de begeleidingen, de extra ondersteuning die we organiseren in de vorm van behandelingspleegzorg, de 

administratieve ondersteuning en het personeel waarmee we dit alles realiseren. 

Tot slot zal ons jaarverslag kort stilstaan bij onze verhuis. Acht jaar geleden formuleerden onze toenmalige 

medewerkers één grote droom: alle medewerkers van Pleegzorg Limburg verenigd op één en dezelfde plek. 

Eén locatie waar iedereen kan thuiskomen, waar creativiteit kan groeien, waar samenwerking kan bloeien, 

waar steun geboden en gegeven wordt, waar elke medewerker van Pleegzorg Limburg zich thuis mag 

voelen. En in 2020 was het ein-de-lijk zover. Na drie jaar plannen maken, bouwen en verbouwen, hopen en 

reikhalzend uitkijken... 

 

Voor jou ligt dus opnieuw een bijzonder én gevuld jaarverslag. 

We wensen je veel leesplezier! 
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Ook in coronatijd bleef het belangrijk om kandidaat-pleeggezinnen te zoeken en dus organiseerden we héél wat 

wervingsacties, mét resultaat! 

De pleegzorggemeenten blijven één van onze belangrijkste 

partners. We bedachten in 2020 voor hen een specifieke 

actie die we, ondanks de vele coronamaatregelen, perfect 

konden uitvoeren: de social media takeovers! In 13 

pleegzorggemeenten mochten we voor één dag de sociale 

mediakanalen overnemen. Via Facebook, Instagram of beide 

kregen volgers een ganse dag verschillende posts te zien 

over pleegzorg in het algemeen én in hun eigen gemeente, 

met weetjes, quotes, informatie en uiteraard een uitnodiging 

voor onze infomomenten. Ook verschillende burgemeesters 

werkten mee. Wat een leuke campagne!

Samen met de pleegzorggemeenten werkten we ook aan een campagne rond onze pleeggasten, volwassenen met een 

beperking of psychiatrische problematiek die in een pleeggezin verblijven. Om deze doelgroep extra in de kijker te zetten 

werkten we het project ‘Covergasten’ uit. Na een professionele fotoshoot mochten verschillende pleeggasten de cover 

van gemeentelijke infobladen sieren. Binnenin het blad werd er nog een plekje voorzien voor een warm artikel over de 

betreffende pleeggast en zijn/haar pleeggezin. 

De sponsortocht die we dit jaar organiseerden stond eveneens in het teken van onze pleeggasten. Omdat deze activiteit 

coronaproof moest kunnen doorgaan, bedachten we een alternatieve manier om samen te wandelen: mensen konden 

deelnemen in hun eigen bubbel én op een locatie bij hen in de buurt. Met de opgehaalde centen kunnen we voor de 

pleeggasten en hun pleeggezinnen een mooie activiteit organiseren! Tot slot kregen de pleeggasten in de Vlaamse acties 

Werving van bestandsgezinnen de nodige aandacht. Er werd aan sensibilisering gedaan rond bestaande plaatsingen door middel van affiches in de 

wachtkamers van huisartsen en er werd een online campagne gevoerd met een portrettenreeks op sociale media. 

Om snel een plekje te zoeken voor een specifiek kind waarvoor we moeilijk een nieuwe thuis konden vinden, zetten we 

in november gerichte wervingsacties op poten. Zo lanceerden we een online campagne voor ‘Kobe’ (fictieve naam), 

die een gezin zocht omdat zijn mama chronisch ziek is. Ook voor jonge kinderen met een beperking is het niet eenvoudig 

om een pleeggezin te vinden. Voor deze groep publiceerden we een specifieke mini-campagne én organiseerden we een 

extra infosessie. Na deze gerichte acties zagen we steeds een sterke toename in het aantal geïnteresseerden in pleegzorg. 

Het aantal aangevraagde infopakketten steeg en er waren heel wat deelnemers aan de infosessies!

Die toename aan interesse in pleegzorg merken we ook wanneer we 

erin slagen om de pers mee te betrekken in onze campagnes. Daarom 

bouwden we in 2020 verder aan onze visibiliteit via de reguliere 

media, zoals de krant, radio en televisie. In ‘Het Belang van Limburg’ 

verschenen er verschillende artikels,  o.a. over crisispleegzorg, Partners 

in Parenting (P&P) en kinderen met een beperking. In andere kranten 

en tijdschriften verschenen artikels over de verhuis van onze dienst of 

over onze werking. Radio 2 Limburg besteedde extra aandacht aan onze 

samenwerking met Syntra Limburg, dat laptops ter beschikking stelde in 

de eerste coronaperiode. Zij verhaalden eveneens over ‘Kobe’ en de ‘Week 

van de Pleegzorg’, net zoals TV Limburg.

In februari bracht een oproep naar crisispleeggezinnen op Radio 2 en in het VRT-journaal heel wat in beweging. Zo’n 

70 gezinnen schreven zich in om te komen ontdekken hoe zij zich voor crisispleegzorg zouden kunnen openstellen. Niet 

minder dan 12 gezinnen stuurden ons een ingevulde vragenlijst terug en stelden zich zo kandidaat als crisispleeggezin!

5

In 2020 vierde de vzw Bethanië 10 jaar Partners in 

Parenting, een werking waarbij een kind, afhankelijk van 

zijn of haar nood, in een pleeggezin of in de voorziening 

verblijft. Een bijzondere gelegenheid, waarvoor we graag 

alle registers opentrokken! Samen met de begeleidsters van 

het P&P-team lanceerden we een feestelijke campagne en 

organiseerden we een specifiek (digitaal) infomoment. 

 

In Limburg werd het jaar afgesloten met de campagne 

‘Lichtpuntjes’. Om de donkere winterdagen een beetje te 

verlichten, gingen we op bezoek bij enkele pleeggezinnen, 

ouders en pleegzorgsympathisanten. We polsten naar hun 

lichtpuntje van 2020, want die waren er zeker te vinden! Het 

resultaat? Vijf hartverwarmende filmpjes waarmee we het 

jaar op een schitterende manier konden afsluiten. 
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Naast de Limburgse acties, werken én werven we ook heel 

veel samen met andere provincies. Deze interprovinciale 

samenwerking wordt op verschillende manieren vorm 

gegeven: soms met één of meerdere provincies, soms met 

de vijf diensten samen. Zo konden we, in samenwerking met 

Pleegzorg provincie Antwerpen, in 2020 de pleegzorgmuur 

realiseren. Een graffiti-kunstenaar hulde hiervoor een muur 

in Hasselt en Turnhout, telkens op een centrale locatie, in een 

vrolijk pleegzorgthema. In 2021 willen we hieraan zeker nog 

een vervolg breien door deze prachtige kunstwerken breder te 

verspreiden. 


418


455


526


537


737

Tijdens de zomermaanden schonken we extra aandacht aan weekend- en vakantiepleegzorg. Deze specifieke vorm 

van pleegzorg werd in de kijker gezet tijdens de kleurrijke campagne ‘Pleegzorg Sprankelt!’. Aan de hand van speelse, 

zomerse graphics staken we onze infopakketten in een ‘sprankelend’ jasje.

Met de vijf provinciale diensten samen bedachten we een nieuwe campagne voor onze ‘Week van de Pleegzorg’. Dit 

keer lieten we de eigen kinderen in een pleeggezin aan het woord. Trotse pleegbroers en pleegzussen mochten vanuit 

hun eigen ervaring vertellen hoe het voelt om plaats te maken voor een pleegkind in hun gezin. Dat deden ze op hun eigen 

manier: naast een digitaal interview, namen ze voor ons filmpjes op in ware vlogstijl! Voor de gelegenheid lieten we een 

mooi gedicht schrijven door Joke Van Leeuwen. Dit werd een ware ode aan het pleeggezin, om hen te bedanken voor 

het openen van hun hart en hun thuis. Ook Radio 2 zette dit jaar mee de schouders onder de ‘Week van de Pleegzorg’. Zij 

gingen met een eigen ploeg op pad om overal in Vlaanderen filmpjes op te nemen van bijzondere pleeggezinnen. Er werd 

een prachtige reeks neergezet, die alle kanten van pleegzorg mooi belicht.

Ondertussen hoor ik jou, als lezer, denken: ‘En, brachten al deze inspanningen in coronatijd ook op? Was er nu echt meer 

interesse in pleegzorg?’ Het antwoord hierop is volmondig ‘JA’. Het lijkt er op dat pleegzorg een eigen ‘coronagolf’ kende: 

het aantal aanvragen van infopakketten steeg met 37%! Na het topjaar 2019, met 537 infopakketten, mochten we in 

2020 maar liefst 737 infopakketten versturen!

2016 2017 2018 2019 2020

infosessies werden digitaal

Corona zette eventjes de wereld op z’n kop. Dat had onvermijdelijk een impact op onze infosessies. Waar we in ‘normale’ 

omstandigheden onze deelnemers het liefst ontvangen in een gezellige zaal in één van onze pleegzorggemeenten, werd 

dat in het voorjaar van 2020 niet meer mogelijk door de strenge coronamaatregelen. Helaas moesten we daardoor drie 

infosessies annuleren.

 

Uiteraard bleven we niet bij de pakken neerzitten en zochten we andere manieren om met kandidaat-pleeggezinnen in 

contact te komen. We riepen onze digitale infosessies in het leven! We kozen ervoor om via het programma ‘Zoom’ aan 

de slag te gaan. De inhoud en de vorm van onze infosessies bleven hetzelfde, alleen was er geen fysiek contact mogelijk. 

Gelukkig konden we op deze manier toch heel wat geïnteresseerde gezinnen bereiken, want de nood aan pleeggezinnen 

bleef ook in coronatijden hoog.

Concreet betekende dit dat we in 2020 drie infosessies noodgedwongen moesten annuleren, maar we konden er gelukkig 

ook 17 laten doorgaan: zeven ‘gewone’ en maar liefst tien op de nieuwe, digitale manier! Alle inspanningen leverden 

duidelijk resultaat op. In onderstaande grafiek kan je zien dat we nét geen 400 deelnemers mochten verwelkomen op 

onze infosessies! Van de 391 deelnemers waren er 123 fysiek aanwezig, 268 personen namen digitaal deel. 

instagram-infosessie

Nieuw dit jaar was onze allereerste infosessie via Instagram. Daar droomden we al een tijdje van, en aangezien onze 

wereld plots in een digitale stroomversnelling kwam, leek dit hét uitgelezen moment om daarmee aan de slag te gaan. 

In augustus namen 53 gezinnen deel aan onze eerste Instagram-infosessie. Tot nu toe bezorgde één van hen ons een 

ingevulde vragenlijst terug.

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, bezorgden ons van alle deelnemers die in 2020 een infosessie 

bijwoonden, niet minder dan 110 (!) geïnteresseerden een vragenlijst terug.  

182

246 255

337

391

Aantal verstuurde infopakketten

Aantal deelnemers infosessies

2016 2017 2018 2019 2020
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Screening van gezinnen

Gedurende het hele jaar starten kandidaat-pleeggezinnen met hun screeningstraject van individuele gesprekken en 

vier vormingsavonden. Dit traject moeten zij doorlopen om bestandspleeggezin te kunnen worden. Netwerkgezinnen 

(waarbij het kandidaat-pleeggezin het kind reeds opvangt) doorlopen enkel een verkort screeningstraject in functie van 

attestering.

In 2020 beëindigden we 70 screenings van bestandsgezinnen, waarvan 54% positief geselecteerd werd, 6% niet 

weerhouden werd en 40% zichzelf heeft teruggetrokken. Deze daling aan afgeronde screenings is ongetwijfeld mee te 

wijten aan corona. Omwille van de maatregelen en de verplichte lockdown waren onze selectiemedewerkers immers 

genoodzaakt om hun werking aan te passen. De infosessies en de vormingsmomenten konden plotseling enkel nog 

online doorgaan. Bepaalde onderdelen, zoals inleefoefeningen, moesten worden aangepast, vervangen of weggelaten... 

Onze selectiemedewerkers ervaarden hierdoor minder interactie met de kandidaten, minder spontaniteit en minder 

uitnodiging tot uitwisseling of discussie. 

Om de screeningsprocedure toch te kunnen laten opstarten, werden huisbezoeken vervangen door videocalls of 

filmpjes. Een welkom alternatief in coronatijden, maar onze selectiemedewerkers stelden toch vast dat ze de mensen 

veel minder ‘voelden’ of ‘echt’ kenden na een digitaal gesprek. Ze misten het om de mensen in hun natuurlijke habitat te 

zien bewegen, om hen in interactie te zien gaan met elkaar en om zicht te krijgen op de eigen kinderen. Een filmpje van de 

woning geeft ook niet altijd een realistisch beeld. 

De genogramgesprekken (waarbij de familie van de kandidaat-pleeggezinnen in woord en beeld gebracht wordt) 

gingen op de dienst door, uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Mensen waren hierbij vrij om al dan niet een 

mondmasker te dragen. Wanneer dit gedragen werd, merkten onze medewerkers dat ze erg veel informatie misten: 

mensen waren moeilijker te ‘lezen’ en emotie werd veel minder opgemerkt of kon niet correct ingeschat worden. 

In het kader van matching bleek het videobellen erg tijdbesparend én creëerde het ook meer mogelijkheden om deze 

overlegmomenten te kunnen organiseren. Bij deze matchings zijn er immers erg veel verschillende mensen aanwezig, 

waardoor het niet altijd evident is om een fysiek overlegmoment te prikken. 

Zoals je hierboven kan zien, startten we 109 screenings van bestandsgezinnen op in 2020, tegenover 66 het jaar voordien. 

Hiermee werd de stijgende tendens, die we in 2018 reeds zagen met 91 gestarte screenings, opnieuw voortgezet. De 

verklaring hiervoor is vooral te vinden in de vele gestarte screenings van 2018 die nog in 2019 verdergezet werden. In 

2020 konden we weer heel wat nieuwe trajecten starten, waarvan er ook weer een deel in 2021 zullen verder lopen. 

58
70

91
66

109

Aantal gestarte screenings (bestand)
20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

2016 2017 2018 2019 2020

 = goedgekeurd  
 = niet weerhouden  

 = zelf teruggetrokken

 68 %
 6 %
 26 %  71 %

 22 %
 7 %

 63 %
 22 %
 15 %

 62 %
 5 %
 33 %

66

45

86

74

 54 %
 6 %
 40 %

70

9

Aantal beeindigde screenings (bestand)..
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Aanmeldingen en openstaande aanvragen

Wanneer een kind aangemeld wordt voor pleegzorg, is het belangrijk om een goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van 

dit kind en op zijn/haar context. Dit gebeurt door middel van een intake-onderzoek, waarbij de intaker een kindprofiel 

opstelt. Op basis van dit kindprofiel wordt op het intaketeam ‘pleegzorg’ al dan niet geïndiceerd. 

Een intakeonderzoek wordt altijd opgestart indien het kind bij aanmelding jonger is dan zes jaar of indien het kind al is 

ingestroomd in pleegzorg (via crisis of een snelle opstart). Indien het kind nog niet is ingestroomd én ouder is dan zes 

jaar, wordt het intakeonderzoek enkel opgestart indien we een potentiële match voor ogen hebben met een kandidaat-

pleeggezin in onze kandidatenpool. Een uitzondering hierop is als een kind ouder dan zes jaar zélf vraagt om een 

pleegplaatsing. In dat geval wordt het intakeonderzoek altijd opgestart. Zo kunnen we het kind duidelijkheid geven met 

betrekking tot indicatiestelling.

In 2020 zien we een enorme stijging van het aantal aanmeldingen voor de module perspectiefbiedende pleegzorg. 

De verklaring hiervoor is heel eenvoudig: de netwerkobservatie verhuisde van de perspectiefzoekende naar de 

perspectiefbiedende module. 

300

402
419

441
460

24 %

20 %

51 %
33 %

28 % 34 %
38 %

8 %23 %

26 %

16 %
17 %

16 %10 %

17 %

26 % 25 %
25 %34 %

29 %

2016 2017 2018 2019 2020

perspectiefbiedend

perspectiefzoekend

ondersteunend

crisis

Aantal aanmeldingen per module

Wat is precies nu precies deze netwerkobservatie? Bij elke opstart van een netwerkplaatsing - waarbij het gezin het 

pleegkind al kent én vaak ook al opvangt - vindt er een netwerkobservatie plaats. Tijdens de eerste zes maanden is de 

begeleiding dan intensiever, om de pleegzorgsituatie een zo groot mogelijke slaagkans te geven. We focussen hierbij 

enerzijds op de noden van het pleegkind en anderzijds op de competenties van het gezin. Via intensievere begeleiding 

proberen we beiden op mekaar af te stemmen, met als doel dat het pleeggezin minstens goed genoeg tegemoet kan 

komen aan de noden van het pleegkind. 

Waar in het verleden deze netwerkobservatie binnen de perspectiefzoekende module gerealiseerd werd, wordt deze 

werkwijze nu ingezet binnen de eerste zes maanden van de perspectiefbiedende module. Uiteraard zorgt dit voor een 

grote verschuiving in het aantal aanmeldingen (en opstartende plaatsingen, cf. infra) binnen deze module. We zien een 

sterke stijging binnen de perspectiefbiedende module en een sterke daling binnen de perspectiefzoekende module. Voor 

de andere modules blijft het aantal aanmeldingen ongeveer gelijk. 

Tijdens de coronaperiode ondervonden onze intakers dat ze minder voeling hadden met hun dossiers dan normaal. 

Het was wel mogelijk om objectief alle info te verzamelen, maar bij het opstellen van de verslagen viel het op dat ze 

soms minder in detail konden gaan. Gelukkig konden zij vaak nog afstemmen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld de 

begeleider van de leefgroep. Hierdoor konden de details alsnog worden aangevuld. De oorzaak van dit ‘weinig voeling 

hebben’, was voornamelijk dat onze intakers zelf geen interactie meer hadden met de kinderen. De leefgroepen mochten/

mogen onze intakers immers niet meer toelaten. Ook naar ouders toe voelden ze soms meer afstand. 

Langs de andere kan vonden de intakers dat bepaalde werkwijzen gedeeltelijk kunnen worden meegenomen naar de 

toekomst, zoals bijvoorbeeld mensen vaker uitnodigen op de dienst, digitaal overleg plegen met leefgroepen op verre 

afstand, telewerk etc. Dit dan wel eerder als aanvulling op de normale werkwijze.
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Dossiers en modules

Net zoals in de voorgaande jaren, zagen we ook in 2020 een stijging van het aantal plaatsingen binnen pleegzorg. In totaal 

vingen 903 pleeggezinnen niet minder dan 1.161 unieke pleegkinderen en pleeggasten op. Dit is een stijging van 5% 

tegenover 31 december 2020. 

  

In totaal werden 1.023 pleegkinderen opgevangen binnen de module ‘perspectiefbiedende pleegzorg’. Zij verblijven 

met langdurig perspectief in hun pleeggezin. 31 kinderen verbleven binnen de module ‘perspectiefzoekende pleegzorg’ 

en 126 kinderen verbleven binnen de module ‘ondersteunende pleegzorg’. Er waren 19 kinderen die tegelijkertijd in de 

perspectiefbiedende en de ondersteunende module verbleven. Het ondersteunend gezin fungeert hier als logeergezin 

voor het perspectiefbiedend gezin.

VOLWASSENPLEEGZORG

Volwassenpleegzorg is de opvang van volwassen personen met een beperking of psychiatrische problematiek in een 

pleeggezin. Zij worden dan ondersteund binnen pleegzorg. We merken dat de stijging van het aantal dossiers zich ook 

doorzet bij deze groep. Deze stijging is toe te schrijven aan twee factoren. Enerzijds groeien er steeds meer dossiers door 

vanuit de reguliere pleegzorg naar volwassenpleegzorg. Daarnaast waren er in 2020 ook een aantal nieuwe dossiers die 

vanuit de voorziening Open Thuis naar pleegzorg overkwamen. Open Thuis werkte in het verleden met vrijwilligers voor 

de opvang van een aantal volwassenen. Deze vrijwilligers werden in 2020 naar pleegzorg toegeleid. 

We stellen ook vast dat het aandeel netwerkplaatsingen tegenover het aandeel bestandsplaatsingen nog steeds stijgt. 

Waar in 2019 57% van de pleegkinderen in een gezin geplaatst werden dat hen reeds kende vóór de pleegzorgplaatsing 

(een netwerkplaatsing), was dit aandeel in 2020 gestegen tot 59%. Bij volwassenen in pleegzorg ligt dit aandeel uiteraard 

nog veel hoger.

875
919

1025

1121
1161

667
708

794
869

903

13 11 15 26 19

Unieke pleegkinderen
en pleeggasten

Unieke pleeggezinnen

Logeergezinnen 
(Dubbele plaatsingen
combinatie PB/OP)

2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Aantal lopende dossiers op 31/12

Aantal lopende dossiers volwassenen op 31/12

57
54

69

80

93

In totaal verbleven er op 31 december 2020 93 pleeggasten 

in een pleeggezin: 88 van hen verbleven in een perspectief-

biedend pleeggezin, 5 van hen in een ondersteunend pleeg-

gezin. De verhouding van het aantal pleeggasten in een 

perspectiefbiedend pleeggezin (95%), ligt dus beduidend 

hoger dan bij de pleegkinderen, waar er zo’n 87% in een 

perspectiefbiedend gezin verblijft. 

Edith

13

Dit is Edith. Zij is één van onze Covergasten! Je kon over 

haar fotoshoot - en die van de andere deelnemende 

pleeggasten - al lezen op pagina 4 in dit jaarverslag!

2016
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Opstartende plaatsingen

Opstart perspectiefbiedende pleegzorg

Bij de bespreking van het aantal aanmeldingen focusten we al op de inzet van netwerkobservatie: in het verleden 

werd deze binnen de perspectiefzoekende module ingezet, in 2020 werd de netwerkobservatie ondergebracht binnen de 

perspectiefbiedende module. Deze wijziging in het beleid zet zich uiteraard ook door in het aantal opgestarte dossiers in 

beide modules: een piek bij de perspectiefbiedende module, een keldering bij perspectiefzoekende module. Dat ze elkaar 

mooi compenseren, kan je duidelijk zien in de grafieken. 

opstart perspectiefzoekende pleegzorg 

Sinds de verschuiving van de netwerkobservatie van de perspectiefzoekende naar de perspectiefbiedende module, 

kan een opstart binnen ‘perspectiefzoekende pleegzorg’ nog gebeuren bij twee belangrijke doelstellingen: enerzijds om 

een onderzoek rond een terugkeer naar huis uit te voeren, anderzijds om het perspectief van het kind uit te klaren. 

Deze laatste module wordt ingezet indien een kind pleegzorg binnenstroomt zonder dat er een intakeonderzoek heeft 

plaatsgevonden. Het kind stroomt dan binnen via crisis of door middel van een snelle opstart: dit betekent dat het kind en 

zijn context niet gekend zijn door onze dienst. 

Zoals je in de grafiek hiernaast kan zien, werden er in 2020 33 dossiers in de perspectiefzoekende module opgestart. 

Deze dossiers stroomden ook in binnen deze module. Van dit aantal werden er 10 dossiers opgestart om een terugkeer 

naar huis te onderzoeken en 15 dossiers om het perspectief van het kind uit te klaren. Acht dossiers werden nog opgestart 

binnen de netwerkobservatie in de zoekende module. 

Uiteraard werd ‘terugkeer naar huis’ soms ook ingezet bij een pleeggezin waar het kind al langer verbleef. In deze context 

werden er 14 dossiers opgestart in 2020. De succesratio van deze ‘terugkeer naar huis’ blijft vrij laag: een aantal trajecten 

loopt nog, maar tot nu toe konden binnen de afgeronde trajecten slechts vier kinderen naar huis terugkeren. 

opstart ondersteunende pleegzorg 

In geval van ondersteunende pleegzorg verblijft het pleegkind of de pleeggast op regelmatige basis in een ondersteunend 

pleeggezin. Op deze manier krijgen de ouders (of het perspectiefbiedende pleeggezin) even ademruimte. Ondersteunende 

pleegzorg is ook mogelijk om een moeilijke periode te overbruggen (zoals b.v. een ziekenhuisopname) of in combinatie 

met een regulier verblijf in een voorziening. Zo kan het pleegkind of de pleeggast af en toe genieten van het gezinsleven. 

Terwijl we in 2019 nog een echte piek mochten vaststellen, werden er in 2020 weer minder dossiers ondersteunende 

pleegzorg opgestart. De coronacrisis heeft hier zeker een rol gespeeld. 
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opstart crisispleegzorg 

Eerder in dit jaarverslag gaven we reeds aan dat er in 2020 niet minder dan 113 kinderen werden aangemeld in een 

crisissituatie. Voor 56 kinderen hadden we helaas geen aanbod. Daarnaast werden 16 vragen terug ingetrokken. Drie 

aanmeldingen bleken geen indicatie voor pleegzorg te hebben. Er werden 38 kinderen effectief in een pleeggezin 

opgenomen. 

Van deze 38 kinderen die een plekje binnen pleegzorg vonden, zijn er 15 ook effectief binnen de module crisis gestart. 

De overige kinderen zijn uiteindelijk binnen een andere module ingestroomd. In de praktijk is dit vaak binnen de 

perspectiefzoekende module, maar soms ook binnen de module ‘ondersteunend - kort’. 

Als we kijken naar de resultaten van de opstart in crisis, konden er twee kinderen terugkeren naar huis. In zeven 

situaties ging de crisisplaatsing over naar een internaat. Vier kinderen kregen een vervolg in pleegzorg: twee in de 

module ‘perspectiefzoekend - vanuit het kind’, twee in de module ‘ondersteunend - kort’. Eén situatie resulteerde in de 

opname van de moeder en het kind. Tot slot ging één kind naar een leefgroep. 
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 “Alleen…
Niet meer te verdragen,

dat we elkaar niet mogen dragen…

Geen  verbinding met onze handen, 

rug, voeten, neus & lijf,

alsjeblieft meer dan ‘zoom-chic’!

Gemis, gevloek, knaldrang,

vertedering, creativiteit, ontroering…

Via afstand toch heel  nabij…
Gewandel… gewankel… gesprankel…

Laa(d)t je met  rust… noodgedwongen.

Jij, je familie, collega’s, de ouders, 

de pleegzorgers, de kinderen:

voor het eerst een  gedeeld  thema,

in dezelfde schuit, koers onbestemd, hijs de zeilen!

Besef van wat was, is & gaat komen,

vol  hoop & goede moed.

Veerkracht, mildheid, mensenpracht.

Dankbaar uitkijkend naar gewoon normaal…

Samen...”
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Corona  binnen Pleegzorg Limburg

Net zoals in elk bedrijf en elke organisatie in ons land, had corona uiteraard een grote invloed binnen Pleegzorg Limburg. 

Op tal van domeinen binnen de werking van onze organisatie konden we dan ook een effect vaststellen. We proberen er 

in dit jaarverslag een aantal weer te geven. 

Effect op het team

Het team: dat zijn de collega’s die jezelf, je job en je functioneren kennen. Dat zijn de mensen waarmee je successen viert 

en die je helpen om problemen op te lossen. In het begeleidingswerk van onze medewerkers spelen het team en de 

teamleden een belangrijke rol. Dat bleek meer dan eens tijdens de pandemie.  

Aan de start van de coronapandemie en tijdens de eerste lockdown, stelden we vast dat de meeste teamvergaderingen 

frequenter doorgingen. In plaats van een teamvergadering om de twee weken, werd er vaak wekelijks online via 

videocall afgestemd. De pleegzorgwerkers konden hierdoor gemakkelijker én vaker informatie uitwisselen over de 

gevolgen van alle coronamaatregelen binnen de pleegzorgbegeleidingen. Tevens konden ze ook bespreken wat de 

weerslag van corona was op hun persoonlijk functioneren.

 

De wekelijkse teamvergaderingen werden door de pleegzorgwerkers als helpend ervaren om in verbinding te blijven 

met elkaar, maar ze konden het fysiek samenkomen niet vervangen. Vaak kozen de teams er dan ook voor om bij de 

eerstmogelijke versoepelingen opnieuw fysiek samen te komen. De pleegzorgwerkers gaven aan dat ze meer energie 

kregen door elkaar lijfelijk te zien. ‘Humor’ en ‘verbinding in het team’ waren belangrijke lichtpuntjes. Tijdens de tweede 

lockdownperiode bleken de wekelijkse teamvergaderingen echter niet meer haalbaar. Omdat de begeleidingsactiviteiten 

terug volop werden opgenomen, was de combinatie teveel geworden.

 

Corona heeft doen beseffen hoe waardevol het is om je werk samen te dragen als team. Hoe belangrijk collegialiteit is, en 

hoe noodzakelijk het is om elkaar echt te zien. Want door elkaar te zien, leer je elkaar ook kennen. Je kan tips vragen aan 

elkaar en elkaar ondersteunen. Ook op persoonlijk vlak leer je elkaar beter kennen door elkaar in het echt te ontmoeten.  

Effect op pleegzorgsituaties

De start van de coronacrisis in maart 2020 was op vele vlakken ontzettend heftig. Er was verwarring, onduidelijkheid 

en angst bij alle betrokkenen: de pleegzorgwerkers, de pleegzorgers, de ouders en de kinderen/jongeren. Flexibiliteit en 

vastberadenheid, creativiteit en moedeloosheid wisselden elkaar af. 

De bereidheid van alle medewerkers om alles in goede banen te leiden was zeer groot. In de eerste periode van de 

lockdown werd in sneltempo overgeschakeld naar digitaal werken. Beeldbellen via Whatsapp, videocalls via Microsoft 

Teams, iedereen schakelde zo snel mogelijk over naar een nieuwe manier om verbinding te maken, zonder fysieke 

aanwezigheid. Elke pleegzorgwerker zocht binnen de eigen dossiers naar een gepaste manier om contact te houden en 

gesprekken te voeren zonder risico te lopen. In de pleegzorgsituaties werd ervaren dat betrokkenen over het algemeen 

bereid waren mee te zoeken naar mogelijkheden om een huisbezoek, gesprek e.d. mogelijk te maken. Vaak gaven de 

pleegzorgwerkers aan dat beeldbellen ook positieve effecten had. Via (beeld)bellen kon (en kan) immers gemakkelijk 

en snel contact gezocht worden. Gesprekken verliepen vaak efficiënt en het bespaarde ook veel reistijd. In die eerste 

lockdownperiode leek beeldbellen en digitaal contact houden daarom goed te lukken. Onze pleegzorgwerkers deden ook 

uitspraken als “waarom doen we dat eigenlijk niet vaker, zo digitaal afspreken?”. 

Stilaan verschenen toch de eerste barsten. Dat digitale werken, dat was het toch ook niet helemaal... Alles verliep veel 

zakelijker en er werd minder tijd en ruimte gemaakt voor de informele babbel. Al snel werd het belang van ‘elkaar in 

levende lijve zien’ heel duidelijk. Onze pleegzorgwerkers misten de dimensie van non-verbaal gedrag. Enerzijds werden 

mimieken erg uitvergroot op dat schermpje, anderzijds was ander non-verbaal gedrag verstopt buiten de randen van het 

beeld. En het is net dat non-verbale gedrag, die extra dimensie van interactie, waar je tijdens een fysiek gesprek of een 

huisbezoek kan op inspelen. Dat lukte nu niet zo optimaal.

Tijdens de eerste coronaperiode leek alles ook goed te gaan in veel pleeggezinnen. Pas na veel doorvragen merkten de 

pleegzorgwerkers dat dit niet altijd zo was... Door fysiek bij mensen op bezoek te gaan, pikte de pleegzorgwerker dingen 

opnieuw sneller op. Zodra huisbezoeken weer toegelaten waren, lag er dan ook veel meer op tafel om te bespreken dan 

anders. Digitaal werken met pleeggezinnen en kinderen werd dan ook al snel als beperkend gezien. Pleegzorgwerkers 

kwamen vragen of ze toch eventjes langs mochten gaan bij hun gezinnen om buiten of via een wandeling een fysiek 

gesprek te kunnen voeren. Het toonde duidelijk aan dat onze medewerkers over een grote gedrevenheid en een héél 

groot verantwoordelijkheidsgevoel beschikten. 

Naast een impact op de wijze waarop pleegzorgwerkers hun begeleidingswerk deden, was er ook een grote impact op 

begeleide bezoeken. Aan het begin van de coronapandemie werden de begeleide bezoeken voor ouders, kinderen en 

het netwerk vaak on hold gezet of ingeperkt. De opgelegde coronamaatregelen hadden een invloed op de frequentie en 

de duur van de bezoekregeling. Dit was een lastige situatie voor de pleegzorgwerkers. Zij hadden immers regelmatig het 

gevoel een ‘slecht-nieuws-boodschapper’ te zijn. De pleegzorgwerker kwam ook vaak in een bemiddelende rol te staan 

tussen ouders en pleegzorgers om een consensus te kunnen bereiken. 

Vaak werd dan ook gezocht naar andere vormen van contact tussen de ouders/netwerk en het pleegkind: bezoeken 

gingen soms digitaal door, er werd eens vaker gebeld of de bezoektijd werd buiten doorgebracht. Door deze andere vorm 

van begeleide bezoeken, waartoe onze pleegzorgwerkers, de ouders en onze pleegzorgers werden uitgedaagd, kwam 

er een ander soort dialoog op gang. Er heerste vaak een andere sfeer. Al wandelend in gesprek gaan met elkaar bracht 

nieuwe elementen naar boven. Vandaag de dag gaan de bezoeken opnieuw door zoals in het begin overeengekomen, 

maar ze blijven wél regelmatig buiten plaatsvinden. Het dient hierbij gezegd te worden dat er enorm veel begrip werd 

getoond voor de opgelegde maatregelen, zowel door onze doelgroep als door de pleegzorgers.  

In sommige situaties kwam ook de (kwetsbare) relatie tussen pleegzorgers en ouders onder druk te staan. In 

pleegzorgsituaties waar al spanningen waren vóór de coronacrisis, werden deze nu nog meer zichtbaar. Ouders en 

pleegzorgers interpreteerden en hanteerden de coronarichtlijnen op een verschillende manier, waardoor de moeilijke 
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samenwerking op de spits gedreven werd. Af en toe ontstond het gevoel dat corona gebruikt werd als excuus om 

bezoeken niet of minder aan te vragen, of om bezoeken niet te laten doorgaan. Eens te meer kwam de begeleidende 

pleegzorgwerker in een bemiddelende rol te staan. Door de coronamaatregelen en de oplopende spanningen moesten 

bepaalde beslissingen ook versneld genomen worden, bijvoorbeeld met betrekking tot een beëindiging van een 

pleegzorgsituatie, een terugkeer naar huis of een bezoekregeling tussen gescheiden pleegzorgers. Pleegzorgers en 

ouders stelden uiteraard ook hun vragen over overlegmomenten, begeleide bezoeken en veiligheid aan ons. Dit zorgde 

ervoor dat pleegzorgwerkers zich zeer verantwoordelijk voelden en vaak in een moeilijke positie gezet werden om te 

beslissen of een weekend of een begeleid bezoek al dan niet kon doorgaan.  

Ook de relatie tussen ouders en kinderen ondervond een sterke impact van de coronacrisis. Zo mochten ouders en 

kinderen tijdens de eerste lockdown een hele tijd geen fysiek contact hebben. Dit was vreselijk moeilijk en pijnlijk voor 

beiden. Nadien mocht er wel weer contact zijn, maar dan met mondmasker, afstandsregels, … ook dit was ongewoon. 

Pleegzorgwerkers stonden hier opnieuw in een lastige positie, want hoe moest je reageren als kinderen zich niet aan 

de regels konden houden? Er moest steeds uitgelegd, herhaald en verduidelijkt worden wat de maatregelen waren. 

Pleegzorgwerkers stelden ook vast dat het voor ouders in armoede een pak minder evident was om digitaal in contact 

te blijven met hun kinderen, maar ook met de pleegzorgwerker. Er moest creatief naar oplossingen gezocht worden. 

Pleegzorgwerkers zochten mee naar de mogelijkheden en ook pleegzorgers deden veel moeite om hun pleegkinderen 

toch in contact te brengen met hun ouders. 

In onze visie op pleegzorg staat het belang van het kind centraal. Ook in onze begeleidingen is dit een focus die onze 

pleegzorgwerkers steeds voor ogen houden. Door corona stelden ze meer en meer problemen vast bij de jongeren, 

pleeggasten en pleeggezinnen: conflicten tussen jongeren en de pleegzorgers, een breakdown waarbij de jongere niet 

langer in het pleeggezin verblijft, problemen met de motivatie op school door het vele online les volgen, het wegvallen 

van stages en werkplekken binnen BuSO, het missen van vrienden en buitenschoolse activiteiten, enzovoorts. Vooral 

jongeren hebben het moeilijk en lijden onder de coronapandemie. 

Pleeggezinnen, die altijd klaar (moeten) staan voor hun pleegkinderen, -jongeren en -gasten, kwamen soms onder druk 

te staan in de zoektocht naar een goede combinatie tussen hun eigen werk en de opvang en zorg voor hun pleegkind. 

Zij wilden hun pleegjongeren optimaal ondersteunen en vroegen hiervoor vaker hulp. Hulp van de pleegzorgwerker, 

maar ook hulp van therapeuten. We stelden vast dat meer en meer jongeren die dit voordien weigerden, vroegen om 

therapie. Eens de hulpvraag dan gesteld werd, werden ze de dag van vandaag zowel bij onze interne therapeuten als bij 

externe therapeuten, geconfronteerd met een lange wachtlijst. Vaak gold bij therapeuten, kinderpsychiaters, of andere 

hulpverleners een opnamestop omwille van de hoge toestroom van jongeren met allerhande psychische problemen. 

Tot slot was er ook bezorgdheid over het feit dat gezinnen misschien in een overlevingsmodus zouden zitten en dat 

de psychische nood pas zichtbaar zal worden als alles terug ‘normaal’ wordt. Bepaalde zaken zullen waarschijnlijk ook 

pas later hun tol eisen en de problemen vergroten, zoals verlies van werk of financiële zorgen. Onze pleegzorgwerkers 

proberen oog te hebben voor àlle mogelijk uitgestelde hulpvragen en wat de impact ervan is op het gezin en het kind.

Ook binnen ondersteunende pleegzorg, waar regelmatig van ‘bubbel’ gewisseld wordt, was de uitdaging om met corona 

om te gaan erg groot. In bepaalde situaties waren er oplopende spanningen en verhoogde de stress in het gezin, o.a. 

omdat de ondersteunende pleegzorg tijdelijk werd stopgezet en de bestaande steun- of hulpstructuren wegvielen. Als de 

zorgen té groot werden, mocht en kon er toch van de maatregelen afgeweken worden. Het kind mocht dan bijvoorbeeld 

toch op weekend in het ondersteunende pleeggezin. Daarnaast waren er ook positieve signalen, namelijk dat door het 

wegvallen van het steunsysteem het zelfregulerend vermogen van de ouders weer gestimuleerd werd.

Effect op dossier en administratie 

Naast het begeleidingswerk heeft een pleegzorgwerker ook een administratieve opdracht. Verslagen maken, mails 

beantwoorden, begeleide bezoeken regelen, … Het behoort allemaal tot het takenpakket. De toename aan digitaal werken 

zorgde voor een daling van het aantal verplaatsingen (cf. supra), waardoor er meer tijd vrij kwam. Het toegenomen 

thuiswerk zorgde voor minder afleiding van collega’s, waardoor er efficiënter gewerkt kon worden aan administratieve 

taken. Maar deze winst in het kader van de administratie weegt - voor het merendeel van de pleegzorgwerkers - niet op 

tegen de nadelen die reeds uitgebreid beschreven werden. Sommige administratieve opdrachten werden door thuiswerk 

en digitaal werken zelfs moeilijker, zoals het opstellen van evolutieverslagen samen met de betrokkenen. 

 

Er bestaat binnen onze organisatie zeker een draagvlak voor het benutten van digitaal overleg in het kader van 

interprovinciale samenwerking of voor gesprekken met professionele betrokkenen binnen de pleegzorgsituatie. Zo 

vergemakkelijkte het digitaal werken bijvoorbeeld het overleg omtrent ‘brussen’, tussen pleegzorgwerkers over drie 

provincies heen samen met de consulent. Het versnelde ook een overleg met pleegzorgers en mutualiteit, etc. Het digitaal 

overleg kan daarom zeker een aanvulling zijn binnen het begeleidingswerk, waardoor er meer ruimte en tijd vrijkomt 

voor bijvoorbeeld administratie. Het zal echter de huisbezoeken, overlegmomenten, rondetafels, etc. niet vervangen.

Effect op crisissituaties

Toen corona toesloeg, wist niemand wat er op ons afkwam. Naast verwarring en angst waren er veel vragen: wat staat 

ons te wachten? Gaan er genoeg crisisgezinnen zijn? Zijn ze bereid om een mogelijk besmet kind op te vangen? Wat met 

kinderen als beide ouders of pleegzorgers ziek zijn? De eventuele maatschappelijke impact van corona baarde ons zorgen. 

Al snel kwam er een grote samenwerking op gang over de sectoren heen. Regels en formulieren werden aangepast 

en er werd buiten de lijntjes gekleurd om kinderen in nood een opvang te bieden: kandidaat-pleeggezinnen die nog niet 

volledig geselecteerd waren, werden aangesproken en hulpverleners die hun steentje wilden bijdragen kregen een 

verkorte screening. Onze reeds gekende crisispleeggezinnen bleven hun deur en hart openstellen. De crisisbegeleiders 

gingen, soms met een klein hartje, nog het werkveld in: baby’s ophalen in het ziekenhuis, bezoeken begeleiden… Het werk 

ging door en de zorg werd voortgezet, met inachtname van alle veiligheidsmaatregelen. Er was een grote solidariteit 

tussen alle betrokkenen om te blijven instaan voor een zo goed mogelijk hulpverlening aan kinderen in nood. 

Tot nu toe zien we niet direct een toename in het aantal coronagerelateerde crisisvragen binnen pleegzorg. Al weten 

we vanuit het Crisismeldpunt Limburg dat er een zware stijging is van crisisvragen met forse problematieken, duidelijk 

gelinkt aan corona.
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Behandelingspleegzorg

Behandelingspleegzorg is een vorm van pleegzorg waarin voorzien wordt in een behandeling van een pleegkind of 

pleeggast, óf in een intensieve training of begeleiding van de pleegzorger of ouder. Deze vorm van pleegzorg kan 

enkel worden aangeboden in combinatie met een perspectiefzoekende of –biedende module. Grosso modo kan het aanbod 

van behandelingspleegzorg in twee grote onderdelen worden opgesplitst: het preventieve aanbod en het curatieve 

aanbod. 

Een preventieve ondersteuning wordt ingezet om problemen in het gedrag, de ontwikkeling en de omgang in het 

pleeggezin in het algemeen te voorkomen. De focus ligt in het aanreiken van handvaten en het versterken van de krachten 

en mogelijkheden die al aanwezig zijn binnen het pleeggezin. Belangrijke vormen die in dit kader binnen Pleegzorg 

Limburg worden ingezet zijn: TSO (Traumasensitief Opvoeden), VIPP-SD/FC (Videofeedback Interaction to promote Positive 

Parenting), en GRIP (GRootouders In Pleegzorg).  

Het curatieve aanbod wordt ingezet als de pleegzorgsituatie al erg moeilijk verloopt. Pleegkinderen, pleegzorgers en/

of ouders krijgen dan te maken met bepaalde zorgen en problemen. Het curatieve aanbod kan in zulke situaties tijdelijk 

worden toegevoegd aan de reguliere pleegzorgbegeleiding en zorgt zo voor extra ondersteuning. Ouders, pleegzorgers 

en pleegkinderen worden op deze manier zo goed mogelijk ondersteund om hun zorgen en problemen aan te pakken. 

Belangrijke vormen die in dit kader worden ingezet zijn: ouderbegeleiding, traumagerichte bezoekbegeleiding, SOP 

(Samenwerken Ondersteunen in Pleegzorg), Basic Trust, Sherbone samenspel, MBP (Modulaire Behandeling van een 

vastgelopen ontwikkeling bij Pleegkinderen met een complex trauma), PVV (Pleegkinderen/jongeren Versterken in 

Verbinding), PVO (Pleegzorgers Versterken in Opvoeden), traumabehandeling en DVN (Draagkracht Versterken bij 

Netwerkpleegzorgers). 

In 2019 en 2020 werd het luik ‘behandelingspleegzorg’ binnen Pleegzorg Limburg grondig hervormd. Hierdoor wijzigt 

ons aanbod nog steeds. Alle erkende vormen van behandelingspleegzorg die op dit moment binnen Pleegzorg Limburg 

worden ingezet, zijn goedgekeurde, evidence-based vormen van behandelingen voor pleegkinderen, pleegzorgers of 

ouders. Dit betekent dat elk van deze behandelingsvormen wetenschappelijk onderbouwd werd. 

In het verleden werden er ook nog een aantal andere behandelingsvormen aangeboden, maar deze worden niet langer 

gefinancierd en bijgevolg ook niet meer ingezet. Deze veranderingen kan je gemakkelijk terugvinden in de grafiek op 

de volgende pagina. Zo behoort sinds 1 januari 2020 intensieve begeleiding in een pleegzorgdossier niet langer tot het 

behandelingsaanbod. Ook contactbegeleiding en traumabehandeling worden niet langer erkend en gesubsideerd. 

Daarnaast kan je in de grafiek opmerken dat er juist extra werd ingezet op bepaalde behandelingsvormen, zoals 

traumasensitief opvoeden of PVO, én dat er ook nieuwe vormen van behandelingspleegzorg werden uitgebouwd, zoals 

traumagerichte bezoekbegeleiding, DVN en PVV. 

We merken dat de coronapandemie extra druk veroorzaakt op de bijkomende begeleiding van de pleegzorgsituaties 

door behandelingspleegzorg. De vragen nemen toe, maar de mogelijkheden van interne of externe begeleiding nemen af. 

Dit zorgt voor een stijgende druk op begeleiders.

PVO

Pleegzorgers Versterken in Opvoeden groeit gestaag verder. Er waren in totaal 24 pleegzorgsituaties waarbij PVO 

werd ingezet op 31 december 2020. Tijdens de eerste lockdown merkten we echter dat het moeilijk was om het traject 

PVO te blijven vasthouden op cliëntniveau. Onze PVO-medewerkers werden genoodzaakt zich vooral te beperken 

tot (ondersteunende) ouderbegeleiding en de meeste PVO-trajecten werden ook tijdelijk gepauzeerd. Tijdens de 

tweede lockdown verliep dit alles een stuk beter: de pleegzorgwerkers slaagden erin om frequentere PVO-contacten te 

onderhouden via telefoon of videocall, ondanks dat gezinnen regelmatig afhaakten omwille van een vermoeden van 

corona, verkoudheden, …

  

Tijdens de eerste lockdown organiseerden onze PVO-medewerkers een telefonische hulplijn voor pleegzorgwerkers, 

als alternatief voor de reguliere ondersteuning. Een groot aantal pleegzorgwerkers heeft daar gebruik van gemaakt en 

de pleeggezinnen, die in navolging daarvan gecontacteerd werden, waren heel tevreden met de extra ondersteuning die 

ze voor even mochten ontvangen.
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Ouderwerking 

Op 31 december 2020 waren er iets minder trajecten ouderbegeleiding lopende ten opzichte van het jaar daarvoor: 

13 trajecten, tegenover 18 in 2019. Tijdens de eerste lockdown werden we binnen het team ‘Ouderwerking’ heel erg 

geconfronteerd met de pijn van ouders omwille van de grotere afstand tussen hen en hun kinderen. Uiteraard werd 

dit veroorzaakt door de strenge coronamaatregelen, waardoor fysieke contacten tussen ouder en kind een tijd lang 

niet konden plaatsvinden. Vanuit de feedback van ouders kwamen we te weten dat werken met een ‘verhaal’ over het 

afgelasten van de bezoeken, veel goedmaakte. 

Eens er terug contact mogelijk was, moest alles echter nog met heel veel beperkingen verlopen. Dit was ontzettend 

moeilijk voor alle betrokkenen, zeker na zo’n lange periode zonder fysiek contact. De bezoekbegeleiders worstelden met 

het ‘gebrek aan menselijkheid’ en voelden zich vaak ongemakkelijk wanneer ze ouders en kinderen moesten aanspreken 

op het naleven van de erg strenge regels. 

Heel wat van onze ouders bevinden zich in een situatie van kansarmoede. Dit uit zich vaak in de afwezigheid van 

internet, laptop, gsm, ... waardoor de mogelijkheden tot contact tijdens de eerste lockdown erg beperkt werden. Eens er 

wat meer mogelijk was, werd er hard ingezet op tuin- en stoepbezoeken, wandelgesprekken, etc. Iedereen werd creatief 

om toch maar contact mogelijk te maken met de ouders. 

Therapeutisch aanbod 

Binnen het therapeutisch aanbod was het heel erg zoeken naar naar een manier om onze trajecten verder te zetten op 

een coronaveilige manier. Voor elk aanbod zijn we erin geslaagd een passend alternatief te organiseren. Enkel voor 

‘Sherborne samenspel’ hebben we geen oplossing gevonden, omwille van de nog altijd geldende 1,5m afstandsregel. Dit 

vertaalde zich in geen enkel lopend traject op 31 december 2020. 

24

Bijzondere kost en zorgzwaarte

Als pleegzorger heb je recht op een kostenvergoeding. Het bedrag van deze pleegzorgvergoeding wordt bepaald door 

drie factoren: de leeftijd van je pleegkind of pleeggast, de zorgzwaarte (zie volgende pagina) en het recht op gezinsbijslag. 

Als pleegzorger kan je ook een terugbetaling aanvragen voor een aantal bijzondere kosten voor je pleegkind. Dit kan 

onder meer voor bijvoorbeeld orthodontie, medische ingrepen en logopedie. Jaar na jaar merken we dat steeds meer 

pleegzorgers hun weg vinden naar dit systeem en een terugbetaling van deze bijzondere kosten aanvragen. 

In 2020 kenden we een grote stijging van het aantal dossiers waarvoor bijzondere kosten aangevraagd werden: 

van 283 in 2019 naar maar liefst 345 in 2020. Maar, ondanks deze grote stijging werd er slechts €400 extra budget 

uitgegeven (€84.626 in 2020 tegenover €84.246 in 2019). Hoewel dit op het eerste zicht vreemd lijkt, is dit te verklaren door 

het feit dat steeds meer dossiers evolueren naar een dossier met kosten boven de  €1.000. Dit overzicht kan je zien op de 

volgende pagina. 
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2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Bijzondere kosten
meer dan 1.000 euro

Aantal personeelsleden op 31/12

Zorgzwaarte

aantal dossiers

aantal kinderen

uitgegeven budget
(totaal)

aantal kinderen

uitgegeven budget
(totaal)
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€65.458€13.468 €26.140 €35.568 €50.888

€189.383€22.337 €84.350 €126.360 €166.375

Bij de dossiers met kosten boven de € 1.000 euro zien, zoals vermeld, een sterke groei: van 85 dossiers in 2019 naar 108 

dossiers in 2020. Ook het uitgekeerde budget boven € 1.000 euro steeg van €50.888 naar €65.458. Voor bijna 100 kinderen 

evolueerden de uitgaven voor bijzondere kosten al boven de €1.000. 

De grootste hap uit het budget ‘bijzondere kosten en zorgzwaarte’ blijft echter gaan naar de dossiers zorgzwaarte. 

Pleegzorgers kunnen een extra vergoeding krijgen voor een aantoonbare verhoogde zorgzwaarte van hun pleegkind 

of -gast. We onderscheiden twee pijlers voor het toekennen van een zorgzwaartebudget: in functie van de verhoogde 

zorgvraag van het pleegkind of de pleeggast, of in functie van het extra engagement van de pleegzorger ten gevolge van 

die verhoogde zorgvraag. In 2020 werd er niet minder dan €189.383 uitgegeven voor 133 kinderen. 

133

64

104
111

115

Personeel

In alle voorgaande grafieken en teksten kwam heel duidelijk naar voren dat Pleegzorg Limburg, ondanks alle moeilijke 

omstandigheden van het voorbije jaar, bleef groeien. We stelden een stijging vast in het aantal aanmeldingen, in het aantal 

opgestarte dossiers, in het aantal lopende dossiers, … En bijgevolg groeit ook het aantal personeelsleden van Pleegzorg 

Limburg gestaag verder. Hieronder wordt de evolutie van de voorbije jaren weergegeven (tussen haakjes wordt telkens 

het aantal personeelsleden gesubsideerd door Sociale Maribel vermeld). 

Wanneer we verder teruggaan in de tijd, worden de gegevens nog opmerkelijker: waar we aan het begin van de fusie in 

2014 het jaar beëindigden met 73 personeelsleden, waren er op 31 december 2020 niet minder dan 142 personeelsleden in 

dienst bij Pleegzorg Limburg, een groei van 94% op amper zes jaar tijd. We hebben sinds het begin van de fusie ons 

personeelsbestand dus bijna verdubbeld!

Pleegzorg Limburg moest in 2020 dus heel wat nieuwe aanwervingen doen om deze groei op te vangen. Maar uiteraard 

niet enkel en alleen daarom: ook de vervanging van collega’s die vertrokken uit onze organisatie én de vervanging van 

de zwangere inhoudelijke medewerkers (die sinds augustus 2020 vanaf 16 weken zwangerschap de arbeidsvloer dienen 

te verlaten), heeft invloed op het hoge aantal nieuwe aanwervingen in 2020. 

Nieuwe aanwervingen
 
Maar liefst 29 nieuwe aanwervingen in één jaar. Het was een record in het bestaan van Pleegzorg Limburg. Deze 29 

mensen moesten in een uiterst moeilijke periode in een nieuwe job beginnen. Het spreekt voor zich dat dit een hele 

uitdaging was, zowel voor werkgever als werknemer. Als organisatie dragen we immers het warme onthaal van onze 

nieuwe medewerkers hoog in het vaandel, maar nu moesten we het noodgedwongen anders aanpakken. 
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Sommige medewerkers begonnen net vóór de uitbraak van Covid-19, maar de meesten maakten hun start in volle 

coronaperiode. Dit heeft als gevolg dat de meeste nieuwe medewerkers niet weten hoe het is om ‘echt’ bij Pleegzorg 

Limburg te werken. Ze kennen de gezellige drukte niet die er kan heersen op kantoor, de leuke babbels en fijne momenten 

die je een energieboost geven. Ze kunnen hun vragen niet stellen aan een collega die passeert. Ze kennen de collega’s van 

het eigen team wel een beetje, maar niet die vele collega’s van de andere teams, …  

Nee, ze kregen van in het begin de opdracht om zoveel mogelijk van thuis uit te werken. Maar uiteraard moesten ze hun 

job wel leren kennen én ook uitvoeren: het organiseren van ronde tafels en alles wat erbij hoort, op huisbezoek gaan en 

gewapend zijn voor wat je daar te wachten staat, online overlegmomenten bijwonen (intern en extern) en niet goed weten 

wie er waarom aanwezig is, de hoge verwachtingen rond het administratief in orde zijn en blijven, enzovoorts. Alles 

moesten onze nieuwe medewerkers van thuis uit - én zelfstandig - ontdekken. Geen collega naast je op de bureau om 

je even op te vangen na het zoveelste boze telefoontje dat je kreeg. Geen collega die even met je kon meelachen als je op 

huisbezoek iets geks meemaakte, of misschien wel een flater had begaan. 

Natuurlijk werd er een wekelijks overleg met de teamverantwoordelijke gepland en er was ook de afspraak om te bellen 

bij problemen of vragen. Maar je kan toch ook niet blijven bellen… ? Dus spaarden onze nieuwe medewerkers hun vragen 

op tot een bepaald moment. Het moet voor velen ongetwijfeld heel eenzaam aangevoeld hebben... 

Corona heeft er diep ingehakt. In een job waar collega’s oh-zo belangrijk zijn, als steun, als luisterend oor, om te ventileren 

of om het eens allemaal weg te lachen. Een job waarin het belangrijk is om privé en werk gescheiden te houden, om je 

batterijen terug aan te vullen en tot rust te komen. We moesten voortdurend out of the box denken, en in zo’n situaties 

kan je gelukkig ook op je collega’s rekenen. Want nieuwe medewerkers leren uit zichzelf, maar meer nog van anderen. 

Nieuwe medewerkers hebben hun collega’s nodig om te groeien. En dat gebeurde, maar wel vanop afstand...

Voor iedereen was het een moeilijke en uitdagende periode. Voor de begeleidende pleegzorgwerkers, alle betrokkenen, 

verantwoordelijken, …  Maar zeker ook voor onze nieuwe medewerkers. Geen pluim is mooi en groots genoeg om hen 

erkenning te geven voor wat ze doormaakten. Pleegzorg Limburg is ontzettend trots op deze mensen die zich, ondanks 

alles, door deze periode heen ploeterden. 

Thuiswerk 

Van bij het begin van de pandemie waren we als organisatie genoodzaakt om ons, net als zovelen in hetzelfde schuitje, 

te oriënteren op maximaal thuiswerk. Desondanks werd onze werking zeer snel opnieuw opgestart. Thuiswerk bleef 

hierbij de standaard, enkel de contacten met de cliënten werden opnieuw opgenomen. 

Vanuit verschillende teams werd aangegeven dat het gemis van de collega’s een grote weerslag had op het emotioneel 

welbevinden. Veel pleegzorgwerkers hadden het gevoel  dat er minder gedeeld kon worden (zowel professioneel als privé) 

door het gebrek aan fysieke contacten op de dienst. Het hiermee gepaard gaande gevoel van eenzaamheid heeft ook een 

invloed gehad op het functioneren van verschillende collega’s. Door het minder aanwezig zijn op kantoor en het ontbreken 

van  (informele) contactmomenten, waren er ook weinig momenten om elkaar de broodnodige energie te geven. 

Voor de ene gaat thuiswerk beter af dan werken op de bureau, voor anderen is het omgekeerd. Het bleek voor iedereen 

een uitdaging om verbinding te houden met elkaar. Ondanks de grote bereidheid van alle collega-teamleden om elkaar 

te helpen, bleek het vaak een drempel te zijn om tussendoor ook daadwerkelijk contact op te nemen met collega’s of 

teamverantwoordelijken om kleine dingen af te toetsen. Voor sommigen voelde het aan alsof ze op een eilandje zaten. 

Er werden minder snel vragen of situaties tussendoor besproken en men voelde de noodzaak om zelf een oplossing 

te zoeken. Hierdoor voelde de medewerker zich nog meer verantwoordelijk en dat geeft – uiteraard - meer druk. Toch 

werden er ook creatieve oplossingen gezocht om verbinding te houden. Via WhatsApp-groepen bijvoorbeeld, maar ook 

via een wekelijkse koffieklets op Microsoft Teams. Zo kon er toch nog wat verbinding zijn. 

Het thuiswerken zorgde er in sommige gevallen ook voor dat de werk/privé-balans onder spanning kwam te staan. 

Aan de ene kant zagen we dat onze medewerkers - in een periode waar ze geen beroep konden doen op de grootouders 

- er zélf konden zijn voor hun gezin. Er was een grote flexibiliteit qua uren mogelijk: er werd in stukken gewerkt, een 

beetje ’s morgens, een beetje ’s middags, een beetje ’s avonds en ja, soms ook maar een beetje in het weekend. Deze 

flexibiliteit zorgde toch voor een beetje rust binnen het gezinsleven. Aan de andere kant zagen we dat er thuis meer 

over het werk gesproken werd dan vroeger. Het werk bleef meer in het hoofd zitten, zeker nu er maar weinig andere 

of luchtigere info te beluisteren was. Werk en privé vloeiden vaak ook letterlijk in elkaar over, vooral wanneer er thuis 

geen eigen werkplek voorhanden was (of is). Want vaak waren de kinderen ook thuis én werkten de partners in dezelfde 

ruimte. Daar diende uiteraard ook rekening mee gehouden te worden. Een hele puzzel. 

 

Als organisatie beslisten we al heel snel om een thuiswerkvergoeding te voorzien tijdens de eerste maanden van 

de lockdown. Mensen werden immers van de ene op de andere dag gedwongen om thuis te werken. Ze moesten het 

waterverbruik en het elektriciteitsverbruik tijdens de daguren zelf financieren en soms misschien zelfs een werkplek 

inrichten. Ook in december werd er nog een compensatie voor thuiswerk voorzien. 

Als directie en teamverantwoordelijken vonden we het steeds belangrijk om ondersteunend aanwezig te zijn en onze 

medewerkers het vertrouwen te geven om hun job flexibel en verantwoordelijk te organiseren. We hopen, samen met 

velen, dat er binnen afzienbare tijd een betere balans kan gevonden worden tussen thuiswerk, werken op de dienst en op 

de baan zijn. 

elkaar
voor
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Organisatie

Communicatie 

Als organisatie was het een grote uitdaging om de steeds wijzigende coronamaatregelen op een goede manier naar alle 

betrokkenen te communiceren. In de media werden er om de paar weken nieuwe maatregelen naar buiten gebracht, die 

dan vertaald moesten worden naar de praktijk. Vanuit het Agentschap Opgroeien werd hierin vaak een voorzet gegeven: 

er werden richtlijnen opgemaakt en meegegeven. Toch was het nog steeds nodig om een vertaalslag naar onze eigen 

organisatie te maken. Pleegzorg Limburg probeerde steeds zo snel en zo duidelijk mogelijk te communiceren naar alle 

doelgroepen, maar we konden uiteraard niet vermijden dat onze medewerkers op vele momenten bestookt werden met 

praktische vragen. Vragen waar ze op dat eigenste moment vaak nog geen pasklaar antwoord op hadden. Dat bracht 

uiteraard veel teweeg bij alle betrokkenen.

 

Infrastructuur 

We zouden het bijna vergeten, maar 2020 was ook het jaar waarin alle werknemers van Pleegzorg Limburg verhuisden 

naar één centrale locatie. In 2019 voorspelden we nog dat het jaarverslag van 2020 zou gedomineerd worden door het 

relaas over deze verhuis. Corona besliste er echter anders over. Toch bleef onze verhuis een belangrijk thema doorheen 

2020, al liet corona zich ook hier gelden... Reeds acht jaar geleden formuleerden onze toenmalige medewerkers een grote 

droom: alle medewerkers van Pleegzorg Limburg verenigd op één en dezelfde plek. In 2020 was het ein-de-lijk zover. Na 

drie jaar plannen maken, bouwen en verbouwen, konden we reikhalzend uitkijken naar onze verhuis! 

Volgens het oorspronkelijke plan zouden we verhuizen in mei, maar daar stak de eerste lockdown al snel een stokje voor. 

Vol goede moed maakten we nieuwe plannen voor een verhuis eind juni, begin juli. Al snel werd duidelijk dat ook dit 

geen realistische timing was. Dus herwerkten we onze verhuisplannen naar september, al waren we deze keer al wat 

voorzichter om onze plannen naar de medewerkers te communiceren... Maar, derde keer goede keer! Uiteindelijk konden 

we in oktober en november onze intrek nemen in ons nieuw gebouw. 

  

Zo’n nieuw gebouw, dat bracht natuurlijk ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een eerste uitdaging was het vormgeven 

van onze onthaalwerking, samen met de twee andere partners die in het gebouw verblijven. We delen onze nieuwe stek 

op de site Portavida namelijk met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Limburg en het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling (VK) Limburg. Samen is het ons doel een toegankelijk en laagdrempelig onthaal te organiseren voor 

al onze gebruikers.  In 2021 zullen we daarom onze onthaalwerking en onze onthaalprocedures op elkaar afstemmen.

Een tweede uitdaging vonden we op IT-vlak. We moesten onze IT-infrastructuur op een goede manier verhuizen én 

verbeteren. We kozen ervoor om een nieuwe telefooncentrale te implementeren en een nieuwe server te integreren 

in onze werking. Een hele klus, met daarbovenop de uitdaging om al onze medewerkers klaar te stomen om digitaal te 

werken omwille van het corona-thuiswerk. Je begrijpt dat onze IT-medewerker een hels jaar achter de rug heeft. 

Door de verhuis in volle coronatijd hebben onze medewerkers nog niet voldoende kunnen wennen aan de nieuwe 

locatie en konden ze hun ervaringen rond hun nieuwe werkplek moeilijker delen. Daartegenover stond dat alle 

medewerkers enorm veel hebben bijgeleerd om digitaal te werken, een investering die in de toekomst zeker zal lonen. 

Door het vele digitale werken, waren er uiteraard ook uitdagingen op het vlak van laptops en smartphones. Een doordacht 

vernieuwings- en vervangingsbeleid drong zich op, en wordt begin 2021 ook uitgewerkt. Zo staat er ons nog een mooi 

investeringsprogramma op het vlak van IT te wachten. 

Preventie

In elke organisatie ontplooide zich in 2020 een schare aan coronapreventiemaatregelen. Zo ook binnen Pleegzorg 

Limburg. De medewerkers dienden uiteraard de maatregelen die zij als burger opgelegd kregen vanuit de veiligheidsraad, 

maar ook die zij als werknemer opgelegd kregen vanuit het Agentschap Opgroeien en de organisatie, strikt na te leven. 

Thuiswerken in combinatie met huisbezoeken, overlegmomenten, ronde tafels, etc. was en bleef de norm. Daarnaast 

werd voor elke werkplek, vergaderzaal, eetzaal etc. bepaald hoeveel personen zich op hetzelfde moment in de ruimte 

mochten bevinden. Er werden overal duidelijke bordjes aangebracht om dit kenbaar te maken. In elke ruimte werden 

desinfectiemiddel, papieren doekjes en handgel ter beschikking gesteld. Elke medewerker moet de werkplek of 

overlegruimte desinfecteren na gebruik en draagt steeds een mondmasker als hij/zij zich verplaatst binnen het gebouw.  

Ook voor begeleide bezoeken werden bijkomende maatregelen afgesproken: geen speelgoed meer in de bezoekruimtes. 

Een geruststellend kopje koffie of thee kon niet meer worden aangeboden en na het bezoek werd er weer gesprayd, 

geveegd en ontsmet. Mondmaskers waren verplicht, behalve bij bezoeken met baby’s. Ondanks al deze maatregelen werd 

er creatief gezocht om ons werk op een kwalitatieve manier verder te zetten. 

Besluit 

Concluderend kunnen we zeggen dat zowel onze organisatie als al haar medewerkers zich in 2020 op een fenomenale 

manier hebben aangepast aan twee grote, nieuwe omstandigheden: corona en een nieuw gebouw. Pleegzorg Limburg 

bleef gelukkig gespaard van een corona-uitbraak in de organisatie. Onze medewerkers pasten zich aan en werkten 

met volle goesting en veel gedrevenheid in hun gezinnen. Op het ogenblik dat dit jaarverslag geschreven wordt, voelen 

we nog steeds een beperkte, negatieve invloed van de coronapandemie. We hopen van ganser harte dat er spoedig 

nieuwe versoepelingen komen, want de emotionele draagkracht van onze medewerkers en de vele betrokkenen in de 

pleegzorgsituaties is aan het afnemen... Zeker onze nieuwe medewerkers blijven hierbij een grote bron van bezorgdheid. 

We proberen hen met warmte en zorg te ontvangen en in te werken, in de hoop dat ze snel van het ‘normale’ Pleegzorg 

Limburg-DNA kunnen proeven. We willen ons alleszins als organisatie ten volle engageren om ook in de toekomst 

aandachtig te blijven voor de gevolgen van corona op het welbevinden van alle betrokkenen in onze organisatie. 
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Dankjewel voor jouw interesse!
We hopen dat je dit jaarverslag met veel plezier hebt gelezen.

Heeft al deze informatie je geprikkeld? Heb je vragen of interesse om een van onze infomomenten bij te wonen? 

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!

Pleegzorg Limburg is geopend tijdens de kantooruren tussen 9 en 17 uur. 

Kom langs in ons nieuwe gebouw op de site Portavida in Genk, bel ons of mail ons! 

Je kan ons ook online volgen via Facebook en Instagram. 


